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Na campauba para a eeustruçüu de cnsas populares na Itália,

oc.,upa
lugar de des

taque a ol'g:mizaçao denominndn -t'tnno L"A-CASA" iustituido em 19�!),.com a fi
nalidade de proporcionar trabalho lIOS operários dentre do progrnma de edifica

ções. Num panorama geral, o plnnu INA-CASA, já toram realizadas cm 5.000 comu.

nJ1S, a construção de ::107.000 casas, num total de L625.{}IJO peças. Nessa realização,
�m d'.Speld:.,:.e.:.:Sad��;:.;;a:e4 l;i:�td�rabalhO. da�dO

--------- -

TOQUIO, 15 (OE) - A
equipe de bola ao cesto do
Brasil, campeão do mundo,
derrotOu_ hoje o conjunto
campeão do Japão por
I'IJ >I 74., na terceira parti.
da do torneio pré.Olimpico
de Tóquio.

----

ALEMANHA TERÁ AMANHÃ
NOVO CHANCElER

BONN, 15 (OE) - O Par.
lamento da Alemanha Fede.
ral, será informado hoje
oficialmente, da demissiio
do Chanceler Konrad Ad".
nauer. e escolherá amanhã,

SAO PAULO, 15 (OE) -

�===========================::========Dizendo não ser candidato Na tarde do último dia
a cotsa alguma, chegou on- Celso Recebe em Pala'c' ,Ooj ��c '�:;:�'i�:mo� G;,�:�::
tem a s. Paulo o Governa-

&e
em audiência espectai, no
Pnlácío dH Agronômica

I di B t d
• troroj um grupo de 27 m-

n lOS
-

O OCU OS F,j díos Botocudo" membros

I! ��r::� I!�I��O '�C:t���
nicípio de Ibirama. O mo
uvo da audiência prende-se
aos graves problemas de
apropriação indébita, vernt
cados nas terras reservadas
àquêle Põsto.
Em- contacto com o

IRASC, o Dr. José Pefippe
Boabaid, após providenclw
acomodações, _ alimentação e

transporte, conduziu os in
dias ao Palácio da Agroni'
mica, onde os esperava o
Governador Celso Ramos.
Na oportunidade, o chefe
do grupo, relatando os

acontecimentos que se veri
ficavam na aldeia assegurou
que "os índios apelavam
para o Sr. Celso Ramos
porque sabiam que em San
ta Catarina haviam homens
que poderiam solucionar os

problemas, sem a ocorrên
cia de consequências mais
graves".

PROSSEGUE O CONCILIO ECUMÊNlr,O
CIDADE 00 VATICANO,

15 <OE) - Os padres que
participam da segunda. par
te do Concílio Ecwnênico

deverão esclarecer hoje um

mal entendido sobre o Sa

cramento que o Sacerdote

realiza, ao ungir com óleo

uma pessoa enrêrma. AI·

guns Sacerdotes, chamam à
êsse Sacramento de "Os ul
timas Olhos" e estão sob a

impressão de que somente
deverão ser ministrados,
aouetes que agonizam, ou
estão em grave perigo de

vída.

O Governador Adhemar «e

Barros, afirmou à Impren
sa, que nunca soube d:l
existencia do IBAD, nunca

recebeu ajuda de nínguem a

não ser dos pobres, dos mt
seréveís. Explicando a Ialta
de êxito observada até ego
ra nas tentativas de prect
pitação de chuvas artifi
ciais, afirmou o Governa
dor que os ceus de S_ Pau
lo, estão sem nuvens. estão
cobertos de bruma seca, e

vão adianta bombardear

Quando Acordou Haviam
Roubado a Dentadura

RIO, 15 (OE) - Nicomedes
Rafael de Oltveí Ta, residen

te em Marechal Hermes. na

Guanabt>}"a, procurqu ;� hp]c
pela munhâ, as autorida
des do lI" Distrito r-oucun

para apresentar queixa. Ni

comedes, disse que dormia

NEY AFIRMA QUE NÃO
É CANDIDATO

dor� PWaná. O sr. Ney

"B�. -qite_ 'veio presidir
re�nião do PDC, afirmou

que a posição do seu parti

do em relação ao Govêmo

Federal, é de independên

cte, apoiando as boas íní-
dade, recomendou a Nico
medes, que doravante não
durma de boca aberta.

numa composição da Cen
tral co Brasil, e que quan
do acordou, jâ na estação
D_ Pedro II", verificou que
lhe haviam roubado a den- ---------------

más.

�:�:���,A�:s��7i�tol� ��:te; Paul" de Tarsosendo 4 de ouro. A autort- 1.1
-------------- BRASíLIA, 15 (OE) - O

sr. Paulo de Tarso acaba.
de cdnfirmar que solicitou
ao Presidente da República,
demissão do cargo de Mi
nistro da Educação em ca

ronstit,uci{1nnl,' vísandc a reter Irrevogavet. Afirmou
reforma agrária. Disse quc· que os motivos de sua de
ja amanhã, poderá remeter cisão e o texto da carta
a i-iatérta a apreciação de que entregou ao chefe do
seu partido. Govêrno, serão divulgados

ainda esta tarde, durante
uma entrevista que conce
derá a imprensa em Bra
sflia.

REFORMA AGRÁRIA DO
PSD VAI SAIR

RIO, 15 (DEl - O Depu
tado Viana de Melo do

PSD, falando esta manhã

aos ,jornalistas, anunciou

que ainda hoje, concluirá o

projeto de emenda

EM S, PAULO EX MINISTRO
DO TRABALHO

BRASíLIA, 15 (OE) _

Não se confirmou em circu
las oficiais a demissão do
Sr. Paulo de Tarso do Mí
nistério da Edunaçâo. De
pois de despachar demora
damente com o presidente
João Goulart, o Sr. 'Paulo
de Tarso nmítou.sa a decla
rar que havia encaminhado
ao chere da nação, o docu
mento da mais alta impor
tância cujo teor deverá ser

divulgado nas próximas bo
raso Enquanto a acessaria
de Imprensa da presidência
desconhece oficialmente a

noticia sobre o afastamento
do Sr. Paulo de Tarso, aces

sares do Ministro admiti-

SÃO PAULO, 15 (OE) - pelo bloco compacto do

Para permanência de dOIS PTB na Câmara federal, por
nu três dias, chegou a S. êle liderado, e momentâneo,
Paulo o sr. Almino Aronso. uma vez que tal grupo, TE

O f'x-Ministro do Trabalho, presenta os verdadeiros cn

aíírmou que o revés sofrido seios populares.

..

ciativas e repudiando as

renuncIO
ram esta manhã que o fato

poderá se concretizar. En

trementes o presidente coe

lart viajará hoje para a

Guanabara, onde- se encon-

trará com vários' governa
dores para o exame conjun
to da situação nacional. O

presidente vai Lambem de

monstrar o seu interesse

distribuiu nota ontem em

que 'declara; o noticiário
sObre o depósito clandesti
no de armamento descober

to em Jacarepaguá, visa en

cobrir as repercussões de

propalada tentativa contra

sua pessoa. Ainda ontem, o

Ministro da Justiça respon
deu ao documento, contra

ditando o Governador
-toca item por item.

VARIAS CIDADES CONTINUAM
ALAGADAS NO RIO GRANDE

P. ALEGRE, IS (OE) -

Calcula-se em 5 bilhões de

cruzeiros os prejuízos .ui.
causados pejas enchentes
no Rio Grande do Sul. V!\
I·i)\� C:d8ctf'S continuam all'.
ad, ndo nde--- o nu

mero de flagelaclns. O rin

Tllqua.'·j ,SUbIU 9 metms n3S

talou-se às 10 horas em pio da comissão de ínqué-
RAnto'l. :; COnli'lSRO parta- rito sobre con,{;estioo;"\mento
mentar de inqyérito da ('1 portuário_ funcionará n�·:
mara Federal sobre o cafl. depeJ:t,déncia da Câmara Mu
O ór��, reSídido iJ�� :S;·,Jí��d7.;, S:m:�os,

••••ii•••••iÍIiii....jiiiiil.iií.IÍllIii.._.;'�='��,""�,-3i?i·:.::O:';'..�:;.;;�i:..:;.. ..:.. � .,:;;��I{ii;,��: '�,S;,?:;.',

Fala o Covernaüor Celso Ramos (11I31ult' da instalação d.\

:l.g" nclll do ,ROF.; no nllgrnnte- "PRI" ainda. entre ou·

tros, o deputadO Waldemar Sal"'s (' () lU"C[(·ito Ililtwy

l.".� (i;hll�J:� tn:x.ro NA 8'. l'ilC1NA).

ultimas horas, e os temp-t
tais açoitam com mais vto
lencía, as cidades de La

jendu e Encantad.o. O go
vê-no gaúcho continua pres
tando socorros as vitimao,;

das jnundaSóes� c tand'J

co�n r colaboração de vii·

ri"s I:'ntidades !I!'sistert:crllis.

bruma

chove.
sêca, porque não

TEM P O {Meteorol69icol
(Síntese do Bollilim. Geo1l!Zworolúpco, de
A.. SEIXAS NE'l'TO, va\lida até às 23,18 bs. do

dia Ui de outubro de 19G3
FRENTE .FRIA: Em curso; PRESS!O ATMOSFÉRI·
CA MÊDIA: 1016.3 milibares; TEMPERATURA MÉ·
DIA: 28.7" C; UMIDADE RELATIVA M�DIA: 86.4%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:
Instável - Grupos cumulares esparsos - Chuvas
ocasionais - Tempo Médio: Estável.

- ",utoridudes norte-ame
ricanas, farão uma comu

meação oficial a propósito
dqs efetivos soviéticos que
ainda permanecem em Cuba.
A êsse respeito, recorda-se
que O Presidente Kennedy,
Indicou em abril último,
que o número dos soldados

BRASIL
VENCEU

soviéticos em Cuba, se ele
va a 12.000, mas desde en

tão observou-se que a reti
rada dos efetivos russos de
Cuba, prosseguiu de uma

maneira lenta.

seu s u c e s s e j-, Ludwig
Erhardt. Depois de 14 anos
e meio no poder, AdenalH'r
se retira, deixando grandes
glórias para o povo alemão.

RECIFE, 15 (OE) - O cito, cercando o Palácio do

em ouvir as opiniões dos

governadores, que dividem

��:��':���::�I�::r::�, �

Governador de Pernambuco Protesta
R�;��!;'D� °0 co contra Manobras do IV Exército

vernador Carlos Lacerda,
Governador de Pernambu
co protestou' junto aos Mi
nistros da Guerra e da Jus
tiça; contra manobra reali
zada por fôrça do IV� Exér-

Governo, logo após comí
cio em que falou a 30 mil

populares. O sr. Miguel
Arraes, durante o comício,
repudiou a decretação do

ARGENTINA: NOVOS
MINISTROS MILITARES

BUENOS AIRES, 15 (OE)
- O Presidente nrturo Illi:1
compareceu hoje ao seu

Gabinete, designando os 3
chefes Militares, para 0':;1.::.'

param a Secretaria das FOl
cas Armadas. O GaL rnecro

Alvalos, foi designado S(>
cretãríc do Exército. O Vi
('1.' Almirante Pita, secreta
rio da Marinha e

-

o comede
ro Martin Cairó, da Avia
ção.

CPI DO CNE INSTALADA EM SANTOS
SANTOS, 15 (OE)· - Ins- José Maria Alkimin, a exetn-

estado de sitio que o Go-
vêrno havia pedido ao Con-

grasse, e depois,
da decisão.

recuado

NEVOA 'PREJUDICA AEROPORTOS
EM TODO O PAIS

RIO, 15 (OE) - Apesar
-

ria de acroneuuce civil,
do tenso nevoeiro, estão estão interditados esta ma

operando normalmente os ntiã os aeroportos de S.

aéroportos da Guahabara e Paulo, Santos, B. Horizon
c. serviço marítimo Rio- te e Vitória todos atingidos
Niterói. Segundo a direto- pela nevoa seca.

MOTORISTAS E TROCADORES
QUEREM 100% DE AUMENTO

RIO, 15 (OE) - O p=s
soai dos transportes em

ônibus e lotações da oue

nahara, deu prazo dp .:

horas, para atendimento CE'
suas relvíndicaçoe:o salfl
1'i:\is, sob pena de entrarem

- ,�

em greve. Os empregados,
recusaram a contra propor
ta patronal de 750'Q de ma

jorar:ão, permanecendo Ir·

redutíveis na pratensão d�
alimento e: fO, •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A produção italiana de mé

quinas e utensntos triplicou
em oito anos, passando de

30.000 para 100,0000 tonela

das por ano. Ocupa assim

agora a. Itália o terceiro

1"",... ., .. �.to tiS nações euro

lJ."as que produzem máqui
nas e utensilios, precedida
somente pela República Fe

deral Alemã e da Grã Bre

buição a êsse incremento

ranho. Uma decisiva conu j

fui dado pela fisão do Cen

tro' experimental de máqui
nas e utensílios de Cmesel
Ia natsemc em analogia
com análogo de � mctona

mente ha algum tempo em

'rurtrn. Na 8' EEMU parti
-tj--xarn 1249 �tores,
assim repartidos: .nãIia 404;
Alemanha 382, .Bélgic.8 23,
Dinamarca 2, Espanha 12,
SUécia 16, França 151, In

glaterra 103, Holanda 18, Aus
trta 11, Portugual 3, Suíça
124. A área da exposição é

de 72.oim m2

"J'{'k'lnnl" 30t2 - Caixa Poslld, H!t
t:ndf'l"t'('Q 'l'el�áfjco J�S1','OO

DIRllTOR
Rllh('ns de Arruda F<'nm()�

lNAUGURADO I VIo ,OON· na construção e menueen

GRfi:SSQ DE MEDICINA ção das estradas.

ROMANA - Roma (Agên·
ela Itália) 'Ü Ministro da

Defesa Deputado Andreotti,
inaugurou no Palácio dos

Congressos da E.U.R. o VI'

Congresso Intemacionaí, e

o 12' europeu, de mencsne

aeronãuttce e especial.
O Congresso reune dele

gados de 25 nações e obser

vadores das Academias na

clonais de medicina aero.

náutica e especial. ".o ca

minha da aeronáutica íta

Iiana, que atingiu a níveis

de eficiência muito altos na

sua não muito longa testo

ria - disse o Ministro An·

dreotti - registra uma 00·

laboração sensível e direta

na pesquíza e na assistência

médica na preparação e na

atuação das mais avançadas
conquistas. Podemos recor-

. dar os estudos de Angelo
Mozzo sôbre as reações hu

manas nas grandes artttu

des; os de AmOOE'o Heriitz

ka sôbre a fi!'iiologia respí
ratória dos pilotos; 06 -de

Agostino GemeUi scbre .e

psicologia aplicada. na evta

cêo: a notavel atividade en

üm, do Centro de Estudos

e Pesquízas de Medicina Ae·

ronãutíca de Guídcnía, di·

rigido por Margaría e lo

Munaco, ao qual se deve

entre outras a preparação
rnédíco-cíonurtca (com o

.

emprego da cabine prcssuri
zada) nos recordes de altitu·

de de Mario Pezzi - 17.080

metros com aVião de- cílin·

, "

/'" Contecmenos Sociais
I

.•

, .. (_7'\�1 U{��

INAUGURAÇAO DA RE·

FINARIA DO E.N.I. EM

GRANA - Acra (Agêncl.a
Itália) - A refinaria cons

truíde em Acra, pejo grupo
do E.N.l., no porto de Te

ma, a trinta kítometros a

Leste de Acra, foi cücrei

mente inaugurada pelo Pre

eídente Dr. Nkrumah e' pe

lo M1Qis�ro italiano da Par'

ticipações Estálais senador

Bo, que partiu de Roma

para
\
essa solenidade. Du

rante a cerímonia, o Presí

dente de Ghana declarou <'

industrialização do pais, visa
libertar o pais do sistema

eccnõmtco da monoouw-

"ERENTE
Domingol'l ;f'('rnnnd("s cio" Aquino

Ql\fJiE J1F. 1tF.D-M.:Att -'

AntÔnio Fernando do Amarill e ::::11\'8

ftEDA.TOR.�ECRET-�RlO
PPTlrlt'!; Lulz de ��cdcirm: T'r:u{e

REDATORES
Osvaldo-Melo

r'cdro Paulo Machado

rUBf,lCIDADE
Osmar Antônio SchHndweln I. vinte e cinco anos de casamento do ca-

sal sr. e sra. Dr, Francisco Mascarenhas

CASAL MASCARENHAS nSHJOU BODAS OE PRAT�,
No Clube Joinvi!le Noite de Debutantes SálJaOO

SECRE'J'!RIO COMERCIAL
Divino Mariot

OEM.'(I. DE !,SSINATURAS
M:ajor Virgílio .ias

cotABORADORES
Pro!. Barreiros suno ..... Prot. Osvaldo R. Cabral
_ Prol. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos

_ Prof. Alcides Abreu - Prof, Othon Gama

d'Eça - Dr. J\oIilton Leite da Costa - Dr. Ru- ,

bens Costa - cei. Cid Gü:lzaga - Major lide- Ironso Juvenal - Walter Lange - Flávio Alberto •

de Amorim - Arnaldo- S. 'phíago - Dorntécto

Soares - Prof. Osmar Pisaní.

