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Centen3S �e 'olaoláMOS lrgelinos Eslão se lpreseDtao�o para Lutar Contra o. Marrocos
ARGEL, 16 (OE) -, .' ,

D. Hélder Câmara dirigirá politica da igreja para
RIO 16 (OE' - ,? H,t"

a A m e' r ·1 c a L a t '1 n a
problemas da rgreja no

pcnaabllldados ,1elo arma- der Câmara. estava para Continente Americano. A
zenamento de armas cm ser removido para Olinda
Jacarepaguá. /\ COI�V("C.- ou S. Luiz do Mafi,nh§.o Rio de Janeiro. comanda. ra a América Latina, a,- gão da Oúrta Romana, ec- Informação foi dada pala

�!� ::ve�áOV:��;�:: ;t;���� ;aa:10a v,:���eo _:�s�opa�� a polltlca do Vaticano pa- sumindo a direção do ôr- carregada de cuidar d·JS Cúria do Rio.

das próximas ?3 ho�..I':> =======================-==------;------;--;----;----
Jango manterá encontro

Com Arraes

HOMENS DIFERENTES--- bt?�PelO' t:mp?, do

19Io;u.C;;;:--jto dia provoquei o jesuíta Padre zubee a

lIARREIROS FILHO me dizer alguma coisa. E o Padre, esper
to, respondeu-me à' curiosidade, desapee-

Não consta que se travassem relações tando pela esquerda: Fontes, sim, sabe
entre Celso RamOlJ e Henrique Fontes muito. Mas, tome cuidado, êle é SUl GE- I

graças à parcerta de opiniões ou por anst. NERlS... Ieades de colégio, ou ainda pela solidarie- Vai daí, entrei a imaginar que, naque
dade que os rumos de vida inspiram, Ic professor, sem batina, havia X, havia
quando correm no mesmo plano de ação. J e havia Z. E mais distante e arredio,

Rumos tais não os aproximaram nem fui protelando as questões gramaticais
rumos assemelhados. que lhe queria propor.

Sequer houve entre êtes uma hora de acentuou-se-me o receio de que retru-
eomum diretriz por onde acertassem o casse às perguntas com respostas afiadas
passo na mesma parada ou no mesmo no esmeril da ironia ..

percurso. Sem embargo, anos depois, em 1916,
Em suma, Fontes e Celso medem seus quando, professor noviço, entrei para a

graus de merecimento em meridianos antiga Escola Normal do Estado, fiz óti·
afastados. mas relações com êle. A nuvem e as incóg·

Outrora fazendeiro, industrial e comer- nitas sumiram. E conversamos muito.
ciante depois, e enfim politico de medula, Quase sempre resolvia as minhas dúvi-
até o cerne e a seiva de 'amilia, - Celso, das, de pronto, ou Indicava-me os livros Outra vitima J F" B Isob o consp.ícuo exemplo de Vidal Ramos onde eu pudesse buscar-lhes a solução. an9o ara a anço�::ê�; ������� n;e �:�I:nSt::� f!:iasp:: 191�oF���:�n:a::o:lle:C!I:;ig�:z'ac7n::�ç:: do BOX
ccpção mata, a captar, cm onda tríplice. Publica, e ali se lhe depararam probte-

t
BALTIMORE, 16 (OE) -

SE·os aeoruecimentus, e a ver us homens com IMS dlfJcelS a uectcnauzação co ensmo MaiS um ser hwnano fOI •

t
_ A •

I aguda mirada de rastreader da coxünn; - nas zonas corontets e os livros escolares Vitima do box Tratase do I uacao conormce

"I
Celso� que não exercera carg�s ereüvos de de hacata uquisiçãu Homem de teimosa peso pesado Ra.y Strauss

relevância, um belo día, ao têrmo de uma vontade, o MCI-!tre promoveu a solução do que morreu hoje em conse 'I
Jornada de renovação política. t"nnslltt<; J\ '!uml'lrn e, quanto aos manl,lals de ,eitq. 9Qêncla de. umn