I'Cc-orustas SociltiB

Zury Machado - Lázaro Bartolomeu •

IEsportes
Gilberto rcanos - j'daury Borges - Gilberto

Paiva

\Crõntcas
Silveira de Souza - Edson Nelson de Ubaldo
-. Raul Caldas Filho - Marcnto Medeiros Filho
- J. J. Cnldefra Bastos - Luiz Henrique da

Silveira

ve tal sucesso que foram convidadas

srtas. participantes do "show, para uma

apresentação ao Presidente da Repúbbea
em um salão no Estado da Guanabara.

1 - Altamente festejado ontem, os

(Ondma - O aconteci-nentc, creu-se na

cidade de Rio Negro com grande nÚ!TIe·

ro de amigos, e a presença de seus filhos,

Ligia 'rtiats e Dr. Sandra.
'

--000--

10 - George Alberto Peixoto, Diretor

---000-- da Rádio Santa Catarina. passando o

"week eud" na cidade de Itajaí, aconre-

2 _ Em nossa cidade, o simpático cau muito bem acompanhado em festa

casal sr. e sra. Ramiro Fernandez {Ema. "black-tíe";
--000--

A ITÁLIA EM TERCEI·

RO LUGAR NA PROOúCAO
DE MAQUINÂS E UTEN

SILIOS - Miião (Agencia
Itália) - Uma prm.eíra
conste.stação emerge do

-----

quadro expositivo da VIII INCENDIO
Exposição eurooéta de ma

���t� :�Sil!���!Çã:u:� COMHtlJA
ürmes italianas mesmo par

tlcipando ativamente, as

mdquínas extrangeiras eram

em maior número, e a re

prosantacâo italiana era mt

nima. de duas ou três fi

mas italianas, no meio ele

uma floresta de Iabrlcantes

alemães, ingleses, auícos e

suecos - êsse pl'1mrrama

h("lje mudou radicalmente.

---000--.-
12 - Pelo convetr Cruzeiro do .sul

viajou ontem para Porto Alegre, o Dr.

Jorge "Bornhausen, em companhia d

Sr. Pcrnando Paria

3 - Noite de Estrelas que realizar

se-a sexta-feire nos salões da sociedade

Guereny. consta de um desfile de modas

=romaso'' promoção da Boutíque -see

re" e um desfile ele trajes tipos de ramo

sos filmes.

A promoção do
- cronista Sebastião

Reis, seré em prol Ltcus Clube de

Itajaí.

B. HOR.IZONTE, 15 (DEl
_ Bombeiros de B. Hori·

zonte continuam tentando

debelar o incôndio írrompt
do nf_S depósitos de carvão.

da Ioccücseíe de José Bran-
:;� .... f('gl) irrompeu no

ocmíneo e está consumindo

22 mil metros cubicos de

t arvão da Companhia Bra·

� i1eirll de Ferro.

---------oOo-�

;\rW5 e Literatura

Salim Miguel - Hmur Carvalho - Jair Fr�n.
cisco ttamms - George nnx-no Peixoto - Líu

dolf Bell - Hndrigo de Harc

Noticias tL'1 Policia l\IiIUar

Major l-:(!1nundo de Bastos Junior

13 - Em Blumenau, na festa d

apresentação do movimentado cantor

Miltinho destacam-se os casais Dr. Sergio
Nóbrega (Tereza, Dr. Arno Bernard (Bri.

gint, Dr. emtr Mussi (Milene.
---000--

'I 4 - Carmem Rosa Cald:lS Rainha QO

t1 �ll:��sD�:e n�:s:gô:��iec��:�eu:�t;���l��

II
\'endo desfile Bangú, que será apresenta·

e,o em tarde dançante no \'eterano Doze

I de AgôSt,O. Partlciparcl.o do desfile em

. qu�stãO: Maria QU Gra'.'a Neves. DUJTla·

" n Pinto, Arlete Rocha, Carmem Lúcia

B Lim':. Ezir Moritz, Mari<l, Tereza Ma

ch.."lc\o, Paula Bandeira 1\taia, 'Marisa Ra·

mos, Rosa Maria Boahaid Reis e Caro

men Rosa Caldas.

Comcnl:írrus --000--
Juào [\110 Linhares

Inrorm:u';j'l .'-nc·,]"
C .. hlllU!l(b

. -

nEI"'I:.sE'\":T��T'�')
RepreSe!I!�I':,'ll'S ..\, S. Lara l.( ... I. - Rio (GR) R.

Sa:lUdol' D:mla;; ,II, - .'j"' 3nrbr.
Siõo 1';Jlllu ]{Il:\ Vil riria (l.'] - eonj. 32
Pôrto ;\11'1:1'" "J�OPAL - R. Ccil Vicente, 4.'i6

Bt']n [lnrimnk SlP - Rua ("]os. CariJós, n·

-2'ambl'
55[1

���:!L���:;;:�:'X�l�;��:��:� (�::l\;:I�C���lO�E�.����
,\:,Sl�I\TT'lH ANUAL Cr,'; 4,(11)(1.00 - ,'EKDA

(�'���:!�i:!�E�:�:S���;���il;�:�,::�:;;��nnr�i'�'S

1\\ - I'.'Iovimenta·se a sociedade cata· dro, até e.góra não supera

l'inense, para o grande baile sábado pró.' do Atualmente _ pI'OSSf'·
ximc na cidade de Joim'ille. Inscritas guiu Andreottí - o Centro

como debutantes da cidade de Joinville de Estudos de Pe';quizll,s de

os brotos: Ester Gilda Duurt, Vera Lúci Medicina aeronáutica e es·

Santana, Ivone Carazzni, Nancy Campos pacial está muito bem qU;t·

Sohwartz, Maria Regina Pizzato Ferreira,. lificado pela capaCidade dos

Maria Helena Schwartz, Regina Mfo.ria G. médicos e pcsquizadores e

Maciel, Maria Lúcia Nascimen, a <lotações de meios �El.tli<1,betn Nascimento. Da ci ,=!.: c��s�· el::"::1���:e��oM��:���� �:r�:�ad�, náutico, hoje, o custo enorI-
ele de Itajai, Alair Garcia, Tania Canziani, me das pesquizas e produ·

gãncia e bom gôsto na noite de gala do Suely Cnnziani, Zeni Detóie, MarIsa Heu· ção trazem dliiculdades e

Guarany sábado p.p., a sra, Nilson De· si, Celia Cabral, Rosa F. Schmidt, Liana muitos países, entre os

eke (Sonia CesOOJ"lt'tto. Maria Cristina Heuse Rosan· quais o nosso, numa prev.!l·

--000-- gela Silv'_ Da Gidade de Florianópolis, Ya· lência p(eStigiosa como a·

ra Medeiros Gualberto, Denise Maria Nas· contecia quando tínhamos

cimento Ligia Guerr�iro da Fonseca, Ma, ainda um peso prevalente
risa Mosimann, Ieda V. Beck Elzlnh8 da intuição genial dos ho·

Bonassis. A cidade de Brusque também mens e da sua grande pai-
será representada por uma das Debutan· xão.

tes do Clube Bandeirante.

---000--

5 - �Também deu nota n'!t� em

_ Procedente do Rio de Janeiro a

'li. elegante sra. Cesar Ramos (Lucy

--000--

7 _ Na cidade de Hajal circulando

muito bem acompanhado, o discutido

jovem DelIin Peixoto Filho

EM ROMA OS REPRE·
SRTA IVONE AL�H�Q

l
Cem 'ndi""'"

nutlciam::s na

de h�jee o 15.0 ani...-er,:,:

rio da premla<l'l c

srta Ivc.ne Albioo.

filh� do nosso .1:Jstn.' :':ü:

go sr. José B. A!l�il�o r �u".

cxma. espôsa .1, Mnrl3. ele

Lourde� Albino.

vasto circulo :1(> anllZfl.

de�. DL'nh'e as tantas J:".(1-

nife_�taçô� q1\f' lhe �(_'r,lO

tributadas, nÓ.s de "O t'

tado'·· nos aS3�cj;.'tmns a�'

gurendo-lh2 ":Jtcs de el'::�

centes prl,,;p,,,,·i<1ad"�.

...
FAZEM ANOS HO,n:

I= �;��� .J��Oa::;;" J _

" Ap,'

�\.1If1'!!1 �M�O�S�lC�A�L�B�A�R�if , (OW!fGrAlME GIIItOB iiJII

PK I!':I����' ii t'ARAD�'�!���t::������I�) ��:�l�A���tL��;E::;g:S�!S ,"

DANÇANTES - ETC,

ANl'.-\R TERREO DO ROYAL HOTEL - Tel. 2515 (Poriaria)

--000--
SENTANTES DA "CIDADE

DAS CRIANÇAS" DE OlHO
- Roma (Agência Itália)
Uma comitiva de 104 pes

soas, entre os quais 10 �a'

cerdotes e dois bispos, che·

15 - De parabens a Diretoria do "Re
nel Clube", que promoveu a exposição
animal na ultima semana. O Dr. Fran

cisco Grilo Presidente do Clube em lo

co, tem sido bastante cumprimentado, pe
la magnifica promoção .

--000--

B - Lilia, cronista social da cidade

de Brusque, vai promover noite de gala
com Debutantes nos salões da sede Pais· gou ao aeroporto "Leonar· � '"

do da Vinci" abordo de u:u <;,..

�.avião especial proveniente _.
.

......�.--,.' 1.' t

da cidade de Cleveland. "
'

..
:J.. .,� II'-i.�

I

;��i�o,�i���n:,rd:���:: �
..�

L�--';
são da Cidade das Crian· -._� ....t "D A
ças do Estado de Ohio, assi....' .� _

_... - -,

-..._

tirá a inaUguração do edifi·� .-.:' ,l/- '"

�:; ���:�d��.O�f��: DIA DO PROFE�SOR
dade das Crianças de Roma. Eatre OS dias tue se con88ga:-am como

�sco�!fi:� ;:;:té�es�!c:. homçnagelll especial a diversas classes e

industrial e a cerimonia profissões, destaca-se, por justiça o dia que

:��ada para 12 de�: se dedica ao professor.
A Nação, o Estado, todas as classes 80-

OBRAS púBLIC:A.S NA
ciais, todas as profissões liberaís, todos en

CIDADE DE CATANIA - fim, têm uma divida a pagar ao professQf,
Catania (Agência Itália) - desde a iViciação no caminho da educação oe

:ail�r!e d���I:r�O aec::: instrução até os .mais .altos e culminantes

1").a de Catani8 para a reali· PQIdes 40 saber 11.umaao ..

'P�"'O-JOeto�e. Obq:",S ��l,'te.·ms. �� O� eIÍaII:Id O progresso da
. , " �..

pátria, rive uma mt.eira de4Ikada à hu-

� __ e sacrificios fei-
tos ._. -'e't'a '" segurança ele quem sabe

cumprir seus 1Ieveres.
Zo4ac ,pda i.ofâDcia, protegê-la, a'udar

a_..., iIIstr.uiDdo-a ele Iorma pate,nlaJ
bq t=... w.soQS� em ...... -

__ MÜges para ....... á pátria iD4Jj.\f'i-
dIIos ü.teirmreale l*iiS á '-íIia e a.toU 8

ClQIDIIIIÍda"e Da�,._ soe'etIIIde
capaz ele ClOImI!'...... " _ es 1....1Ii' '8
hora preSente tal é a espinhosa e abnegada
tarefa do"rm or, para mja f'gum �tegra
e }'esp,eitada, vai esta Satl�aç�o sillcera.j! a ..

S8ndu.
---000----:---

16 � Voltará com nova apresentaçã
o Coral de Florianópolis. nos dias 9 10

11 do préKimo mes. Será no Teatro Alva

1'0 d� Carvalho, a apresentaçjo do cora

em foco.

--000--

9 - Na cidade de Concórdia, nos sa·

Iões, do Clube !'Centro Tradicional Gau·

cho", realizou·se noite. beneficente, com o

"shaw" Hula·Hula" - A promoção obte·

A aniverS8i'h'.'lle·

(,rnamenb da r:0�3a ,,;{'

ciedade e apli.�.lda é'.h.'.I:.l

do Gru�o Escolar .. f".,<)

Bolteux" do �stl"eit(l, c,u

sando a 2.a .iél'ie, C_;�':',

pur �ua intPllgcncla ;,e

d�taca com n··(I bnl:-J::';l

tlsmo. motivo fl',rl"J.ue· l;""

ra, e3t.a{,mo . .,; r��'IJs, lll',,:!O

cumpriment9.d I por s:>u

Dra. IARA ODH.A NOCm AMMON
CIRURGIA. DEIOITISTA

Atende senhora�_ e crianças. ''( I;
Método p�J('ológ)o::::) moderno-espee,alizodo para crian

ças
Alto rotação.
Aplicação tópica de- fluor.
Atende somente com hOfO morCilda das 8 ós 12 horot
e das 15 ós lê Mros.
Ruo São Jorge, 30

CltUMAS: { AITAlES DO DIA
- CENTRO - - BAU�ROS -

gloria
às B horas

são;esé
às 3 e B hora:;

Bob Hope Bill Travers
orçamento atualmente em

exame no Conselho Munici·

paI, prevê a. construção de

novas estrad8S e monumen

to aos mortos de guena.
com uma despesa. de meio

bilhão; 120 milhões destina

dos ao estudo e atualiza·

ção do plano regulador e

300 milhões para reembolso

da "Caim do Meio dia" das

quotas postas a disposição
da edilidade pal'a a construo

ção da rede de esgotos. Es

tá ainda predsta uma dota

ção <ie 251 milhões para a

às 8 horas aquisição de imóveis para

J� Shi� tH�9S TepRt"ttçfte"!! e-- 440

jCarroi 'Baker - '3\11 - milhôes, destinados ao ua·

.. P.ONTE PAR.A O SOL

.'. '
�amento de mão ele obra

�," Cf,!m;nfl'f�
..

ate 3� RUaS -:-' -&!�t .,}l9

Ursula Jeans - em -

A COURAÇA VER"9E
Lana Turner

SOLTEIRO NO PARAJ.90
- CinemaScope - MctroOOlcr

- Censura: até 5 anos -

impérioIU.·MARCAS E 'ATEN1tS:I'
às 8 horas

Charlton Heston
Lizabeth Scott - em -

CIDADE NEGRA
Agente Olicial da Propriedade Indnstrial às 5 e !I h0l"aS

Stuart Wc:!.itman
Jullet Prow:;e - em -

VITóRIA DOS BRAVOS
- CinemaBcope - Côr de Luxo -

_ Censura: at.é 10 anos -

8eg1a:tro de mert"CClIl. pauntN de inoençcto. nomo COo

�. Utldoa·4e .atabclectmenlo, tnaWAfaI. Ir.." d.

9'"OI'G90nda e JRarctIf de «!;POrtaçt1o.

_ CE>nsura: até 14 anos -

rajá
roxy
às 8 horas
1'iJ�-AROPPT

.: SÁLA 8 - (Ai.TOS DA CASA NAI� - FL9RIA O'
.,

�OLlS _ CAmA POSTAL_ 97 - FONE,3912. - _,

,�
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Tudo em 10 Pagamentos-Sem Acréscimo
Ou à Vista-Descnnlu Efetivu De 20./·
�Sfi $:0:;:;:;$ ------,;n\

SALAS DE JANTA:R
Conjunto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vista CR$ 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 à virtu CR$ 186.400,OU
Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à vista CRS 190.400,00

Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à YI�t�l CR$ 296.000.00

DORMtTÓRIOS DE CASAL
PR[MIOS fA�UlOSOS' - HUrtO SORlElOl

Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vh:t.\

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

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

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 mensais. ou à Vhi\.1

·41 sir/e 'ii
UM AUTOMÓVEL OIl<W-VEMAG-I963_ NOVO ItlELCAR,-

.�==��==�����xc���������������
POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais ou à vis'u CR$ �8,000.00

SOFÁS-CAMA

Totalmente e:qulpado

A"a sine [F

��o '��:�:� : �� ����ui��jOess�f:�u�f�MO
3.Q prêmio. Uma po�ron.a "b&�9Jêt;&" .CIMO

Todos da No'lOi: Li,n.ha

C ..OA PARCELA OE 12 MIL CRIJ,zEIROS, OE SUJO. CO .... I1'FU. DA OIREIT.O "

UM COUPON DA Se:RIE " ..
" e- CAO" Cr$ 1500. UM COUPON DA Sl!Are: "e"

� !i1lÇ:;:;;'" ,

EIS AS CONDIÇOES DE VENDA

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

CRS
CRS

29380,OU
38.240,1)0 2O "!. DE DESCONTO

o EFEl"IVO NAS

COMPRAS

A VISTA ou

f'ONJUNTÇlS ESTOFADOS - ESTANTES
MESAS DE CENTRO - ABAT .TODRS

---=-_".�=-pftRTICIPE=001ESlIVAfl:IMO
e ganhe um DKW-VEMftG (8ELC8R)

,
cõr gêlo-todo equioado-

M010l Rigor da Fazenda Federot Da luta l#Mfii44!Jl'R1Wcentro os sonegadoles de Impostos, jO!.'WJldo MOrilz-1
cronarros especializados, se- tenção de melhores resulta- suas obrigações atê mesmo Recomendo, nesta oportu- falsificadores de doournen-Í MISSÁO C\U\ALUO PINl'O

ge�:lO'd�:���a a�:���!��: râo conseguidos "melhores dos no combate à sonegação no instante em que a Nação ntdade, que os agentes [is- tos de importação, mas!
o ministro Helio Bicudo exí- :���l::��� n:e C����!�os'�' ��mi����,O:er ��ti:ao�er��: �:�gea ds:t:;f��:oj�en��a:P�: �:�ec�a� U;�I��O e�:r:::�r: �:�b:�rnval;� d��n;�i�l���=:l
��� ql�:f��:Zs se�:mh��u��: Eis a Íntegra,da recomenda- laboração dos órgãos risca- brigações legais, mas ainda constante da autenticidade "notas frias" para ocultar a: Fins de âgôsto seguiu para a América do Norte

mum contra os sonegadores �:�e��a�inistro interino da ����aC;�:, ��ta!�aiS'con;��;�: �e:u:;SrS��i:çã:osd���;:ie;reeS� ��:m�o�u:���se�������me�� so�:�:��� ��/�7.����:� pt'e- \ �>j��::i�l7:1l�:�it��.!;��p�� !r��i�'nf;oOf��:O�o�:���I�:
�� ��;������en��es:u����� "A situação do Tesouro por um contingente bem íuterêsses da coletividade. te punidos não apenas, liminares em 3 dias" ! ros do pnnrtc Monetário Internacional. Nos Estados

Nacional reclama províden- maior de runcíonarfos espe-

I
Uníctos, o minisl rc Carvalho Pinto vai entrar em ne-

gações até mesmo no Ins- cias enérgicas no sentido do cíalízados. goda�'ões para {'o!l!>e�\liT o Reescalonamento das (li-
tante em que a Nação exige incremento da arrecadação vrdns oxtcmus ([l) B!';tsll, que montam ti mais de :�

de todos as subordinação tributária, tarefa para a A conferência fiscal do

V
.

P d d
bilhões' de dólares além dos juros a serem pagos

��:t:n��:�::es l��s;�:i�� s� ;�:p�e��sã�ê�e :.:�t:d� .: ��ensi����:ssad��:�::::t�r,ia: ,.Ce re s,,· ente a I
enuneunente.

Werner Grau que será opor- Iidariedade dos funcionários fiscalização do unpôsto de Das obrigações a curro prazo (período 1963/641
tuna obter a cctaocração da Fazenda consumo e à repressão no

I
no estrangeiro, Carvalho Pinto esut tentando uma

:�
__:e_a:':_:ã_�_��_��_s�_�_:�_ar�_�_Tee.,:._��_.__��_�_::_::_,��_�_;re_�_�:_I.��_l�_t�_!n_:_;�_i �1ê�t;;�� ���. ��Xj�,�i�n����,�� I ���têf-ªª

��:����: ��;��� sf�;C:l��:: �r��:li�o o��e!m�ren?��l":���' �p��t�os;���:'�l��,i�l'���� �� :U�e:��i ��t�'���C�c:l_:��1
e por essínar ,

dores estaduais exercem co-

I
.
E relevantes rccauzar que ao receita cambial brn-

retro -de Ação Demr.crúti- licitado pelos j .rescnt "s.
Õttdíanàmente e cujos resut-

"Atcancou o tllÚ':- llX[t'l que a União o.ita-tuense ��l:�r: ����e�!��t�)!l(!�S a�;����.a;sC�les:�:�s (�m���)h�i�tacos podem �rvir a obten-
entre a

.

etasae �,(t\\lantll. Afirmou ain.',! 'vr-u+e dos n-tuuuntes. nee-se nô
decorrentes das nnportocões e para rtnanctamonto':�lhO�eda r��l�mpa��� :!���:. cceréria e s,"-V,d')1't:3 pú- Lago Pacheco, que a 1.N� vo convite an ':j,:,' d,). l.'''l�
dos programas de cesensotvrmento .no lado dos serbiicos e entre ,,'Povo ('))1 não temia a CPI e -ucsmo para que retome-se o Igue aos servidores fiscais da

geral. a palestrt ;_ o- díó- fêz questão qu,>;! l':1b�iW mais cêdo cossrv-r -i se». viços, há déficits consecuttvos e no item "capítnís" fi

União.
logo mantido p�l') aeanê- rõsse constauu+i. para ta Catarina. wnnd,) on- I ínstcbütdade políí.lcn e as mcdrncações governamen-

.

1 tão com mais teruoc p.t- I tais referente a sua entrada, geraram calma de apre-
Solicito dessa Direção Ge- ��:co ::�:�r;�e��;,;��.,t'"r�� ;���.�'asl�1:oa:��'�1::!í�;;:I:�� der-ia aucrôar ,11a13 1)10-1 ��:ã�;,p��a�!�ibUindO psicolàgicnmente Pt�'��ls t��e����� l�:;:r�;�:�:nt� UNE no salão da Ur,E· 1'[1 favor de _n03�<1 :il)eL'�a�io

.

�u;��ms:�t�e:n_�:I�:;��3"n��� I, Como vemos, não há meios de se conseguir re-
Co,'vên,'o· !,'Ma,', "om o, noite de 10 p.Çl- econômica.

d d" t d' ., ",.. ..

I
cursos para o pagamento as lVldas ex ernas o

país, através das receitas do balanço de pagamen·

I
to. Dentro dêste esquema, podemos afirmar que o

procE:sso de recuperação financeira e de instabilida-,
ti.e ,económica do Brasil se encontra em marcha nilO

muito satisfatória.

Portanto, o êxito da missão Carvalho Pinto deve

I ser aferido pela gravidade da situação a que chc�a-
P.'\RA mos e só a concessão das facilidades pleiteada!;, il;l{)

I
possibilitar o acerto de nossa posição financeira no

exterior.

Duas noticias recentemente publicadas pf'!a im

I prensa, nos deLxa um pouco otimistas quanto 30 fn-

I
turo do Brasil. A primeira delas refere-se n abertura

de um crédito de 30 milhões de dólares QO DnnC'o

Interamericuno de Desenvolvimento para finanein

menta à pequena e média indústrias no Brasil, n16m

I
de um fundo para financiamento das exportações Ju

tino-americanas, atzavés também do B.l.D_

A outra notícia se relaciona com o F.M.I. o

que sua tendência é de modificar a linha rígüb, ado,

1 ta�� até agora, em relação aos países subàesC'nvol
VJ(,Oi;.

T3mrtnt1o tror bnse esta 't1ltfn'Ja- notft, há

I çus de que O F.M).. conco:de.em .proT:Og:lt as nOSSrlS_�':responsubilidades'de venCImento lme<t?ato.

(Dsvaklo 1\10rib:) ... ,

FLAMULAS
Ccntecctonc-se cuctquer quantIdade, no m.lhe»

ocaliocde I! menor preço,
Ed Zohio _ 7 o or;dal opto 701 Fon. ''''9-4

RADIOS E .ORNAIS

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos os dorrúnçce pela ZYT - -25 Ródio Anita

(,aribaldí de Florianópolis ás 13 horas e 30 mInutos

A HORA PRESBITERIANA_ ., Agradecerros o SUr

sinton1o' ... I �.JIiI,L1JltI_'

Auxiliar de Escritório

Estados, apressando o seu

estudo e $ug::rindo as pro
vidências necessárias ao e·

fetivo entrosamento dos ór

gãos fiscalizadores esta

duais e fecerais. O momen

to presente reçlama qne nâo

sejam poupados esforços na

luta conmum contra sonega

dores de impostos, que se

furtam ao c ..unprimento de

PRECISA-SE DE UM, COM PRATICA COMPROVADA
DE SERVIÇOS DE ESCRITóRIC EM GERAL, DEVENDO
SUBMETER-SE A TESTE, INúTIL APRESENTAR-SE
SEM CREDENCIAIS. TEMPO INTEGRAL. EXIGE-SE RE·

FERENCIAS. TRATAR Ã RUA DR. FÜVIQ ADUCCI, 721,
ESTREITO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁ.

RIO DE 10 ÀS 12 E 17 AS Ifl IJORAS. (EDIFICIO CARIONIl

Com sua ;)a'ovr

quente, "eguru e "bj,�I_j'l_a
Duarte pachC'(!o '.!on",���üm

imprC',;sionar iii r,r�nd'-' f!,';'

sislência que 0� )1'['("1 :\ �C�

de da entidade 1�-�Ll r c!"';

uni\lierEi�lrks ,�a,,'r:n', n�

se". ba;::tando ê.:zei' que

somente às 2 1",0::,:1,< :Ia ma

drugada foi "!1'!Ct',i'(1'l :l

ASSE'mbléia Po�)ular
Os mai:; cUve'.':;·s e 11\0-

� ...,
m('nl0�0" tem'l.<; do m('�

mento politico lU pai.,.
foram abordad", !)_�:-) Vi·

ce da UNE, prin,,;;:.'lu�,'n�
te no caso da ÇO_111 ;<'0

!Parlamentar de 1 11e1<\(I, ;t.:)
Vende-se, prontos para habiíar na Rua ,6b" a Unjao N"d,m.I

PreSIdente Couíinho Tratar na Praça 15 ���a��;�f��i�::s'Dll;�:" �u�

d� ove bro, 22 - 2, andar telefone 2828 '�n;��;,:�,:�onõ"'i'" ,ue

� dás 10 às 1.2 e das 16 às 18 choras, ' DANCOR S IlnduslI. M.dnIU 'o IBAD Iemo,',,,,,-,, do
"

r;,..h".' JD90 �� ,.(.,. DA.N(OK IlIO constituir uma, I;;PI UNE,
�,
'\- ���" �if;(.�i i;jf1�,-�����(6_�'i_� ,'L_�' _'--: �,���,�t»=4S;ic,_��E�)���s,v��e.�

-Q li\e!1

ATENÇÃO
"Negocio de Ocasião"

VENDE-SE UMA INSTALAÇAO COMPLETA

BAR.

VER E TRATAR A RUA JOAO PINTO Nv 8.

APARTAMENTOS
REmSENTA(ÕES A. S. tAU, hi 34 IDOS prOpOf(ionlllldo II mais

eficiente (abertura publicitário a iornais de Iodo o 8r1l�if, ompliou
sua equipe espeeiolizadoe(l(oilo nOVOSf8presenlllsõesderíidiose
(arnais. Poro obter anúncios de 5. Paulll e Aio (os prindpais cen

lIas publi(itários) (onfie o �U!l !epresenlosã" à maior firmo do gê
nero. E nole: 56 opetqma5 [11m UMA emissara II UM IOTno1 de
(ada (idade, Pe�a informo{õ�s nêsle iotnal ou emewo paIo

REPRESENTAçõeS'" A, S_ tARA
II. Vilório,6S1._(oni.J1·TeL,34_8949·S,Paul0

'.;';, >
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Humberto e Ana Marcaram encontro no Altar
BAilE MUNICIPAL DE 1964 DA JOIACAP

para UJl1 UOQ, que vai d

contecer próxima segun .

da feira naquele Chio

com a posse da nova o.r
tarte.

FOI

ccnvídado !)pIa TV Pr -

ranaense Cana! 12, o D:.

Eugênio Doin vtetra. 8,,

cretário da Fnzenda, parn
uma entrevsta amanhã
às 18,30 hs. O 1.0 Semi .tI
rio Fisc,�! de dC, será 11m

FlorJ::lnnpr,li� - 161jf'r63 '�"",
'

�

squerdas" que
rem reformulação

do ministério�\II
RIO, 15 (OE) � A Fren

te de Mobilização Popular,
enviará documento ao Pre
sidente da República nO::J

próximos dias, sugerindo a que poderá evitar o agra.
reformulação do Mlnistérir), vamento da situaçãl' do
imediatamente, e 'ldor;ão ue pais.

nova politica. A entidade
que congrega fOrças de es

querda, fará saber que ês
se, será o untco caminho

----�------_.- - ._-

PORTO ALEGRE - ,';:

JAC - CRUZEIRO DO SUL
NeVOS ORA�RIOS DOS CONVAIR 440

DIRETO A SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
3a" 56, e SABADOS - 14,30

PARA
CURITIBA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO

26,,46, e66, as 11,45
DOMINGOS - 14-45

PARA
PORTO pJ EG� E

36.56. e 5!,B�Dm �s 10
DOMTr:i'f __ _ 11 : r

TAC - rrl !7pr 0 r- n -: 'i
- rp,ApI)E; !MÀdos assuntes cora a ret,!

rida entrevista. Sua de. chuvas cnntlnuam h0J(' a

esposa da. Angela, o acom cair no Rio Orasde de S'l'
panhará ameaçando as rcp;lões r'-

, beírlnh aa do ri) Guar-
_

�rt����E���erc!a. �4)t RIO - Tf'rã() in,-,

ceberá na uróxlrna s�>:�:l amanhã as c omemr-rt-ec>e

retra. tôda�-' as Patrcnes- da Semana da Asa. !-Tf'
ses do B�ile·d>l.s Orquírteaa próximo dcming r, a esq".
do Clube 12 te Agosto. drnna da Pum -ca

fazendo ex b;ç�,�
ESTEV..E
nesta cep'tat . c Dr (J�

mar Cunha, Presidente (1:1
Garota Radar Morena MARIA BEATRIZ VINH1't.lS êssoctacão Brasileira

\, .f'� Municípios,

_. .s> ENVIEM

'NOITE DE ENCONTRA-;,;5E

que rostce na Guannoa:'r
trocando de Idade.

dos com um jant s r "am-,
ncano''. emuemcraerí 1

MUNICIPAL '<> 1964 dI NIVER. Gerson Neve;;,a Bueger Modas", :\e JOlACAP, terá :) pnt.;o"l- cunteceu nu p'ano.propriedade do Sr. ,<\'.'11') 0;0 do Deparh"lhmto. de
Buerger. sabado, ioatlgu· TurlsmJ d! ']')DEC. o� COMEMOROUrou .. lançgm(>nto da cor:- eSludos já €stão �en{\o NIVE'R, na C'dade ('!F!tecções "GUAS?ARI", pa ultlmadcs e 90S:;O ac!I.':",- Bru'-;f!ue. ê Jornalista ,f'llra OS cavalheir�s ele,l':l:>- tar f'ue daverá 'Ima ':,,/'._ me Mendes, C)'!lZ r'<�ct"I"'Jtes daquela cidade. A oies- ccrrénc:a para a de,,')l';;_ c<.:n"idlld-:-s C(�l'l um j'l::tacatl3 industr'a e..-;(.;\l,e çã� no ultimo "'ia t3r, no dia !.rtze pp.represente.da pelo fr. vembro prÓx'm-J.Waldcmiro Almeida. M:;Ho
vi,ll:Hla aquela i?ja apos ':I

EM BLUMEN.'lU

SERÂ

lançamento.
DE P.RUSQUE gravada na próxlt'l�ch�Q;::lm nO!ü::i2',-; dLu::fI- sexta feira, a Marcha G\ldo quC' o Dr. nodo SI; \'!oe rota RADAR de Aot ,r;:

e o Sr. Na;art0 st.n;. c"m P',dua e Abelardo S:lu ... .,elegante jantar vão ceme- Caslelnn pua, arque!>' õ",morar a O,:}-'se no ear��o na Rád'o D:âri� da '\�ade D�ret'ares' da F:nl'l nhã "om a Propago ni 1\_Butlner S/A. �ecente,':f-�l_ e(,ntec,::or ..

te eleit:lS,

MARCARAM
enCvntr� no Altar dn

If'reja São José de Pari)
Alegre. o ac�d�mi('o Hu,�'
berb Gr:llo e a Srta A:::ta.
Frantz. n? próximo dl:l
vlnt� e alto de novembro,

NESTA
FUI C;dlld(', o Dr Nery Ro-"NOITE
convld,uJo pelo 11:'. S9, que há p�u'�os rlia:: r".de E�trêlas", de B"l'�- Klau!i Er'ch Maschke, prc- nunelou � cal'C!:::I de P'c(II/C, �E'rá apresl'\tado I:O!' s'dpnte ctt: Santa Barb:�t':1 feito da CidJ:le de Gr'Seb:l�t'ão Rei.<:. 'rlO O'Ir.r9- Country C"lb dE Cur,tih1 ciuma.nl· �exta fe'ra pró:<1O'i!,

em er,mblnacã.? com

Lioos Clube de Itajaí.