� � j �O .18 (OE) ,_ S.::iundo
Q)t'ia dl' chep:� ao PQd�r .s�t.i��.tar " SoWe F���" ��'eait �. 1tn'!t�·"bt'ht :n�t;llnda, (l

babU� a� .. tIe l4ttIe. �:r,dIs� ��3'���o ue � sr. João Goula·ct cont:n�-

f cos o 8upunbam capaz. twia nos t l1lls EScorai lsolàifàs. levou a nok-out numa luta ra sua entrêvlstn sgor:l
As vésperas der pleito outabrlllo de g'a)Jem fl8 lIIi1itanh"ls do magisté.rio quan. com Herry Mendel. Ra.y, -con'l. repre3entu.·(t:; Slll-

1960, ouvi, de vários amigos fiéis. previ. to significa o livro gratuito. hoje mais do faleceu hoje em um hospi- dicais. com Vls�a";1 uma

sõcs seu tanto pesarosas e desalentadas. que então. tal de Baltimore. franca trcca:ic r.p;'}!ôes
Na fragolia via da oposição e contra Muitas crianças desejam transpor êsse sobre a "crise 'l71ít ca n-:..-

Irineu Bornhausen e Heribl'rio Hülse quc, muro da vcrgonha, que é o livro didátil!o, R D
. cional. Está pre"li3to para

meio por meio, partilhavam o j;"overnis· vcndido a preço de jóia. Livro, caderno, ep omlnicana os próximos dias, ::Im con

mu eatarincnse e haviam articulado um lãpis ET CETERA absorviriam grosso tacto entre') chefe de

eficiente mecanismo eleitoral, - com quc dinheirãf) ao colegial sem recurSos! E .co- acusa EUA Estado e os dir.!gentn 1a�

vanlagens constava Celso Ramos para os mo o pobre é a regra, e o rico a e"ceção, classes produtoras,
....

p, .. 'l

desmontar do Poder'? calcule.se o aspecto doloroso do assunto. WASHINGTON, 16 (OE) um bal3)lço gf'ral ;:in �i-

Contra o Senador Irineu Bornhausen As caixas escolares nunca roram bas.
� A Republica. Dominicana tuação ecollom!ra do país.

que, à ilharga de .Iinio Qull1llOS"; vof"d pi· tantes a remediar o caso, mau grado o es- :���t�nO ��vêr��r;�;ên�: GOVERNAÓ'ORES

:;e� :I��ot�eije(�ae ,:���uel d�: L�: �!:ÇOpe�= :�:i�:t���;:s :���:�te::IP:���:: nos assuntos internos de ��GRE�:��:��res N�v

ranças nacionais, - de que recursos se VoUando ao Mestre Fontes, a· quem,
uma nação soberana. As Brag!l. do Panmá· Il""'!0 Me

valeria CchlO Uamos, para lhes arrebatar alias, não presumu biografar, Iimito-me â acusações. foram rechaçadas neguetti do Ri:) Grarlle ct')

a P����t:aa;it�:��or (rineu Bornhausen, ��:�!: :epa�;�;;:�â::la:�aq�eec;�:n:�:� !;��a�:��t�Am:r��no.GO- �:�'nii�e :ear�i����.a!�et���
vencedor, havia pouco, de uma campanha Em 1928, Adolro Konder, Governador
onde se consagrara Senador da República do Estado, chamou·o à Secretaria da Fa
c, Senador, auto·proclamado Governador zenda. Dir·se·ia que o Mcstre mudava de

já cleito, e disso fazia praça e refrão, raso rumo. Dir-se-ia, não. De fato, Henrique
gadamente, em suas falas através das rá· Fontes, embora por pouco tempo, abria
dios e da tribuna popular, - o entusias- um hicto na Instrução Pública. Formado
mo de alguns dos nossos partidários en· em Direito. "imo-lo anos depois da revolu
coUlia·se que nem umbigo coçado â ponta ção de 30, e já no Govêrno de Nerêu Ra·
de faca.. mos, Procurador do Estado e Desembar·

Pudera não! O ,trognóstico se lançava gador. i\las, logo então, a Far"IIdade de

pO.1' bôca de homem expericnte como era Direito o elupolg'ava e O refazia professor
e é o ilustre Çhefe da UDN em Santa Ca- como nunca e como ninguém.
rorina. Sem remuneração, passou a trabalhar