VAI

V<:r�0'" pontos da '}up..n,
bera

fie RIO - O sindicato (\, 1

ferr cvlártos da Leopuld n"

Informar.am estar auper a
da a ameaça -te greve na
quela" ferrovia.

RIO - Segund-i notas do
Palácio Guanaon ra, as ar

; ma-s apreendidas em .f,'�
I �arepaguá são .-:'e �-

! dác'te d:l estado que
Uia guarda-las finde ln :1J"I'f
lhe eprovesse.

RIO - r'rosesue (1 .. '0": o
raetcna inentn d:' carn e oo
v'na em teces os ecoum.ea
da ctdacte Am<'.nhã o pro
duto voltará :t ser uíu.-;
buido normalmente.

-ien: dOo, [,':;<1.".'1.1 \)')��(" U':'

tem na Presate-i.na do ,�('
nado.

---- -

,'"----;:>""... , :=:::: ,

!!1ZDEA�
_ w 'l!IIIiiIIIto> ..

,. "

PROGRAMA DO MES'
l"H ...........nJ'ir. lJU IYlJi:S De vul'lIl:h..."

Dia 20 Domingo - Encontro dos Brotinhos
Dia 22 - 'rerça-relra - CINEMA - O Grande Caruso
DI::!. 2'1 _ 'rerca-reíre - CINEMA _ Festival TOM &

JERRY N· 9.

---------,--�---

Atmn - tltJARDE
-;.:

DURI-BiOCOS

VISITE

ANOTE as vantagens: mão-de-obra ê reduzida em

70%; o tempo de construção é 70% menor; material
mais barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebõco. As
paredes não deixam passar ruido, umidade ou calor e têm
durubtlnlade ilimitada,

GUARDE o endereço: - Escritório à Rua Felipe Sch
midt 34 1° andar, Fábrl08 em Coqueiros - quase defronte aB, AlRES - O v'ce Pi'e- Salga. .....sldenje da R�úfilrs.a ..... _

:14::P� tesa"...to ao lado da, fébrica e cert!."..10\," .. �t .�.- ,
• ..

�fpessoàlmente,d€lqUeV� mesmo já pode iniciar sua

COREIA
ElEICÕES

SEUL (Coréia), 15 (OE)
- As eleições presidenciatS
na Coreia do Sul, começa.
-.,,...., esta manhã, sem íncl
dentes. 50 mil policiais são
responsáveis pela reguterl
dada das operações eleito-

'MORRERAM
OS OUINTUPLOS
BRASíLIA, 15 (OE) _

Por total ausência de recur.

sos, morreram os quintu.
pios de Luslân1a, que nas.

i ceram no último dia 7, Os
recursos médicos enviado,
pelo Hospital D�strltaJ de
Brasilia, não chegaram a

tempo de salvar os qulntu.
pios,

uI A,O'lii

MOlllJ"ltrtr.ll,
CLíNICA DEN'CA.R.lA
t'ratameot(l "as arl:r::Çf)',

4a bôc.Q em adultos .

ernnças pelo,> metodoS r:11
ol'!o e cirurg,co. C(..nfecçll.,
de proteses part'lal".. to-

Atende diariamente das
8 às 12 e das 15 as 19_ horas

com encaixes -

cCl . struçâo.
DURIEUX & CIA. LTDA

de concretoFáorica dc blocos de cimento - tijolos

cn E8CPI'T'ÓR-TO PR�CIEO _ "'!'R;\'l'I\:'" A "'n.-\ P'\DRE
,� ]'\',r" .': '.'J .n (':-�«:P:L;,ESSO Cr{ESCIur-..mNSEl

'''�'';sa·sf' ele IImR rie orererôncta IOCR!j:>JArla não muito
''-r.'''� 1B :>J:':If\8 CPI'ltrlll dR cidade e �0'1'l al�lm.' área ae terra.

Povor tonar pa-a 2007 por meio do qual serão CõN.J;llna·
dos detalhes necessários. para concretização do negóc'.o.

CIJrso Preparatório Continenfe
CURSOS ESPECIAIS

(.)ARA PROFE�SORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE-GINASIAL ADMIS5I<O DURANTE o ANO
DATIl.OGRAFIA

- Baseado nos molS -nooemos processos
�"9ICO�

- Dirigido ;>e1o
- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Fuço sua tnscnçôo à Ruo Dr. Fúlvío Aducc1

;la 24 de Maio 748 _ 1 andar
EQuipodo CO(n mâQuinaa "OY�

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

OUARTOS COM OU SEM PENSÃO
Aluga-se Rua Esteves Junior, 34

""I,:

Não rcçü caridade, quero apenas ser como você. Desejo estudar, trabalhaq'í8/tt' útit.
Com a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever, Mas aind.,
posso melhorar muito, eu e milhares de, outras crianças defeituosas que �lierernos ape
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a ge:cJte__ ajude a 'nossa" Campauna,

c,m,panha
Pró-Criança Defeituosa - Ass._:.,-,i::OSiio

BraSileIra, Dire,to,r-,.EXe1:utiVO.,.,',
.•. , .•

,_'_''' "_':'" .1.1,ym� '!da Criança Defeltuosa-A.B.C.D. COMISSÃO EXECLJTIV", N",Clo.\lH Secrecâeio ... "'.'".".,,, .Leiz PhdJpe Rezende C
TesoureIros., .. " _, .Albeno FJgur:rr:do r: Cnmillo Afl!

;;�;:����� �: ���I;��·J;h�.·:::',:::::::::: :�����oA���:; �:;���:�o��. � �,.�,.�:".,:,,::: ·.���;��e;�;�!i�s :or.

1!:){IJa em seL

L('In;1 de "eios "!'OLAf\AS
j\,'''k -',<'i� no t.prOV31 1-

[J',ento ca� Lonas

ENVIE SUA CONTRI8UIÇlO PARA A CAMPANHA PRÓ.CRIINÇ(DEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA DE SUA
M50da��o dt' 1I\,;S(�nc;a ;I Cri�n�� D<:b:uo.a - A.A.C.O. _ Av. Prof.
A,cenoli"" R.o". ''''j. (','uro Jt' T"leJ", - Siln PAulo.

A,suciaçlo Ca,� J. Elp.:r�",;.· . Rua Imp:-ratriz Leopoldina, 9 -SlInlos.
A....,oi ..,lo Nos,a Senhora d� l.ourda, afIC:U i SOl. c..u de MiRl'i-
,órdia - Av. Cláudio:> RUls-etrJ1'll, � Sabros
A<SIxi�<;i" Mmeir., u� Rcaboluaç;[o - II. M. R. - A��nid. Afon$,1
T'ona, 269S-lklo Hor;znnl•.

Associaç�o P"rnambuc.n. dt' Anis!&.ci. à Cri�ns. [kf
Rua do Esp;nheiro, no -- Re.:ife
Associaçlo SIUlal6rio 10/."1;1 Cril. Verde - Av.j ..nJira,lOO2-
Associação Santa úlarin. de Re.biliUC;iln":" R"", Gal, Biuencoll
Florian6pori�.
lns,i"Ho B�jano de FisiOluapia e R�uma{f)rogia - "v. C_o 'j;"

§',ª'��p1i;:,�;�R<b"""o"""'�P:��"':;"�44::
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Conselho Estraurdinári D da
UNE: UCE Estará Preseute

UNE e UCE com o Povo
Doralêcio Soares

Cum ampla divulgação, reatísou a Federação dos

Estudante!; Universitários de Santa Catarina, a posse

da sua neva diretoria, realisando a UCE, após o en

earramentc dessa, uma assembléia popular, tendo

como orador principal o acadêmico Duarte Pacheco,
vice presidente da UNE, do setor de assuntos educa

cionais e sociais.
A convite do presidente da FEUSe, acadêmico

wümar ncucuooi, tomaram parte na mesa que pre

sidiu a sessão de posse, o representante do Exmo. Sr.

G..,vcw;:J.li.lr do Estado o Dr. David Ferreira Lima,

1.lUl:',ililico Reitor da Universrdade de Santa Catari

na, nr. Eugênio Doín Vieira, Secretário da Fazenda,
Prof. Dr. wmdomtro cescees. diretor da Faculdade
de Direito, Dr. Aníbal Nunes Pires, diretor da Facul

dade de rncsoüe, Prof. Pedro Bosco diretor do Ins

rituto de Educação, Estudantes, presidentes de Df re-

I .tcrios Académicos, presidentes e representantes de

\ Stndtcatos convluados.

I Pelo Presidente cíu FEUSC, foi apresentado um

����t�,�o c�:s��alet��San����i�l�!:sn:: O��ãO re���:;::�
da ação da entidade, justificando o seu afastamento

por seis meses decorrentes de afazeres exessivos par

ticulares. Disse da capacidade de lideranção do cole

ga Mastela à quem ia empossar 'e transmitir apre·

sidencia dos trabalhos, o que fez juntamente com os

demais membros eleitos.
Com a palavra o n6vo Presidente, inicia o seu

discurso com palavras incisivas, pela necessidade de

transformações radicais na estrutura social, econô

mica e politica do país, carente de reformas em tô

dos os setores de suas atividades, tecendo consíde

rações socialistas na evolução social de um povo.

Firmou compromisso solene pela luta dos estu

dantes na efetivação da Universidade de Santa Cata

rina, no sub-distrito da Trindade, onde a Faculdade

de Filosofia, altaneira e isolada, está à esperar pelas
demais companheiras. Concluindo convidou os demais

mais companheiras. Concluindo convidou os demais

I ��;:S�:i�r�s p�e:�:��;a� ����:��ss�i1:a;o��:

IlanhOl'
que encerrando a sessão, disse que nentro

de cinco minutos, a UCE, daria início a outra sessão.

xxx xxxx xxx

Sem a presença das autoridades da sessão ante

rior, teve inicio a sessão seguinte, presidida pelo
presidente da UCE, acadêmico Rogêrio Queirós, ten

do convidado a participar da mesa o acadêmico Duar

te Pacheco; vice Presidente da UNE, diretores de

Faculdades presentes, presidentes e representantes
de Sindicatos, presidentes de Diretórios Acadêmicos.

Antes foi apresentando um número musical por um

grupo de estudantes, com o título de a Canção do

Sub-Nutrido, que foi muito aplaudido, pela critica à

exploração do Capital extrangetrc no BrasiL

Iniciada a nova sessão o Vice Presidente da UNE

iniciou o seu discurso, traçando o quadro geral das

atividades da UNE no BrasiL
Num país onde sessenta por cento do seu povo

é analfabeto, urge a necessidade de transformações
radicais no sistema educacional do pais, e a classe

estudantil sentindo a necessidade dessas transforma

ções lutam pela sua efetivação. Desejam os estudan

tes, reforma do currícuto escolar, adotando-o as ne

cessidades vigentes, decorrentes da evolução natural

de um povo, pcrtícípação dos seus representantes
nos Conselhos das Universidades.

(Continua)

Instituto de Aposentadaria e

Pensões dos Industriários
DELl!:üALIA EM FLORIANóPOLIS

EDITAL
o DASP realizará nos mesl'.8 de outubro e novembro,

('S seguintes concursos:

OFICIAL DE ADMINISTRAÇAO

CONTADOR

27/10/63 - 8,00 Contabilidade Geral

3/11/63 - 14,00 Mat. Com. Financeira e Noções de Es-
'"

9/11/63 - 14,00 Porto Conto Pública

MECANICO DE MOTORES DE COMBVSTl.O

27/10/63 - 8,00 Portugues e Aritimética

A União Nactcnal nc.s

Estudantes. convocou pa-
I ra os próximos dias 17,

18, 19 e 20, o Conselho Ex

teaorcunano Nacional dos
Estudantes que terá por
sede a uníverstdade Ru

ral. síbuâda no KM-41 rl'l
Rodovia presidente D'1-

tra. Nesse Importaste ccn

selho. serão tratados entre

outros temas. a Reforma.

�v�l;����j;to:ia� �or�:;tl�;��
ção e-studantil nós órgâos
coleg-adus da umvers.ca
de. A UCE' estará presente
nas ll�_;s)as de seu prcst
dente, noeéno Que'r,'z,
Procuradcr. Cândido Bran

dão e Eugên:o 'I'lted'ez,
sub-secretãrto. O probje
ma de nossa Paeuldade ee

suoscrta serâ acordado no

ccnseuio da UNE.

FLAGELADOS
PORTO ALEGRE, 15 (OE)

- As autoridades gaúchas,
continuam prestando aocor

ros às vitimas das enchen

tes que atingem quase todo

o Estado. O Palácio Pirati

ni informou que a situa

ção é multo grave. Vários

carros estão bloqueados
nas estradas, enquanto já
se registraram desa.bamen

tos de pontes, O número de

flagelados, somente em Por

to Alegre já se eleva a mais"

de 2 mil.

CAMINHÃO INTERNÁTIONAL
tão brasileiro
.quonto Brasília!

rle que yocê precisa!
No qualidade de revendedores auto-

'

rtzcdcs, podemos resolver seu pro

qlema sem demora. Em nosso estoque
zccê encontrará - com certeza - ,o

peça ou o ccessóric que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados
em laboratório, -garantidos pelo mar

co IH, E, no coso de qualquer con

sulto sôbré o seu Internationol, tere

mos o máximo prazer em otendê-lc.

ceu as melhores referências
sobre a atuação do atual
Prefeito Fomerolli dizendo
mesmo que para um Pre
feito tão batalhador, ativo
e eficiente torna-se necessá
rio uma escolha capaz de

corresponder aos anseios do
povo rlosurense. Afirmou
Monsenhor Bauer que Luiz
Soldatelli si vier a ser apre
sentado candidato a Prefei
to em 1965, terá a seu favor

não. apenas os adeptos da

agremiação partidária a que
pertence - PSD _- como

também de outras facções,
pois agindo com acerto
sempre na prática do bem,
que quem "bem semeia con

segue ótima colheitaH.

falecimento .

Com pesar noticiamos, o

falecimento, da sra. Ger

trudes Mayer ocorrido on

tem na Cidade de RI,) do

Sul. Os restos mortais da

extinta foi transladado
para esta Capital e SI'U

sepulliQ.n\.aoo dar-se-a ho

je às 9 horas saindo o �f:

retro da rua Santos Sa

raiva. 93 (Estreito) para
o Cemitério de Coqueiros.
A extinta deixa vtuvo o

ar. Guilherme Mayer e cs

seguintes filhos: .roão. !!<t

sado com a. ere. nina

Mayer e Geraldo casado
corn a Sra. escude Mayer.