Enquanto o Senador pfofetizava a sua com assiduidade fanática, dando exemplo
inerrante conquista, Celso Uamos, de ci- de invencivel tenacidade. Foi esteio daque·

G r e v e· de Professores é
ilegal afirma A O H E M A R

S. PAULO 16 (OE) - O a penalidades previilt l� violência ou !>uniçõ!s ;:. �1

em leI. Porta ,·oz do C�- tra prcfe�ores.
--------------------"--------------------------

Governadores R e une m-se
com o Ministro da Justiça

RIO 16 (OE) _ Vári'>s Espirita Santo. Aurélio do ra Brito, fez amplll cxpr'

governadores de EHtacta CarmO. do parã, Lomanto sição ::;obre os problewas
estão reunidos com o M;- Junior. da Bahia, C'!lso administrativ� da Uniti0
nistro Oliveira Brito d"�- Ramo.. de Sta Catarina e para com os E..;tados. f<"l

de às 11 horas no apart2- representante do Gover- lando em nome li:) PtL'.,\-

'ia ��s��o A�:e�G�\:e�:��t·G�� �ao��: ,�a��nis�:g�iv�� dente da Rer:úbllca.

Marinha de Guerrá de"t'-

inquêrito policiql militar·

para dl!terminRF a 1"'::�

rara. pontiabilidades pelo arm"1�

__�_ __=,_,� " ze�amento de armas de

Cr$ 20.00

ta fronteiriça entre a

gélia e o Marrocos.

vernador Carlos Lacerda

será chamado a depor pe
rante a. comtssâo encarre

gada do inquérito po!lrial
militar que apura as res-

Centenas de voíunutrtes lacerda vai falar sôbre o

armazenamento de armas
argelinos estão -se apresen-

taudo hoje CRI quase to- RIO 16 (OE) - O G:'-

dos os quarteis, dispostos
a lutar contra os mar.

roquinos na fronteira en

tre os dois países. Enquan-
to isso nas Nações Um
das, esboça-se um movi

mente ccteuvc ue menta- lei do inquiiinato será prorflJgada
ção para por fim a dispu. BRASILIA 16 (OEl - A propcsíçãc exclui ua

Ar_ :�i �:re:s�����/ro���:�� �;�:���!l���. aru���l's �s:;�
prorrogand� lei do ínqnll- beleclda na última lei do
nato até dezembro de 64. Inquilll",lato.

dade em cidade, zOlla por zona, peregri·
nava de cavaleiro andante, fincava lanças
de fé em cada burgo dessas estradas e,
em távola redonda, promovia diálogos
nos locut6rios da opinião pública, quase
sempre atenta ii voz dos que a tratam de

perto.
Abreviando a história: lenla, pondera·

da, discutida e martirizante, veio a apura·

ção de votos, contados um por um, e por

quem de direito.
Verificóu·se entio, o fato estranho,

mas histórico, de o impOSSível acontece:
a profecia do ilustre Senador Bornhau·
sen não lograra o endôsso das urnas.

Salvo melhor juizo.

Ia escola superior, seu muro de sustenta·

ção, sua fôrça nas horas maifl críticas.

Contagiou colegas e alunos apesar das es·

tranhezas dc um temperamento por vêzes

esquisito. Não ria, não condescendia, niio

agradava:
Pela oficialização da Faculdade, foi ao

Rio e, beneditino paciente, importunou.
Ministros, catequizou.os, converteu-os, ar·

rancou.lhes as regalias de que a sua Esco

la de Direito precisva. Contam·me que

passava horas nas ante·salas, esperando a

vez. E voltava no dia seguinte, quando não

satisfeito de tudo.

E prosseguiu nessa marcha, rep('tindo
.

insistências para a Faculdade de Filoso

fia, para a Cidade Universitária, seu so°

nho dourado.Neste passo, o autor da crônica pre
sente cumpre o dever de se dC'ilocar da
últimà consideração rctro-expcndida e ga· Valham-me estas linhas apenas como

nhar distância, para se acercar do outro cronica de jornal. E provável se vcrifi
homem DIFERENTE. visto que seria di!!;· quem falhas, que desejo sejam corrigidas.
parate misturar Henrique Fontes e uma A�radecerej a quem mas aponte e reUri·

piada pOlítica. que.
Um pouco de temor foi sempre o que A Henrique .'ontes. o proressor· por ex·

senti quando, outrora, tentava falar ao celincla do no:;so magistério, Celso Ra

acatado Mestre. mos, Governador, ergul'rá uma estátua.