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

REPRESENTAÇOES
l'uLVIO ADUCCI 721 _

ESTREITO'
Um tenra a visto e oresrc

12 prestações juro,
·1.. .,nPn.� I Cle-

Pelos; Municípios _. J

'NOTlelAS DE.RtO DO SUL
(Do Correspondente

CYZAI\-lA
efetuamos a cidade de Ibí- da estima, do respeito e da

rama, aproveitamos tão admiração do nosso povo.

boa oportunidade para uma Com a gentileza que lhe é
râpida visita ao Revmo. peculiar, Monsenhor Harry
Monsenhor Harry Bauer Bauer demonstrou sua sa

conceituado representante tisfação pela visita recebi

do clero que desfruta em da, declarando seu júbilo
todo o Alto Vale do Itajaí pela recuperação de sua

A familla enlutada, nes-

sas sentidas condolenciln.

\ JUIZO �PII!�'TO ,DA
SEGUNDA VARA CIVEL

DESTA COMAHCA

________________� EDITAL DE PRACA
COM O PRAZO DE {U»

DrAS

26/10/63 - :4,00 D:r. Const., Civil Penal e Portugues�'
3/11/63 - 8,00 Mat. Geogr. do Brasil - Estatistica

9/11/63 _ 14,00 Dir. Adm. ,__ Leg. Pessoal
14,00 horas (quatorz;: ho-

ras) o porteiro dos audi

tórios. deste .Juizo, tra':ã â

publico pregão !"te venda

arrematação, a Quem mais
der € o maior lance Dfl�re
cer, sóbre a i:n;3ortân:;�.1.
de Cr$ 60.000,00 (se,�scnt;l,
mil cruzeiros) \alor do
bem penhorado a BRAZ
DE ABREU· nos autos de

Ação Ordinárb. de C.'J

brança que lhe move HER
, MES AUTO PEt;A3 LIMI-

TADA:
'''Um motor p.l.ra. c3.n;!·

nhão marca 'DODGE,
(HAETE em C·S 60.aJtJ ')0'
E, para que -=neguE- ao

conhecimento de todo!>

mandou expedir o presen
, te editaL que "erá afixad')

O DOUTOR CLOVIS
AYRES GAMA, Juiz de

Direito da 2.a Vara Ci-..el

desta Comarca .t'e FI(lr:a

nópo!is, Capital ric Estado
de Santa Catarina na for

ma da lei,/etc.
FAZ SABER 9.0 que o pre
sente edital de praça. cúlJ:.

o prazo de dez (la) {flas.

vIrem ou dele ,:onh(!c'.Il1('n
to tiverem, que no dia 16

de outubro de 1963 às

REVl\10. I\'IONSENHOR
HARRY BAlJER APLAU·

DE REPORTAGEM QUE

PUBLICAMOS

Em recente viagem que

Instalado o curso de aperfeiçoamento
da professor rural em LAJES

No utumo dia 13, tendo e pessoas ligadas ao acon- cursistas e enaltecendo a

corno local o auditório da tecímento. obra dos protessõres. O

Escola Normal, de Lages, o Duzentos professôres par- Professor Pedro Nicolao

Prof. Elpídio Barbosa, Se- tíotparâo do curso, que Prim usou da palavra, em

cretárío da Educação e Cul- abrangerá os municipios de nome do .. PLAMEG e rêa

tura, instalou mais um Curo Lages, Anita Garibaldi, cam- uma explanação sôbre o

50 de Aperfeiçoamento do po Belo do Sul, São José Plano de Escolarização do

Professor Rural, o oitavo do cemto Urubicí, São Govêmo Celso Ramos. Por

do presente ano. A solení- Joaquim e Alfredo Wagner, último discursou a proíes

dade compareceram, além trazendo inúmeras venta- sõrà·. :0gebur� .D�kker, J::.
do Secretário Elpídib aer- gene a regUlo serrana .de -or�dorif!#P CAP.RU;.:p-
bose, o Professor Pedro Ní- nosso Estáct'o. sendo a 'àpteseataçãtk' Sós
coteo Prím, representante cursístas.

do PLAl',tEG, Prefeito W01- Na instalação do CAPRU

ny 'de la Roca; Diretora em Lages, discursou, inicial- Nos flagrantes pode-se ob

da Escola Normal "Vidal mente, o Professor Wilson eervar o momento em que

Ramos", Inspetor Regional Cesar Floriani, Inspetor Ré- o professor Elpidio Barbo

e jnspetôres Escolares da gíonnl de mcucecno. dando sa proferia sua oração e

região e ainda autoridades por aberta fi' sessão. Em se- uma vista geral da essís

civis, religiosas e um gran- guída falQu o Professor EI- tência presente à sessão.

de número de professOres pldJo Barbosa, saudando os

saude, o que é a melhor

naticta que transmitimos
aos nossos prezados leito

res. Sua permanêucía no re

nomado Hospital "Miguel
Couto" ao que tudo indica

será bem curta, tendo em

tão justo repouso consegui
do retemperar suas ener

gias para retornar ao con

vivia do povo que muito o

estima.

Na ocestão de nossa re

cente visita, declarou o

Monsenhor Harry Bauer ter

tomado conhecimento atra

vés dos jornais "O Estado",
de Florianópolis; "A Na

ção", 'de Blumenau; e "No

va Era", de Rio do Sul, de

comentários polítiCOS suge
rindo o nome de Luiz Sol

datellí para candidato a

Prefeito nas futuras elei

ções municipais. Disse Mon

senhor Bauer que conhece

Luiz Soldatelll há muitos
anos, reconhecendo. no "mes
mo qualidades que muito o

recomendam porquanto tra

ta-se dum cidadão relativa
mente jovem, trabalhador
dos mais operosos, indus

triais de larga visão, adep-

to dos 'mais destacados em

favor das boas causas, pos
sui Luiz SaldatelU a seu fa

vor um dinamismo invulgar
que todos apreciamos como

dirigente de importantíssi
ma indústria de Rio do SuL

Disse ainda o estimado Mon

senhor Harry Bauer que
sem pensar siquer em so

nho em política, não podia
silenciar, não podia deixar

de manifestar' a sua satis-

fã,ção ao tomar conheci

mento do movimento que

começa a tomar vulto na

Capital do Alto Vale do Ita

jal. Ao abordarmos a atual

administração municTpal
Monsenhor Harry Bauer te·

Antes de finalizarmos a

entrevista mantiâa 'Com o

honrado
-

�repr'esenfante da

Igreja Católica nesta região,

���l1��:'���ç�rJti;�%�l:,e. amIga ao,'p.9VQ,'�I5f�.
lense de quem tem rec'&:i
do sempre os maiores pro
vas de estima e considera
ção.

De nossa parte reiteramos
mais uma vez os nossos a

gradecimentos ao Monse
nhor Harry Bauer pela en

trevista exclusiva concedi·
da ao Correspondênte Cy
zama, com votos pelo seu

ráj)ido restabelecimento pa
ra satisfação de todos que

aguardam o seu retorno ao

convivia amigo do povo
desta terra.

Sempre batalhamos pro·
curando dar "a Cêsar o que
ê de César" e a nossa en

trevista ora divulgada veio

justificar mais uma vez os

nossos propósitos, corrobo·
rando assim as palavras que
haviamos escrito sobre a

personalidade marcante de
Luiz Soldatelli .

TRlBUNA DO JURI

NOTICIAS DE BOM RETIRO
promotor Jayr Jo:::é '10 Va�

le e Adernar Gl:1lsi. Re&ul

tado, 05 reus malares 10-
. ram condenadJs '" .30 a:lC,S

de reclusão cada um .

Funcionou c')mo presic!en�
te do juri o dr. Ruben

OdUon Antunes de Cord 'J-

<
BOM RETIRO - Realuou

se dia 8 do �Ofrpnt'.! n1.

cidade de B')m Hetiru c

julgamento do conhecido
crime dos "G<)i:;,o;,", C:"lme

barbaro, onde um pai co:n
quatro filhos sendo dois

mepores mataram a tIfOS

e �<,plcaçaram a fa�a e

maj;:hado
-

Ul)l ; pai:: um fi

lho. menor. Foi tão g.;anãe
a repercução do crim., n(l
opinião pubUt'a dal.juéà.
comarca que ,temla-sf' pe·
la 'realização do juri e fez
com que falt�s!'lem um

advogado de defesa e n:..!-

troo de aeu seã
I.

.. mil

!L'slm, funCi01Jj\.ilfm l),,�dc-
. ;�;�l;�r,�l� ���S;ç���7. ��\\.� ('��flli.!��ft�i'i:i:W(i�'J.� 1-

<.Jr� \., J f u.. ,. � 1, ,I!:

DATILOGRAFO

.. 9/11/63 - 14,00 Portugues e Matemática
10/11/63 - 13,00 Datilografia

MENSAGEIRO

9/11/63 - 14,00 Portugues e Matemática

Os candidatos deverão comparecer ao Instituto de no lugar de co.. tume e pu

Educação (PEDIDO NOVO) munidos de cartão de inseri blicado na form!! da le

cão e caneta tinteira ou caneta esferográfica AZUL ou Dado (! passado uesh ti"

PRETA, com antecedencia de meia hora, na data fixada dade de FlorlanÓpoU". aO:>

para as provas. dez'Jlto dia-s do rni!_� de SC�

A prova pratica de datilografia será realizada no tembro do ano :1.;; mil r,'

·�.A.P,E.T.C. 3" andar do EdifíciO IPASE.

i�,:;, '_ Florianópolis, 09 de oulubro de 19(,3,

'�-�'",.

vecentos e sessenta e tn':s

Eu, Jair Cunha }:scrl�flJ o

subscrevl:r."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



REIIATOI

PEDRC 0")[.0 MACHADO

COLABORADORES ESNCIAll
MAURY BORGE, , GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABO�ADORES
- RUI LOBO - MILTON f. A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

o

Se as ccuJiç-es do tempo permitirem
na noite de hoje teremos a continuação d

Cempeonc'c Uoi '�nal de Futebol, jogan"
Avaí F. Cl: '

. .., e Clube A. Guarani, qu
outros não sã') enão o líder e o "lanterna"

reSpectivamente.
Vaio "L '-o da Ilha" tentar conquistar.

com antecipa ....
-

a, o titulo de campeão de 62.
isto sômente em caso de vitória, pois só o

triunfo lhe ''f'' ,
.'

cá gozar tal privilégio. E'
o favorito La T r�·�OT.ç�O de cinco para um.

mas, cn'"""'1 t.,.1"'-' 2(>'l-tllrido com. todos os

seus cem .... r"·...... ... nü certame, 05' avaianos.
erienta-i-s rolo U(''nll)'''r Amorim, enearam
com ser;"'i"'1,l n '�.�n..':l desta noite, puis nik
ignn-"nm (w.o ,.. �-':esc de confiança é pl'cj.tI
dícinl, pr�nc! ........ l "'1""n+e no futebol, onde tudo
poflr ecen'ec-r. e o Cuaraní está disnosto :;o

envidar o rn6."'·�n") nara irnnedir a festa da
c('Inq.,isf-q (le- 63 através 'de um triUBfo
maiú�culo.

Um hcn f"11(>on,.o� onde. nor eeno. nri.;)
fpltprn o 'P ...se ....cipJ nUMa pe1eia de ftlteho:,
que é té"n;��l _p- comb�tivfdade� Deverá tea-

,"BICHOI. de dois m:lhões
-

pela
vitória sêbre o M1LAN

C6nscante informa :lo im

pren;;a pJUlls�',,1. a d rc',,�

ria do Santos nagará a C:1�

da jogador dl �jubE ,UI,�

tisla, caso vençam hoje ao

M'I',,1n, a ex:t.raonH·lâria
SaIr a de dois milkões d�
crm:elros, a titulo de
gratlficaçào.

Com;x(çEo molociclistica'
transferida

Não se efetuou, (loin:!l';'
'em Barre:ros 1. anund ';:1

eompetlçã(l m'-'ks-cll Lefl.

pr(\m:v:d::l p�l� II �o ç 11

be de Flcrianop:. :".

gurança aos "'!Sf'<;" d<) Le

rigoso es:oorte, :.;to dev-idO
às censt-antes chuvas aue

tem desabado sóbre &. CI.

d�'de e adj�cênr.·a, Jf.t":lfi.
c,mdo, a'Sslm ti. ,sua SUII·

pensão e transferência 1'.1.
ra o d:mungo 'iegUÍl1tP..

4� AN05 DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO!> ESPORTES

Rlft [BD [11

HOJe o 1.0 Round da fase decisiva R.o(O, ;gilbm, N.""

S�otos X Milao no está_dio J�O�U�'�� s��I� I ��;���L;t'::�P�o�i�:
nv;J�i-:r- �� � '"""'" ::at�� ::dO f�S��tJ i;:��(,�= �:::rSa do fute�nl da-..lla�

to tatlco o técnico dos d. 1� Sem qualquer parti tu -

conjuntos que ostentam os mo posso assegurar c . tí�

'tutes máxa-ncs dos Nr,- tulo estará em mãos (�;g-
vo e Velho Mundo. nas e êle será. merecido") ao

Biringa, do atlE'tico. com

. 1 tento a favor ,do P")stal

e Hamilton do �"a.u1a Rdmcs
DO AVAL - M"t"ell1 13 1 IPI a favor ,",o J'iguetren

Pereréca 6, ROllério 5. Va· se.
d�nbo 3. Oscar 3, Rf':tc·2
MUUnho e Cavalazzl, 4.

p�LE', esperança dos brasileiros para o

Jôgo de hoje com os campeões da Europa

A CLASSlr'ICAÇAO

l° lugar - AVAL. com J2
jogos lI) vitórias, 1 cmpa�
te e Uma derrota 21 p:>:r.
tos ganhos e 3 �erdjdl) ::>S
tentos a favor � 12 cor.t ..a
com um saldo d'l 24 ter,\(I';::

7° lugar - SAO PAULO
com 12 jcg(X;, 1 vItória, 5

empates e 6 ierrotas, 7

pontos ganhos e 17 pe:";!,�
dos, 17 tentos a. favor e l!:8

·C8ntra. Deficit: 11 tentns.

Osvaldo (AnO e WÜ.õO!"l PENALIDADES MAXI},IAS
II (PostaD. Converteram-nas .e;n

gol: Telê (Atlétlc::t X Av:.i.

Rogério. Avai " Postal, \t6.
nl0 (Guarani >C Atléti.; _ \.

Fucionaram no Campeo- Valtlnho (Pauln. Ramos x

nate: J�é Carlos �,Av.aÍ) Carlinhos I (520
9 vêzes; Nilo �ilva 8, Ncl- Paul" x PG!Õtall, Bibe �;;�

.son Varaglo l, VIl'!:ilIo tal x T.amand;lré), Ron:)l�

Jorge 3 Evaldo Teixeira do (Figuelre-nse x Pan''1

1, Valter Vieira 4, LuIz Gon Ramos), Oscar (Avai;�

zaga de Oliveira. 5 Oerson Postal), Tclê e AdU.io"
Demaria 5. Ern'.;nl Sl1va 4, (Atlético x Guarani), C"l"-

12 SilvIo Alve.' 1.' e Silvuno linhos I (SAO PAULO, :�

Alves Dias 3. PAULA RAM:JS),
.

Ps
lo x Atlético)'

JOOADORlr -m::PULSOO De!merdiçar�l.1n�nl't � C

Unhe_> 1 (São ?'luJol· 0"'- Aval

�Até agera fOl"(i1ll C�;lhll� ear (Avaí x _\tléllco), 2i� Dia 27 _ pcn�al x'�, '.- rlc;�
be IP'}Sral x. G\lara�l),� ",guei�ei�e.· � ,.�;,�.