Temor, vucilação, embaraço e respeito. Os dois homem; DIFERENTES se enc.;m·
As suas feições duras e a. fama de rigo. tramo J!:' ,iusti9a do goverllador ao Mestre

roso nas aulas e nos exames do Ginásio bcncmérito.
Catarin nsc, oncle lecionava e de que eu O professorado catarinense Ibes baterá

palmas, pois a ambos o 111011lll1lCII o

U Assi!õiU.'l1le dr· (,abiuete de Planejamento du l'I.A:UEG, Dr. Hoyeno Gou.vêu Lins,
lê o n"SUllloJ 0.0 Clhtal, dando as Infurmaçêes necessárias; no flagrante. entre outr'j

autorfdades, o i\'linislro Nelson Stotecuu, pn..sidentc do Tribunal de Contas e I

eng. ADI:�s (;ualtwrto, Secretáein zxccuuvo do Gahinete de pjanejamento do

PLAMEG. (TEXTO NA 8' PÁGINA)

Serviço de In:p.:ensa u·.'s

Campos Elbe:>s distr:bu:'l
nota. informando q li e

qualquer movim!!nto p::ec
dista de funcionãrio� C')

mo o ora def13�rado P �10s

professores, é ilegal, er

tando os grevistas suje.'tos

mando de greve, inform(.;u
na manhã .de hoje qu.e o

Magistério conta com apo!o
oficial do Forum Sindic�l
de Debates e ;.mtras enti
dades de tnbalh9.1Jrcs.
que deflagarão greve em

todo o Estado. caso lt.lJa

Cargueiro americano: Prosseguem
os trabalhos de salvamento

SANTOS 16 (OEI -- to de I:afé. Unidades
Continuam os trabalh')s
de salvamento do carguei
ro norte americano MOR
MAC MAIL que encalh01l
ontem num banco de l->f'

dras entre a "Ponta G,:·J�

sa e a ilha das Palmas. O

barco, ia de Santos a Nf'/

va York com carregam€r�-

rão chegar hoje a Santo...

para auxiliar os reb,)-=I\

dores que estão .tentando
salvar o navio. Partiu de

F·lorlanópolls uma unidfl
de.. dQ 5.0 D. N. para c1la
bOTa C no salvamento.

ria. A!qm do Gov('rn(lcr'r
(lo Rio Grande do N»�·t':!
participam da reunião ce
caráter informal .os •.rs.

Virgílio Tãvora 'do Cellrli..
Pedro Gondin da Parai",,-,
Badg.er Silveira do Est. do
Rio, Lacerda de Aguiar cio

Inquérito par, Apurar TErrorismo de
bacerda continua

RIO 16 (OEl - Cr..nt:· guerra, no �itlo do �:l". 11:-
nua em ritmo acelerado o bedo Pereira d� Silva r::n

Jacarepaguá. O Gal. Pau
lo TOl're&, Que presidi! o

.inquerito, tornou a inl.<'n"

r.ogar o� implicados.
!; .

bendo-&e que .in. foi ("1('
tuado· o levantamento d �s

'Principais implicados no
ca Como se- abe. 'O in
'1uerito ;-,e deli�nvolv� ilu

1.0,Batalhão do Exerc:�·J.

tTAC-,J:RuzE�R0,-e0-s�1lÍ';�/((1:·· '�··'I ': :__.-".. " .. ".
,

O
.
TIM P O IMeteoral69icoJ .',,_ ;

(
-

do BoIeÜOl GeOh!f:teorolópeo. de
A. SEIXAS NETI'O, válida até às 23,18 m. do

dia 17 de novembro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOS�RI·
CA M.JtDIA: 1015.0 milibares; TEMPERATURA MÊ·

�{t�:��;g�D�I�f'���t��!��o���j: 8�;
rnstevet - Nevoeiro CUmular - Chuvas esparsas -

Tempo Médio: Estável.