. - I

Fora de duvida que IJ

préuo deverá agradar ,:.0

só pela maleab.Hdade do

Pelé, mas pelo-r lances não

menes maquiavélicos oe

Rivera, considerado o 11 .�

vc ídolo do futebol euro-

=,

1 � faldndo de cadeira ...11 fl\:C f}ffidoC;W4_

QU� estão

AO QUE SO"2E tI. NOSSA REPORTAGEM, O DR, CELSORAMOS FILHO, OPEROSO PRESIDENTE DO CLUBE NÁUTICO RIACHUELO, NUMA ATITUDE BASTft,NTE

SIMPfi.T1CA, V' I D8!.R LM OUT-RIGGER A 2 REMÓS AO nUBE ALVI-CELESTE, PARA TANTO, lEVANDO A MISSÃO DE EFETUAR A COMPRA DA EMBARCAÇÃO,
VIAJOU O;' ��, rI RA PêRIO ALEGRE O SR. JOÃO FlÔRES, UM DOS DIRETORES DO CLUBE DO BAIRRQ DA RITA MARIA,

.í deverá Si9 'ar-se esta noite, campeão
63

Bangú, [semento pelo 'P!)

ête já têz no campeonato. e

pelo futebol maravilho-o

que -vem praticando. 'rem

uma otrercnca ap enra:

quavi t:do bíme m-ande QUP.
voem na frente quase sem

pre, é verdade. é ::i.jd.,ctJ
pu condícôes ctversa-, .Li.
tanto notada no fUI�bl'l,

seja urna rmta. um gol em

ímpedu-ento. um peIlal:i '1

seu fa-vor, etc, ('te.. (,,':-1

J) Bangu esta �," dau : .. \; etc. Não! 01 uequerus se co. já era 1'a�'\ ter peru •.
DJALMA �O contrário, e"ta � averdade atentarmos bem. csti,'iJ e.n do para muitos pequeno-
CANOINH\S CQm o snnrr'ncnse catu igualdade de co.uücões ('''111 P:r r-to tud .•

, não há
O méd'o Djalmn, que C<;� sua ínvennibpt.Iade per- o>; chamados �;:,i\ldes P::>,-'� quem negue méritos co

��V:tase�: p:e�;'�Qdl��. _��.�� t: �e�a���roCI�I:J (�:�I'��� ��::::' cSca�r:;i,,�v�io �'.�'� �:nl��3�a::1V�er: �u��;��li�
go, ambos de canoínnoe cópío em Roo">.lto i';Il�["1, tão em tática, csrõic i e que sucedeu :11> ano pas-

������h��m:.ro.��i�O d��:�')� ��n!era�:ot:��o e�:::�:� :::.\����i�����!� �a:�� !�:�� ��a���:t�' C��l��,;�
r'a do Canoin1as reilni� quase idênticas Isto ç ...�� e Botafog". Fal',a . .oim. li- to",. e no fin.ll entregou o�.
da esta semana, resü'\'PU que o. Bangu ainda. nã<J ""s nheiro melhor �orr.3 c :l ""l titulo pam o aotafogo

,�rlpagar ,es 60 mil cruzt:irOs tá no rol dos gl'ande_,; E' pouco mal.. 1e proteçãll, dend.:} per 3 x O.

compromi"so por gram.n.� do seu passe, pois d�sei:l. um grande�peqlleno ci..lb<>. se é que ela €l'iste. pa Futebol é a"sl!11 meS!"if),

na�: r:�?�:� d�e ca����; ��s :�ad,!���!�;onfr����:��I� :�t:r ;re����:n�:l�;�;;(� Cl:::' o r;�����:��e ai:�� pa���t::�s á���+ro��,w��oõ. �:e�za�:3 s��.�C'�:s
e

e c���c
campeões .Q e�ntos 1<1. C. �o de M'lan, no estAdia e com vistas ao cert.ame Quand� '1rranj��.� 'l!U etr.- te para outros.

�7e� s:E���7����:;;��;iC::�: \,a��d���;A�;::�:":"E�;��!.���:�:��R;�"�"':M�,n�u:�im'�O·�'e�m�rM�lol�ãos�m::'d�o�d�o..::��ta�;�HI·�O!.'�'�ÓX�e,m�oO�'n:r'O:"·a!!:t".:o�:::R=o�g�"""""""'I·:::O!'!!D�J�I�d�a�F�'�'o:=t!'!!e�L�n�fl�:(G:��u:a�)�a��n(A!'!!i�x�:'�'st�!!"';,):�pa,;upIdo�,i�1rão aHnb;r assim: �. :!���ib:té48ag:�:0�:�:' ���� 11 U Uu b Ub Uu· �

AVAl - Acácio; Binha. Neri

Gere.nal
<Cio ;;i4(' assin�la:fOS' H�� CLASSIFICAÇAO DOS

e M1rinho; RC<Tério e Oscar; Pere;éca, Mo.. ��:�u�sem��r :�:Cl�l��I� JUVENIS

relli ou Renf;nho, C�V"1J1a�zi e Vadinho.. deste .segundo �urno em�(' Rr C��a�2 jo:�:�;;t�� ���e�� �::=�a 4�' !lH!!:l 1, 15�Z:;STAr.,
�- Wil"on I tes jogadoré�: l° lugo.r - Figueircfl"e.

o

GUAB,ANI - Valmor; GaStão, Zé('a, :i��e�i�r:;o:ã�.Pl'���!� rias, 3 empates e 6 der..n- DO PAULA gAMOS _ 2 Do Avaí - pereréca, M:�

Vilmar e Canhoto; Acácio e Vânio; Adilson, ro por 7 x L O m('nor rf.:!� tas, 9 ponto:) �1.nho's e 15 Valt!nho 4 Ale" 3- Maique ca�n:c��A"�O�,,,!;-� �ing:�a;aV<llla'1:Zi RQserio

Roldão. Cavallazzi e Carlinhos. :���::re��u���Ul:m Rn.:\�·�� ���rl!d��, cl:nt�'l�t�:fiC�L:f:�� 4, Ari 1 e Rogório 2.
plana 7. Do Figueirense _ R(�

PrelimimOlr: entre os quadros de juve- x São Paul:). Pa�la Riu!'_ )_� tentos. DO TAMANDARÉ �. naIdo, Carazinho e H��_'.-

nis dos mesmos. x Postal Te1egrifico e A· Mareio· J. MartiD3 4. S(J� DO TAMAND�aÉ - '::::..i� nho.

Preços: j\ rrH1ih�nf'�da _ Cr$ 200,00 �=a� =a1ab��:ura'<?�� ca� 1�:a�Og-;-s. A:Lv���:�: ���. 1Fl��� ri�b=r�,�ll /.
me 22 vézes.

..00 POSTAL _ Bagé" Mi

e geral- Cr$ Cr$ lOO,OO, contag.em. �o���a�e:n�o! .�e��t�!'l':i� DO A"IU:TlCQ _ Telê 3 Ci�8A�:I��iZ-2, M��= ri:o Paula R'tmo,.; _ ...

do"S, 19 tentes :l- favor' �::?2 Beníclo 2, Osva!do 4. Aluir berlio 2: Batista.

ocnlta. Deficit: 3 tent,,� L Nadjo 1. Do Tam:md'll"e - La;i;,')
DO GUARANI - Gcb 22 e Sabará

vézes, Valmnl' 15 Ir
Do Atléticu ._ Bi, Tc,ê

DO SAO PAULO _ Sil, (2 vêzes), Osv,n:do. Ait'!1l3.n
via 19 vêzes. tl�;a 4. Mftr� e Culica.

co 7.

20 lugar _ FIGuE!F,EN�
SE. com 12 i.ogu5. � vitó�

rias 4 empates e 1 �derr ',11.

18 pontos gaoh.OS oe 6 per�

didos, 32 tent'Js a favor e

15 contra. Saido: 17 H'l'�

to:,..

I; '-1-'-
3° lugar - F.)STAL ""r:�

LEOR&J'lCO, (',Jm 12 j()�
gos, 5 v tórias, 3 deuotss
e 4 em.pates. 14- ponto-s g.. -

nl;l08 e 10 perdld:Js, 17 te ,1-

tos a faYQJ: e 16 '!ontl"<\,
Bal<lo: , ....
4° 1118&1" - PAULA RA�

M0S, com 12 IOgoa, 4 v

tórias, 5 empa�=s e 3 dP.r
rot!.!t. 13 pent,(.)s ganh� �

11 perdidos, �16 �entJS a

8° lugar.- GU'\!tANI.�c·Jm

12 jogO!l' 2 vi�ónas, 2 erl��

p�tes c 8 derr'Jtas, 6 pon·
tos ganhos e ),3 perdidos,
15 tentos a fav'I''- e 37 cor.

na. Deficit: �2 tentos.

OS ARTILHEIROS

peu, como também
duelo Que travarão

PI"')
P 'é

não tem montes para um pate cem .8S grandes, ctce

campeão. nem .J Flamengo lã. ainda assim conseguem
nem o actaroeo. E o va.i- em comücõeo õmnráttcos.

co? Sim o vas-o está per- OS. Cr.stóvào jog'Ju qu.isc
dído. Perdído (f'(.. smo e ín- igual ao Flu. c !:erdl\i de

tolerável race às suas 3x!J, porque Oastilbr u.n

más atuações. Ftamengn. ela é Q Castilho; :> FI3U:u"\

Fluminense, Bot.�d'()gt> e A� go venceu Bonsucevso, P'lr

mérfca terão -n.mces L�i� tuguesa c Can'o 00 TC' a

ni.mas, "e o :3::I.11r;-'\ !lã, �'C'- duras penas. O BO!.,('c·g'
ntmc do nn-n-. Estão empatou com '\ Port.uguc
gando mal, e são sa. venceu o Olaria a d'J�

de tudo irregulares. Mt,i-fl.õ ras cena, e empatou ec-n

dirão Que ",ã'l peqllt:"';; J Bonsuec sso . -b- Ia eo-

mo. O va-eo. nem o \':1,,;-

TAÇA EFtCIENCIA

DO FIGUEIRENSE _

Mário 3· Mf1ton 1, Z:)rIbl'r�
to 1, Noronha 4._ Rot' .. !do

,_ �+;--H"p-
1:nll0 7, bi:b 1 Zilton, 1

e 'rracauont q re em \ \<I"

oporturudadr-s cone-eu .1

Interceptar cc.n êxi�0

passes do "rei" b!'!lJ'! �l".�

DO GUARANI-
Pinto 1 Vânia 2· Pepino 2,
Vavall�zi 4, �oJdão 2, A�

d1Jst>43.

DO SãO PAU!,O - C;lr�

linhos II 5· Goia 4, Macha�
do 2, Alberto 2, Carlinhús

13, Osni 1.
ARQUEIROS 1NVIC'!OS

2° lugar - Avaí e Pus�
tal Telegráfico. 5.

3° lugar - 5iãt! Paulo 11
4° lugar - AUéti('').' a
5 lugar - Tamandaré· 17
ao lugar Paula Ram�,; 18
7D lugar - Guarani, 22

l° lugar - .\vai. com lOS
pontos
2° lugar

96.

3° lug<lr
gráfic'). 82

Do São Paulo _ An;�l e

GÓia.

4° lugar - �'l:lili R:llnQs
53

4850 lugar - �:;:o ."Pauio,·

ARTILHEIROS
VOS

NEGA'J'I-

6° lugar - Atlético .44
7° lugar - �'amandaré

43

8� lugar _ UU<ll'an: �'1

RESTANTES JOGOf�

mandaré.
Dia 24

e Atlético.

APITADORES

ARQUEIROS Va!ADOS

00 AVAl - Acácio
v�ze8.

Djalma 3 vezes, Joce'r �

Vahnor 2, INmi 7

Hoje _ AV.'li x Guarani
Amanhã -- Flguelrcl:!:c

x AtJBt1c!>
Sâbado - S\o Paulo x

Tamandaré

Domln�:} - Posta! x

Paula Remos.
Dla 23 - Gua.rani x '1",

-... ,.. P:1ul -.
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U R G E que se Restabeleça a
BRASILIA 15 (OE) - (PSD _ Santa C,·tarL'1:1) Senado a ímue-Iosu e U:'_ às emissões. Ao som das
O Sr. Attm" F:u·on::. defendeu da iT,b'ma co gente necesstaa-tc 'd, a guitarras rervnm a agi

autoridade e n�W,'lic",,1 tação soctai. Z.x"lilP�? etú

readquirir a e .. '.1fi�nc·;! lY r cídativo dês-e compc 'ta

d'da. Já não se c Infla 11') mente do consces-o Na-

ruturo do p1ís, Urze que cicnal é a votação do Or-
I se restabeleça . ssn C011- çarnento. Cresce nrsusta

fiança; inicialmente é pro doramenfs (J deücu t ne

cteo reetecetec-- a con- nhuma relação mais ca:s-

fiança em nos '11 moeda. te gutre a neceita f! a Df'�-
Para êsse estado d� dl?�- pesa. São ,duas cctsas in-

crédito geral têm contr!- tcíramerne dew ucctnõas
butdo tanto::o Exe �lIt.VO uma da Qútra. :0es,;a ror
como ,o Legtsluf.lv r, ma, enmpletamen-e livre
O que') povo cspr-ra do a Despesa vai rtesenv-n

ExecutIvJ - rll;:<:.� o -cpre- vendo sua ca:r('.::·'l near»

eentante cltarl'.l",lv.? - é freada ameaçan-« destruir

gue 'Sejam erastaec., os as rnstítu cões demccra
elementos da escuer.ta ne- ücas.
gattva ccnrcrmc '1 def ni- Afirmou c .�!' .-\:�·]jo

cão Santiago Dantas. ove Fontana cue d� eju r-r
o Presidente ,11 Repúbh- mutar um ap�!') a I C 1:-

ca remoa OS laot- ejlte ,-' gresso para que, n.� veta-

prendem no C.L'}'t" P.U.A. çã") do orça re-uo. FJ;:"e
e demais orgnn ,:açl'if:, tS- aprovada, a pr'll)o.;�.l dr.

punes. Incenbf .. dora-, das Exetutivo, epen t s com as

greves pclittcns QU'l tanto mcd'ncacões decorrentes

� A �

l �REV!OENCIA SOCIAL "�
,

- a_kurW�_ _E!!,

REABILITAÇAQ PRO·
FISSlONAL: - Q uu, rc

[médico dr. cencgé cone,
(la ASSOCIAÇãO SANTA

,OATARINA DE REABII 1-

TAÇAO. através de Íl,i"

ressentes estudas. vem

orientando a nos. a p' pu-

tacão a respeito do que é
REABILITAQii.O

Os Iegl dadores da Leí

Orgânica da prev'dêncta

sociei e do seu Regula
menta Geral, não coque

ceram de dedicar v,1 ti 1S

artigos a «"'pf'itO ·da a��!s

tênc�a reeducativa. ou 1'('a

daptação proflsslonRl O"

interessados no assuntfJ Pé!
derã� con�ultat' o P.: '�u-
lamento Geral da Prn'

dência Social, artigos 170
a 175, onde enc':lIltral.lo:
"A ass',-;tência reedu:::..tl
va e eie readapt,ação FO
fisslonal sob a denom na

ção genérica fie 'Teabili

tação profIssional", visa '1.

pr�porclonal' aos beneLf'i-l.
rios da previdência S�tll!.
quando doentE,. invãlii('s
ou' de algum .110do !'.-t ... a
ou ment-almente defic!.zá
!'ias· e�m a amplitude qM!
as :,o.!'�ibi!ida1es adm;:: '-.
trativ9.s, técnin<; p n,,:,!_

ce'ras e as c':J'1diçÕC';; in_

cai" r"_rm�tir?"!!. os llHlios
de reeducação CU :·ea,�t';.-,
tação profis.si:mal in"":.u
dos paro. que p�s5sm ll'�

balhar em cn1d;l:õCS n:)1'

mai". O pl'OC�S,;o de l'lo!lbi

litação prorss��nal �e (1e
Eenvolverá através da.> ,�

ses b���ic��. .<:imullân:a'.-;
ou sucessiva",. a soguir !.�

íalJ..eol.eoidlh: <'" ('X'j,mcs

in'ciai.". entrevistas e �'.?

liaç.es de na�nr�Z3; fi.,1c_'._
psicolôglca e .>ocial, p.'rrt
estabeleciment-a d�s
pectivos diap;n6-<ticos; bJ

indicaçã') C.O tratame:"')

adequ�do; c) reallz::>c-:o
do tratamento ncs !:�·n

pDS médico·:te r"ru;,,n· ... -

ção e de r�3justam('ntl')
social. c�nforme tenha .,,_

vêrno e se tornou prores
ser de bístórta de[nis de
um violento aeidente de
nutomôvel

'

'lae o de·"_'cu

incapacitado de trabalhar
em �u::t profisRiio ant�rirt
como mecânico.