RIO 16 (OE) - O =rcst

dente João Gou\art C·,-:1ti.
nua no Rio de j anetro ;1..,

sonvoívenco Intensa ativi

dade, que ontem al�lrçOü.
o seu ponto culuua-mte
com a conferê!1cia rea.t

sadn no Palácio Larunjeí
ras- a qual co-operecere-n
numerosos �ov'!rn<\'J.lr"·s
de Estado. O !-'rcsiJoHl':,
ainda hoje. deverá manter

uma entrevtst.a em sepa

rado CGm o Gove:n:ulúr

de Minas Gerais,.sr Ma·
galhães Pinto. O onere do
Govêrno tem também pro
gramado parn essa sema

na, o encontro com o oc
vernador Míguet Arraes
entrevista que pudera :).

correr na próxima sexta
feira em Brasília. E5í)"�:>.�
se para hoje, a dl-rulgn
cão de um eomun.cadc
oficial relativo a conte
rêncta preshlenvtal C'Jr.1 os

Governadores.

Represa está cem os dias contados
S. PAULO I) (OE, - A cões para operr-r a :Jir;lr·l-

vida útil da '''e'J''e�� Bil- elétrica de cubatão. A re-

l.ngs. estâ com seu-, aiás

contados. on-em. ,) nível

das águas '):\;XO\! par-a

10%. Quando eueear a 7,

finaria presídent.: Bernar

des. também poderá parar
por falta de água para ie

Irtgerar suas �l;Í.C1U'!"!.w.
não haverá mil;s eonat-

Geral da
do Brasil

naram atr.i .seu"- E;;la,:lbS.

o OOVem&nte I!J"ÚOO"l, fa

landu aos jorml1sta.,. e"'l:

pl'essou suas preJ�upa·
çõe,,; sõbre as tnun:iaf:.-'f''':

que _a;';olam o Rio c- 'J!.�C

do Su\ deccr!"�nlua Já

pesadas chuVJl"" 111P. �;ttio
ca'n(!J naquela parte (1.')

país.

K e n n e d y iniciaria
campanha pela reeleição

WASHINGTON 16 \OE)
"'" _

_ O Secretário �Ia JU3ti-

ça dos EE . .JU.

Kennedy· deixará o ca:·íJ;<)

Que ocupa no próximo

mês de Janeiro para diri

gir a campanha de ·:eelei,-·

ção -de seu Irm:io. o Pl"e

sldente John Kennedy. A

notícia publicada J)f'lo
"lew York Tlm<;s, foi dl::;'-

rr:entlda pelo porta \")3 da

Secretaria da Justlç<l.

50 Bilhões para os lavradore�
RIO, 16 (OE) - O Presi

dente João Goulart assina·
rá dentro de momentos o

convênio entre a União e o

Estado do Rio, pelo qual,
através da SUPRA. serão
destinados· 50 bilhões de

cruzeiros para assistência

aos lavradores das terras

desapropriadas no Estado.

Continua
Enca!hado

SANTOS 16 {uE)
DoiS rebocac1orf'S da rvi'l

rinha de Guer'·!l. tentn·n
esta tarde dese!1calhar o

Na ocasjão, o Presidente cargueiro norte ameri
Goulart confirmará sua pre· cano MOMAO MIEL. O
sença na solenidade de en- barco, Que se dirigia ,)a,3-
trega de 2.000 título!' dp. "N"ova 'lnrk,.em;"lh")u �ôbrp'

�::�=s,· �ila la��71�1:�.' �:t:s, ;�sa a ���a8 P:!� ';,
quinzena de nQvembro, toas.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SE 12 DE AGO 10 - a 9 de nov mbro "BAILE DAS ORQ'U DEAS
escolha �a Rainha e Priticesas �as lJetJutantes dg S.C. 63 -Itftite �e tstreias será a�resenf3da- Promº�ão de UZ3{IJ Bartolomeu

ILLIA des.eja sessoes
extraordinarias do Congresso

P1�lo mllhiio de toneladll� de COIl! "III1aS nol.íci8� u oferu era

BUENOS AIRES _ O Sllb�1l trigo O1'genth:'o t'm futuro �rõ IllH8 Ildqulrlr todOS 08 e)l:c('<:t�n