F�dward A. F't'inkie, de
36 ancs, de Bc:;wel, P�n
silvânl,!i. rOl)te�pntava. I>e

gundo (I vresidente, :�,

100.000 pessoas atl1alm��te
I'eabilitmdas anualrl".e"h
nos E.. tad')s Unido" _

"uma meta que alcare;)
mor; peJg primeira ve-z 1'''1

hist6r'a do oa!',". KeIl"!e
dy dlsEe que' a meta age
l'a é 200.COO e afirmou {'I,'"' ----c------------

��':o�T��Ot�:�;:::o:;�':,:� Pre8C�paça� cum a ftgricnJu-l a
çad9..

��:�;=;�:;:T�:;;;��,,:�: Constanle �o �Iua� envêr���
saber que êl-e �t\lalmcnte

paga jma's em imposto�
feru-rais do ql'-:' seu prr"_
grama (le rea')i1ttação C,tS

tau ao g)'!êrno scndc (j�
levar em CO!Ei1cração cd;}
d9. que Frlskiz també:ú PU

s'na CGmo o,; DwtcrÍJ;1'�1S
devem tcm9.r preCatlç:ip.�
na direçã.) de seus aur(.

môveis, além· das suas au

las de hisroria.
Com sua e"'J)Õsa. Mary

e seu filho 10lrn, Mic1.n(!!.
de 3 anos e me'o as.sidtm

do, Friskie foi congratula
dJ por Kennedy, que .'�
se '''Sentimn_TlC� ....-<julho
�os do qu.e você fêz"_

do índ.cado; d) ortenta
cão profissional; e) r-r

mação _profissi.-;mal; f) co

tocacão ou reemprego; gi
acompanhamento do case

até plena reecnttecão pro
r.ssionat."
No ano passado, prec.aa

mente em agôsto, o presi
dente Kennedy, cumpri
mentou um homem de
Pensilvânia. escottndn C')

mo Mn.: RE.-\BILITAÇAQ
de 1962. porque "Tal retr=t
nado com o auxíüo do no-

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

arruínam a ecoucrata na

cional, criendJ a deSl':on
fiança e ÇI de c�;illlulo :tJ�

fôrças cr�adoras. Aq'JM�s
elemento'" da eSC\:lcrc!{l ne

gativa gge'1l fi�\o ,." lf>ml

"quanto pior, n1(!ihür",
Ao Leglclatv) �"o)!". J"m

bém, boa p9.l'Ce';l 0'2' rll;

pa. O Congres;'.) nã" <lUa.

com eflc!ência q�a)}io ,"0-

ta as Ic13. NOVO.1 encat�::s
são B!lrovados ;e�l qllaJ
quer prev!�ão da .í(nte de
receita. d'n�'llt mdJ a

ação do G:vérn.) ,1'1' é·
a3�im, indU'7.tdJ a rr".o1 rer

A agr!cuILll"9. t:d S�llt'l
Catarina é r ': 'r'Fla, ;!, '39

pr(JduLo�· e J!1l ,r"

centa a lmp::l t;lU<". jl'.' :'

l'itária d!\s raíl':eo::, (I ll;I;.�

e tubÓ'·cul-::s.
Entrete.nto os ;;rclC'-,,)S

0(' expl'.<>s<ii" r.·:tl
são fumo. arr:z. ':'lg:- "non

di�ca e m'lho. n�� ,,",0 110

plano do aU'11cn7') .j.� !':l

fras agrícolas '�"I''\ 1964.
que du::anle (--1' 'H:u de
1963 "Gcvêrno 1.' !;;tedu.
atravêf da Se.:�r.'>ria :>

de outros serv!ç"3 (:;)'11
quem tem ccn"ênios err:

penhou a!:.!vida:k'li p. n.:!e
râvei:; !Iara aumentar
!>ubote.nc·a!m"n'''. as co

Ihe't�s dos �r';'s ú!tlln:->s
pr,:"dullos. ac!�a menrio
nados e també:n.' do � tI

menta de rendlment" d'ls
Tebanhcs bcvinx vis(mdo
ma's carne e mds ll?ltc,
de suisos no objetivo d<,
pOEsibilltar mg,inr poree!"!
t!lgem ,do índice de des
frute.

Para aument,) das sa
fras agricola'S o GO\lttrno
do Estado deu e<;trut�ll'a-

Ringue
Conto da 6.9. 0.-\8',

menos que a C'::r.1���â,) Bri
tânica de Contrôle .la Eo

xe rúeeb.:t g'lfant,ias mie
qudru:.
A Ccrnissão 8r·tànwa de

Contrôle, !\pós inve3t:gl!r a

súbita partida de Llst:<n üe

sôlo britânico no u't'mo

mês, a melo .!amlnh{) de

uma "tournée" de exibi

ção expediu o Flf'guln�c ;:0

l1lun�cado:

'A Comissão :aã0 cuco!'

tmu razões !ôgicas no

procedimento r1e Liston. 'lO

deixar êste país", nii-:) ,:um

prir os comprom'ssos C!<la
assumira. Tudo ... indica qUI:

Joi,..yille e 81umellau e Curitiba seu rerorno a êste paIs

-���::::���=��=====:_-,,-pa�ra cumpri-los estâ ar-o-

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA FLUMINENSE
I

Embalagem Industrial:
Sacos multifalhas (Papel e P!óslico) de SO auilas

Embalagem Doméstica:
Caixas de papelão com 24 pacotEs pl6slicos de 1 1/11b

Representonles para os

Estados de Santa Cal:Jrina e Paranó

BUSCHLE & LEPP�R S.A.

técn'cos E'specia!lzodo.:;. li:

ccnc!u'u O dr. Luiz G::l
br'{']· SecretárIO da Agd ..

cultura, quando demons
trava para 0S técni.cJ3:
eng: agro. Carlos Roberto
Mayer da Diretor'a de

Sm'ç", E"p,,";" <400'-

f�n�8�.- :-�. c�·a· rl·OSco Walmor Orveira, d re- ,.,:: ., � '. _

tor de administração; AI- I JI
bert" Causs. funct�:J�;rio " :! Le ;:.11
da Produção An:mal: Pr0f

rte ie's já em "ig-"·.
Lembrou alnd:1, qu€. (lP'_

tre a<: me:l'da� que) P:lís
recl�n�a d' C :1c're��" r.�

tão ti, atu:l!izÕ!Çií.o c!'� L�i
do Illfluihlato e: :,t...:a\i

zação do ativo irr."blll:::ad'l
dao; em!)�ê�as pa," i(ll!� l":.>.

as"unto" QU"
•

:i'i'".-,.

tem ab0rdado '�l

oc[!�·fes.
Em sel<uida. II Sr. 1<: ..

lio Pr'ntara te:cu C"!; ·i

deraçces sôbre a cre<'(.?llH�

econômica nar"! :nl

dev!' E·'-;' ev't�d.'. CL tô:!?

ção d'rl�ml!cg, ,I '3ecf'!\s:.rl'

da ·Agr!ct'ltnra; ao 1T.�'�n,o

trm_ço cr'ou r, Pc' '.r:')
Gac.o Leiteiro n:t au':,1l'

quia da UBL. Q'l,m") a

maiors rcn:iim::-r"t0S r1.t,

rpbrn"�<' (1" "'1"+'" '"' 1'1
....UinOCll� cÊ·ta u,à.O
a1('al"('2'(1::" at:·" .. .:,
proje'c� e,;?':!cif\ccs,
mo ex'?,e a W)".l est. utu
ra da Secretaril.

o mesmo ca:-!:inh'J ;i I)

�cgu:c') _:-"lra interes' ... t·.
e'.'t'rcular. mot'?"r e cr:\!,
tal" sef::-?:; agr;:cc19.� (le
T"ll!'c�'es cendime!"!t1:':

at�2ção através de ,);:'1 jr,
to<: e"pedfic'Js sob a a:l.-

ministração

8ritánicns ...
ra em estudos. A Comi�
sãoJ não tomará, ent1'ei.!l-n
to, conhecimento da sr,

liCitação de Liston em a

qui voltar ant�s que lhe

sejam dada'S e à tôda- a.:J

partes Interessadas. gar.-,n
tias adequadas"_

Confianca
•

forma. A exoerrcncta 'em

demonstrado que nc em

presas eatataís são dis

pendícsas C pouco pt -au
nves. Chegando a exage
ros como a Fábrica Nacte
nal de Motores onde -êo
necessários- 7 homen- pam
a mesma tarefa -Ies-rupe
nhada ,por um homem ern

qualquer ccngenere parti
cular.

Absurdos semelh c ntes
são v.stcs no set-e de

.

r ,iS

portes, Só n'J arcsn é que
o frete rodov.ar:o -- cr-t

econômico e.n qualqu- r
parte do IlJund::. - c 'me

gue ser ma's e; -nõrn'c i

,!ue o terrovárto e "te
me-me que o mc.n me u

f:m·lal. A ex:>"�<!(:'i:) f

simples. dtsse o orad -r. é
que o transp -rte r,J(l vá
rio é explcr rdn 1) r perr.
cularas. Pt-r '�30 ôle é ba

rato. é econõma-a
c se dcsenvJlv�.
mas :,ôr um l)�'.·a,:(':t() ll�

esta! �r>'açZw (! ',1' lH'V,I� a

jn'cjati,,� P!'J\"16:t, G0m c

alto índ:ce de CPiW'Tf'n-

11 de nossa P 'llll:aç;i.n.
cêl'ca de um �Ph4') d" .i"
vens. anu11me'lf,'. (''-

igadc de rl zo:-j'.J ,tn

f3 aumenl �H' a
. ".,1'. (;e

t:'�ba'h!? t' p,�el"mo..; [p:o
ve:.ar e" es jJI"Cllf.. :! �o

IUr"ii� -ê cr':,!, ('''r,ç�' õ�."
ml'a ampl'acão ::l.�s

.

prê�p.s _J>:rt'cuh:r";
cluiu o orado!'

no uturo do País

dá, d,1 Setor do" Tnfonna�
eio· e n-a li ,,' 'néiict's-
1"e�er'l'ário�: :\bcl Just·

Erny lO:, Br,'dasf h e Aryr
Eu�c!a S[..:)c:!c, ';::� nl) mQ�

ment.o t:"ab<!.nl��'1 tr"l n'!

v:d,.4i.ct....c: f.;111,l"c.r2,: t-;Jt.l..
da Secrc��ria 'la n V;I .-_

truturaçãJ: o a".nento das
safras agricola,_;· ��:n(J o

aumento de maiores LlJIl!
ces dos de:·'!rulf:s d,,3 r··

banho"!, cons'd<!r9d�s eco

nômicC'S em Sn-:h C3�a
r'na. é função da reJp-r;
sabil'dade dos t4"nbl� quo
operam em Santa Gatari
n3, e o G-vvêrnJ ia E,ra
do e<:tá inf(>�"�59.r\O n", .. c'e"

fU!1'Cnt� �:-r"'lP ê1es "1':."
'm�"-;,at!vos 1" slttl'tcã.
alimrntar· "r"" �l'ra e

sJcial do no'>-.oo P,'ís. com

estas pahl"!'],� ,�!lCerlJ'"
SlU demonstrar,:i" 'ral a�
técnicos ref,�ridn�.

NITEROI, 15 (OE) - Ini·
ciou·se hOje o inquérito pa-

.ran�u!"!··

OS MELHORES ARTIGOS PARA O SEU LAR I

RUA .JOÃO PINTO, 6

cgnt�'�l m iJI l1dll
ra apu�ar as ca11sas e ces

ponsabilidades da rebell .. de presos na Casa de De

tençoo da Capital nU!Tlinen
se. O Dele ....ado AJédio, 0'1'1-
rá os guardas do (

cimento r. n I e o oe, n·

tos envolviu S "lOS aconte-

l ��:-::u:)r
dc'xc: O

r'l"'<;rnoD K \"!
Negóú te Oc"'s:ão

VENDE·SE UMA VEMAGlJET D�-:71 VE\o1AG 59/60
IMPORTADA, CQ:\IPLETAMENTE NOVA E EQUIPADA.
TRATAR A RUA FEI.TPE SCHMIDT, 52 apto. 6, NO HQ.
ruRIO DAS t3 AS 1:. HORAS OU PELO TFJ�EFONE 3447,
NO HORÁRIO DAS 19 ÀS 22 HORAS.

cimentos. A, .nesmo t�m

po, prosseguem as dili{J�n·
cias para recaptura dos 70

prêsos que conseguiram
evadir,se em meio a

fusão estabelecida.

r.:;';'- 13 (OE) - Preci
s: ,�--:c: " as 12 horas de ho.
je o Ch:mcaler Konrad Ade
n?ue� Ueixou oficialmente a

C'1 ia do Govêrno alamão,
e' ánando a sua cadeira

� rlamentar como Deputa
d".

22/10/63

DOMINICANOS OU�rE�l REUNIÃO
DO CONSELHO DA O. E. A.

.curso de Decoracão de ��éltal
A Diretoria do Centro So�ial da Juventude Catar!

nense con:unica às alunas inscritas no Curso de Decom

ção de Natal que, por motivo de fôrça maior, as aulas só
lerão início dia 17 do corrente - 5': feira - às 19,30 horas
Comunica, outrossim, que ainda restam algu:nas vagas,
podendo as pessôas interessadas. dirigirem·se· à Rua Jo.
sé Jacques, n" 12.

WASHINGTON. 15 (OE)
- A República Diminicana
ped:u hoje uma reunião ur

gente do Conselho da Orga
nização dos Estados Ameri-

canos, pouco depois que o

triunvirato que governa o

país, acusou os EE,UU, de

interferirem nos assdntos

intemos dominicanos.

nimaExpresso C BE 8 C lU ME N SE Soc·e jade
MATR�I: CRICllMA - SA':JA (U[J::�;A

ENDEREÇO TElEI*AFICO CRESCIUMENSE
, -�i"'" Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - ,Santa Catarina e Porlo Ale�re

Como se sabe, o b-O.wa
dor norte-americano !'aJ-

Qou a' inúmeras exlb:,çoe.� -------� _

em Blrmingham e Blac!.:po

01, bem como :J;. uma c,,-!'

birão pela televisão Q�1�

lhe daria a soma de 3.501)

libras esterlin'is Os prD
motores -doo <,spetá';L110'_;
nas duas cidarles quet:"m

que List:m Ih(!s pague

prejuízos.

��i1iais: � ão'Paulo Rua João ceodoro, .670 � Curitiba Av.. Igunçú, 2117 - fone 1.21'U - Pôrto Alegre Rua 7 de Selem �r, 531 - fene 7818 _ Fla ·"!l·�olis. Run P,dre Roma, 50
_.. fon� 280l" - Tubarão Rua. Lauro Muller, 50 - fone 1479 - Araranguá Praça Hercílio Luz, 632 - lone 23 - Laguna Rua Gustavo Richerrl 51 .iIL fone 131 _ Joinville Rua Abdon'
Bátista,.20'1.....,_fone 765-.

-

CAMINHÕES PRÓPRIOS PARAJl'IUDAll/Ç,).S ..;
•

.

.

"

.�t :. ,}j;;/:_., .. �.,,;., �. . --'" '1 ,. ..', �, .

�
'"'- .... ,

:.��
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e ormas qlfe o
Reclama Govêrno Executa Metas Básicas

silêncio as reformas que o

Pais reclama",
nanclamento - e êste serã
dado pelo banco.
Referindo-se à. direção,

diz que foi buscar um me

ço de grande capacidade
para [untar à. experiência
de dois antigos funciona

rios, podendo todos ostur

certos de que êíee estão le

vando a bom têrmo a tare

fa que lhes compete.
Devido à sua população

ordeira e trubulhadora, frio

"(", BDE servirá corno ala

vanca do progresso desta
ter-ra."

58 Celso Ramos, Santa C.:
tarína é um estado prív.tr
giado dentro da Federação:
dai a necessidade dos PI,J
deres constituidos contri

buírem cada vez mais paru
a relicida.!? f> nrogresso d'!

gente que aqui vive.