'nel,;,rio do IDterJor. Lub V,,_ ,,"no, IIl'Jt'undo diouw",no on',,� fM5 aJgcnt.bJo& é6te "'0 até "'11

la'llc, anundoo qUe o pfP'ljdcn oS jornnis loC&lIl••"s iniOf"'ól_ total de liGO mil I.onelad&5 ao"

A polída Informoll ..,ue fo

ram grupoS comunistas que ten
taram alterara ordem pitOlIca

du�le aS eethnônill� da pOll�
se do presidente 11:;,.. Ooil[....U

nistas S8 hulam nllstu:'a«o
com a mu't\dão II fim di' difl.

cultar sua perse.(ujçiio],eIOS

;;:!!��Sda d;r::::c7; �oo�tl���: •••••••••••••••••
a�u a p!'H..-III, tl'ndo sidu apl'e Erija �mpre a Iradlclonal • in-

-

ii
Xf X X eudidos l'JIl �l'U poder p1Bt.o� confundlvel IRtln"," ve� do '

l'- S'r. Luiz Fernando SiI' Ias, annaS deloitOI m��e!ltDn ,!..

t
Fermento.emPó Ibino 7 - O movimentado baile das De· 17.- A elegal;lt.e sra. Maria Leoru

J".,., •.��•.
afum ii dl�pOfll�l\o du

'. '

ROí'fa I
.

_ Sr. Darci Antonio da butantes sábado no Clube .Joinville, da Vieira, (oi pdnto alto em um chá
, ....

•

Cruz também, tera como atração a famosa quando estreava lum modelo em linho
A UniiO SO,·litju. "('Ia h.�- ,

.

_ Sr. João Otávio das Ne- orqutM>tra paulista "Pocho". estampado, que trazia a etiqueta do mais
"o tentalfyas ],ara comlUi,r ",t' I

�
:

ve� Sr. JuliO Cesarian_o da ��������������,�ac�o;:s;,:o�'t;:s;ure;:s;i:ro�r�'�id=.d::;'�(Len=.�!:.;i)�,� .....

.

M�:,�:,:r;�::::f��:�r.:�a
�.3S1

Ro," CINEMAS: ( ARTAlES DO ,DIA Secretaria da
_ Sr. Armando Brito

- Sr. Wiifredo E. d' Ma - CfNTRO - - BAIRROS - Agriculturachado ... I d di 15
_ Sr. Nilo Anglol.tt gloria No _"n" o •

�
- Sr, Hamilton Peluso são ,·osé às 8 lwras

l ��o> �U:��uizd�a��:��� � ,:;-= f_,
-

��,- Sr. Edgar Zommer �i -.....;. t:A
br�

Sra. Bernardina C. Ca- � ���loras ���aH��rher _ em _ ::���� e: se!grl;�::. . .

. U��
� Sra. Laura de Moura Jaine Mansfield SOLTETRO NO PARAISO as s�ntes pessoas: Sr. ,,'- •�

-

O A
Ferro - em: - - ClnemaScope - MetroOolor _ AlUI' )W. Melo com comi& I

� � _.--: A
_ Sra: Edwgs Santangelo EJ_A ERA IRRESISTIVEL -'- Censura: - até 14 anos _ são d eCuritibanos que de- •�

- ....
'('

-Srta Leonida C. da - Tecnicolor - morou tratando de assun"� _
"'UJJQ .au,

Rosa' - Censura: - até 18 anos, ., • tos de fo�ento agropecuá' ALMAS PERVERSAS Não se compreode que possam
_ Srta. Maria Luiza ImperlO, ;���, O:�:���e��:steo !:: :��t�: i��iV���t�S t���� ��:e�e:����:�a�m destruir tudo

rl'.z às 8 horas binou providencias de amo E' o caso do que se passa na nova sinalização que

Ralph Meeker paro t.écnico agricola ao está sendo feita na estrada federal com o novo e moderno

carroi! Baker homem da zona serrana; �istema no trecho que parte das imediações do bairro de

- em - �;�t��ef::o a�:u��a:��i�� �:��;!��' ;��á�l��: ;=:!�::��o(a�a��e�
le��� ��á'f:�;;