METAS BASlCAS

HENÇAO DA NOVA !\GEN·
elA

Ao proceder a benção do

novo estabelecimento, o' pa
j\(' ,vigário pronunciou pa

lavras alusivas ao ato, ao

m('�H1O tempo em que res

saltuvn o importante trabn

Ihr, que vem sendo reeu

eaeto pelo Governo Celso

Ramos, em iodos o::; setores

d. ndmtnístrucãc pÚblk:r•.
Ao final, a direção do

estabelecimento ofereceu
uma tece de champanha
aos presentes.

Explicando que o Govêr

no Celso. Ramos, através

do PLAMEG e de todos os

demais órgãos, executa ho

je as metas básicas, com

isto dando um impulso de

finitivo para o desenvolvi

monto. reafin!!a que o BU!:

participa ereuvamen- e «õs

se imporl...mtc plano aj:{I�

nistrntivo.

l\1UlTOS OUTROS
.

AO se oongrntular com

as autoridades e populnçàn
da localidade peja Instala

ção da ar,êncla, reafirma

que muitas outras agên
cias serão ainda ínstalndos

até o final de seu govêrAo finalizar, o -"fufes.
sor Alcides Abreu destaca.
que. o BDE, juntando s-ue

esrorcos aos dos deIT;"uis ar.

garusmos estaduais, es.ta
contribuindo para que San.
ta Catarina dê um passo
decidido no caminho de
sua emancipação.

E termina:

O-[S:TADO
..... O MALS AMlICO PIAIlO Dt SAJltA UJUI"" •

Florianópolis, (Quarta·Fcira), 16 de Outubro de 1963

grcressor Alcides Abreu,
presidente do liDE, diz da

imporiiincia do ustauelecí-
mento para o Estado

Auturidndc estadllal!» e municipais e populares comparecem à instalação da quarta
agência do BDE, localizada na cidade de Tubarão

BANCO DE TODOS

ra acelerar o processo ua

cesenvoívímento sõcío-econó-
crédito 110 sentido social."
E mais adiante diz:

Quarta das agências tns

taladas pelo BDE, a de Td

barão, como tódas as ce

mais, prestará íneettméveís

serviço não só àquele rnu

nícfpic, como a tOda a re

glão e mesmo ao Estado.

Localizada na nua Nereu

Ramos, bem no -entro ..I;)

rr.unicipio, ajudad a ínten

sUicar o progresso e de

setr'J,:)lvimento dur-ueía Im

portante comuna cetenneu

se,

A Inauguração, que CÚJj·

teu com a presença do co

vernadcr Celso Ramos, Pre

feito Dilney Chaves ceoret,
Prol. Alcides Abreu, Presi

dente do BDE, outras auto

rfades estaduais e mumcí

pats e popu.sres, deu-se na

tarde de sábado.

o ultimo orador da sole.
nídade é o governador 0-,1·
so Ramos, o qual, em bre
ves palavras começa drzen
do que sempre sonhara
com um banco do Esta.do

que fôsse igualmente de to
cos e maís especiajmeme
110 pequeno. Esclarece que,
a seu ver, não bastam es

colas, energia, rodovias; hã

necessidade também de n.

Onibus: Continua em Estudo
o Aumento das Tarifas

nuco do Estado."
"Banco não é rera rasar

o enriquecimento de nin

guém em particular, ma.

de todos em geral."

J\jJVS 8Ul.·Ul:!.r que para
pres ...... ·!O li oovernaccr es·

ccrueu arcrces Abreu, in;',;.·

ugencía [U1�>.l1 ame, coecíc
vado pela larga experiência
bancaria de José l-edro Gil

e do extraordínáric moere

nense Joao José Cupertinn
Medeiros, fala do acerto da
escoma de Tubarão. para
uma tias agencias, cidade

que é a capital do sul bor

figa verde, a capital da

energia elétrica de Santa
Catar-na.

o Gabinete do Prefeito

distribuiu ontem, a tmpren
sa a seguinte nota:

Estiveram reunidos on

tem, dia 14 do- corrente, no

Gabinete do PreCeito Muni·

ctpal, sr. Waldemar Vieirn,
'JS representantes do Sinrli·
cato dos Empresários e das

Empresas concessronértes

doe serviços de transporto
ccieuvo. a fim de resolver
o problema do aumento de

suas tarifas.
aoesar do cuidado com

que Ioí tratada a matéria.

pejo Chefe do Poder Exe

cutivo, não chegou-se, entre
tanto, 11 uma conclusão.
porquanto os representan
tes presentes à reunião não

aceitaram a proposta do
Sr. Prefeito que foi de 10 e

15% (dez e quinze por cel,

to).

Reafirma que, em espe
cíal, o agricultor e O pe
queno industrial tem a me

Ihor atenção do banco;
mais adiante. dernonstran-

do que o esforço do banco
se desdobra em todos os

setores informa que 62 ma.
quinas rodoviárias estão no

porto de Nova Ycrk once

aguardam navio para o por.
to de Itajal. ApropoSito
do Governador Celso Ru
mos, diz que êste "faz em

Dr. Francisco Regis quando
acentua o significado do
acontecimento para a vida
sócio-econômica de Tubarão

o D.A.E.S. e os MUNICIPIOS
Dando prcsseguímentc ao vários Prefeitos, entre os

Plano do Govêmo catarí- quais podemos citar os de

FEIJÃO PAIRA A GUANABARA �:n:Uni��p���p:�a;:�ti��o�e !Ç��u��P�;n::ierid���;:
RIO, 15 (OE) - 75 postos nhã pelo superintendente :������:ent:r�:l:;ua: e�: �;�:\�:m j�O��te����e�:

da Companhia Central de da SUNABE. Acrescentou esgOtos sanitários, fOram compareceram ao D.A.E.S.,
Abastecimento e do SAPS, Que varias caminhões es· recebidos pela Diretoria vêm atestar o tnterêsse e a

:�t:��a;t��de�:oh�;;� p;.;; tão chegando ao Rio com Geral do Departamento Au- atenção que o Govêmo do

cruzeiros o quilo. A ínror- �:::s dodes:�roz do RlO ���á��� d�o:��:::ia dl�:: !:�ad�����:iS. aos proble-

mação foi prestada esta ma. __� ,,-- ':_ _

Terroristas -:le Lacerda

DlVISAO DO CR2DITO NO

SI,;;oJTIDO SOCIAL

o prof. Alcides Abreu,

presidente do BDE, in-cra

:��r:asen�d� ::çã! FERROVIÁRIOS QUEREM
��e�:�o��n�:�ã�de��� CASA PRÓPRIA
�:a�:ou:5�s�U;e�;;:� te�r� ��n��!:o

-

d�!ri;:� diram um conjunto resíden-

de crédito tão necel>Sa!in balhadores dR. Leopoldina �� d:xp�s Ger:d:b�1 ��
��� � �=:n� �im� ����o c�!!:ma:sd�"1ut�����:� timo. Hoje será realizada

gom do que imaginou o do Ministério do Trabalho, :�;e:��:aa g;���:;:�:ojl��
Chefe do Executivo e d:)

para obtenção do financia· greve no caso de não ser

que prometeu em sua cam· mento da casa própria dos encontrada uma solução pa-
panha. 400 ferroviários que inva- ta o problema

se�e��ar��n��riod�ede n:��� -----------� �__

dunamento. tem já a SP:J

favor uma grande soma" d�

serviços prestados à coltlti

vida.de, o Prof. Alcidf's J"

siste em que o banco que

dirige visa "a repartição �10

t'fflCESSIDADE Of: U.\-I

BAMX> OFICIAL

O primeiro t;i�'.or é J r-,

Frnndsco Regts 'que <t;Jó.j
acentuar que Tubil�t"'o .st.

rejubilava com :lo primeira
visita ohcia] ct 1 Govcrn::.·

dor ('('lso :;!amos e comib·

va, fala das inauvumG5es e

que o Chefe do Exe:;;utivo

p!"esidira e da. giganteo:cn
\.6.refa de recuperação ad

ministrativa empreenrtit�n
pelo atual govêrno.
Referindo·se, mal!» aoia,.,

te, especificamenl e ao BDE,
diz que "sentia·se a falta

de um estabelecimento de

cQntinuam presos
tomada de depoimentos �.
lo Gal. Paulo Torres en('..ar·

regado do inquérito poli·
cial·militar.

RIO, 15 <OE) - Conti·
nuam detido no ro Batalhão
de Policia ---(!o Exército, Al·

berto Pereira da Silva e

Charles Borér, que ontem
se apresentaram às autori· ---

dades, sob acusação õe ar·

mazenarem grande quan·
tldade de armas de guerra
num sitio em Jacarepaguá,
situado nas imediações do
SUlO Capim Melado, de pro·
priedade do Presidente Joüo
GoularL O Gal. Paulo Tor·

res, deverá solicit.ar hoje, a

prisão de ambos, por 30

dias, tempo de durnção do

inquérito policial·militar,
instaurado para apuração
das ff'sponsabitidades En·

quanto isso. continuam IlS

sindicâncias em diversos

pontos do pais,
.

com o fim

de determinar possíveiS li·

gaçôes com o armamento

encontrado no sitio do sr.

Alberto Pereira da Silva.

COMÉRCIO MODERNO
Quem tenha acompanha·

do a ação co�rcial da di·

reçào dos l:STABELECI·
MENTOS "1' MODELAR",

�!�reP��er:::armte���I:
dinâmicas da nossa praça.
Iniciativas sobre inicia·

tivas, campanhas e promo·

ções,' todas se caracterizam'
como pioneiras e altamente
sugestivas. Mantendo sem·

pre um alto standart de

qualidade e beleza nos ar·

ligos do seu comércio, faci·

lilundo, ao máximo, as con·

dições de pagamentos, A

Modelar ainda se destaca

na distribuição de brindes
valiosos e outras impor·
tantes vantagens.
Agora mesmo, para êste

fim de ano, programoú a

direção das 3 A Modeiar, da

Magie Boutique e da popu·
larissima e sempre baratei·

�: G��tintfrig:r:�����UiÇ:�
9 1/2 p6s} da gl"Rnde e can·

ceiluadissíma marca Chnm·

plOn.
Já no dja 30 do mês cor·

rente serão sorteados entre
os freguezes ·das 3 A Mode·

lar, da Mugie Boulique e da

Grulinha, 2 désses refrige·
radares, sendo que outros 3
serüo distribuidos durante
o mês de Novembro, mais
3 em Dczembro e -os ulti·
mos 2 em J!lneiro próximo.
Cada venda, a vista no

valor de CrS 3.000,00 ou de
CrS 5.aOO,DO quando á pra·

zo, darã direito a um cupão
numerado que concorrerá
ao sorteio dos refrigerado-

GENERAL FALARÁ SOBRE O
ATENTADO CONTRA LACERDA

RIO e BRASU,lA, 15 (OE) pariamentar de inquérito
- O Gal. Al[n�do Soares· sobre o atentado, deverá
deverá ser ouvido hoje no instalar·se dia 18. quando
inquérito poHeiül militar termina o prazo para que
desUnado a apurar o aten· os lideres de partidos indl.
tado contra o Govc"nador quem seus representantes.
Carlos Lacerda. A C<;.r, .são

ESQUERDAS
CONTRA
JANGO

crédito o�iclal sentia·se

a CaU. deste orgaTllsmo p�.

RIO, IS (OE) - As

rentes de esquerda divuigt.-
ram documento, opondo·se
a 'orientação do President;.:

da República na solução
(tos problemas nacionais. ('

preconizando as linhas mes·

tras da politica a ser Sl-"

guida. A decisão, resultou

de debates havidos sábado

e domingo congregando vs

mais expressivos agrupa·

mentos das esquerdas na·

Sociedade Termoelélrica de
•

----- ---

-:::-:-:-::--::-:-------

ENERGIA
-

iUAÇAO AGRAVA-SE
N,� GUANABARACapivarí - Solelca

DECLARAÇÃO
RIO, 15 (OEI - (,m;jnua

Se agravando a SlhIBt.'iín do
rio Paraíba, cuia vasüo ho·
je, baixou mais 2 met,ros
cúbicos. A jnformuf_�ão Coi

dada pela Rio·Ligth, reafir.

mando que ê gravíssima a

situação do abastecimento
de energia elétrica à Gua.
nabara.Na salvaguarda das nossas responsablildades decla·

ramos, a quem possa interessar, que o Sr. Ernanl Cor·
rêa Garcia não estã autorizado a praticar qualquer ato

:::C�:IIO�"e:::�ia :é��!�Ca�or:t:dO:o'��:P:::r��:
r;ão do relerido Senhor.

Ontem mesmo, foi feita a danais.

Jango Reunido com Governadores:
FRENTE UNICA CONTRA CRISE

de���'do5ui��tE)� O e:::� manto Junior da Bahia e execullvos estaduais estão

tro marcado esla tarde no ���g��to T:���: :ef�a�� ::�e��d�s':r��i���en:�� ���
Palácio Laranjeiras com

Governadores de diversos
Estados. Já estão na Gua
nabara os senhores Celso
Ramos do Sta. Catarina,
rido Meneguetti do R. Gran·
de do Sul, Aluísio Alves do
R. Grande do Norte, Lo-

Tubarão, B de outubro de 1983.

Jaime Sá
Diretor Comercial

tivo da reunião. Sabe·se po·

rem, que o sr. João Gou·
lart pretende fazer uma

apreciação da atual situa·

ção do país, com o objetivo
de criar condições para
formar uma frente de ação
comum para o combate às

----.�

Verifico em jornais de São Paulo que 1'10 pleito mu·

niCiPal ali dispuLado, verificaram,se, entre outras alian·

ças vitoriosas as seguintes: PSP·PSD, PSp·UDN, PSP·

PTB, PSP·PTN, PSP·PIX::, psP·PRP, PSP·R, PSo.UON,
PSD·PTB, PSD-PTN, PSD-PDC, PSD·PRP, PSD·PR,
PTB·PI'N, PTB·PDe, PTB·PRP, PTB-PR, PTN-PDC,
PTN PRP, PTN·PR, De·PRP, PDC-PR, PRP·PR, pata
só citar as duplas. Houve, ainda, coligações de três,
de quatro, de cinco e até de seis partidos, contra ape
nas um ou contra coligações de duas, trê!t, quatro e

mais mãos.

Diante dessa mixórdia partidária, que é geral no

Brasil, está na hora de reforçimento a Constituição
no tocante à organização dos partidos. Para não fi

carmos, com a letra, que diz que os partidos serão na·

clonais, podemos mexer·lhe com o espirita, através

de um jeitinbo:
.

"Os partidos munieipais e estaduais, serão

cioDais!'

�'?��VJzF/te� .....
J.,'\t� /:.�.p.��. <�./,;,J'

GABINETE BRITANICO
ELEGERÁ NOVO PREMIER

crises.
vador. A reunilo, deverá seLONDRES, 15. (OE) - O

O Prefeito udenlsta de Brusque endereçou ao Gover·

'nador Celso Ramos o seguinte telegrama:
"Graças espírito publico Ilustre Chefe Executivo ca

larint:nse, Brusque viu coroada velha reivindicação com a

criarão de Residência do DER CongratuJando-me em no·

me �opUhC"O coloco meus prestitt.t0s sentido �acilitar
tina Im'ta1ação.

t;lJrdinis saudações - Cyro Gevaerd Prefeito MW1i

cipaI.

transformar numa I u t a

aberta pelo poder, origi.
dividido Gabinete Britãnico

foi 'convocado esta manhã

ARTIGOS
SOVIHlCOS
PARA CUBA

nada pela repentina enler·

midade do Primeiro Minis·
tro Harold MBC Millan.

em reunião para eleger o

novo Primeiro Ministro e

assim solucionar a crise de

direção do Partido Cansar·
NAVIO
ENCAI.HADO

CHOQUE DE NAVIOS: IN-QUERITOSANTOS, 15 (OE) - Dois

rl'!locadores, partiram em

socorro do nfLvio america·
no MOMA MEIO
'''1'11(0\1 !Yl Wo':!\l �'l;ti);lll. n

MrAMI, 15 (OE) - A rã·

dia de Havana anunciou ho·RIO, 14 (OE) - O pre·

sidente do Jn.ltuétito desti·

l''1rj() ::;. apnrar l"os1)o)ns�hili·

soas trabalhos. O Cnpltão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