_Q�:s��a:A_V:A 1�'a�:�EL e referente a desenvolvimen· nário da policio rodoviária a vir por intermédio de .. uma
to agropecuário, no seu mu· de nossas emissoras (Hora do Despertador) para pedir
nicípio; Sr. Prefeito de providências a resp,eito, bem como a colaboração do povo
Chapec6, que tratou de 8S' pBro descobrir os culpados.
suntos referentes a agro· Individuos descIassüicados e dotados· de uma alma
pecuária do seu municipio; perversa como são os que se entregam a semelhantes e

Dr. Luiz Carlos Gallotti abominaveis atos de destruição devem ser entregues á
Bayer e Dr. Guido Amboni, policia paro. que sejam severamente punidos. Os que mo

Agrônomos da ACAJtESC. ram em Biguaçu e Barr�iros devem estar alertas para de

que trataram de matéria r& nunclarem esses destruidores para que apanhados sofram
(erente a programas de Ex· de imediato, as cOnsequeocias pelos desatinos que estão
tensão Rural em execuçio; praticando.
Dr. Norberto da Costa aa. Envergonha a gente saber que tais individuos existam.
racuhy. Agrônomo em Ara- passiveis de uma punição severa para exemplo dessa bC)r·
ranguá., que tratou de as- lia de- vandalos que só sabe destrutr e nada faz de útn.
suato especial; casar Au" 'Uar Dossa vez deixamos aqui nosso protesto fO�
gusto FUho, prefeito de VI· �ra esse ato vergonhoso apelando para nossa poUc1I
delra que (alou sObre assun· afim de que (aça cessar o abuso, metendo na ca4eta OS
to relacionado com O de- vandalos que envergonham nossos foros de gente c1vtU
senvoJvimento agropecuá.- zada.
fio de Videira e Sr. Heori- Varias sinais e marcações da referida estrada estão
que Moritz Jr., da Bolsa estragados.
OfieTaI te Valores, que trn- Essa nao.

tlllPl'êsa Edilôra "O Esildo" Ltda.
Rua CUIl5t'IIH'iro 1\larra, 160

Tt'It'lo8P 30%! _ Cala PORb.l, lU
Endcl'f'CO TelecrãfieD ESTADO

D1RF.TOR
RlIllcns de Arruda RtUr!05

f;FJlENTE
Domingos Fcrnand21i de Aquino

CHEFE DF. ftWAt.�,\(J
Antl'lnlo Fernando do Amaral e Silva

REDATOIl·SECRET&IUO
PprklC'!; Luiz de MedC'irm: pnrle

REOATORES
Osvaldo Melo

Pedre Paulo Machade

PUBlJCIDADE
.

Osmar AntOnio Schlindwein

SECRETARIO COl\olERClAL
Divino Mariot

01<:1'10. DE ASSINARTR'\s

MaJor Virgilio aias
(.'OLAB('lRADOREs

Prof. Barreiros puno - .Prof. OSvaldo R. Cabral
_ Pror. Paulo Lago - Pro!. Pernando Bastos
_ sror. AlcidA."'S Abreu - P!'of. Othon Gama

Id'Eça - Dr. Milton Lei� da Costa - Dr. Ru

bens cesta - cor. Cjd Go::aaga - Major Ilde
fonso Juvenu1 - Walter Lange - Flávio Al�no
de Amorim - Arnaldo S. Thiago - uorarecrc

Soares - Prof. Osmar Pisam.

II':ttmt5tas SOciai8
Zury Machado - Lázaro Bartolomeu

I.�sportes
Gilberto Nanas _ i\lallry Borges - ouuerto

IPan'll
Crônica!l

Silveira de êouza - E,tson Nelson ce Ubaldo
• Raul Caldas Ftlho - MlIrci!iõ Medeiros Filho

�i1�'�;��C).ld,'cra Bastos - Luiz Henrique da

1\..\rlf's e Literatura "-

Salim Miguel - limar Carvalho "" Jair Pran

cisco Hamms -. George All)t'rto r'ctxcto - Lín

eeu 'B('lJ" - nQdrigo dc Haro

Notil'ias da Polida 1\IlJitar

Major JWmundo dc Bastos Ju.nior
r:omenlárit,s

vnáo Nilo r.trmares
l"rl'fll1:I(:;t') .'l;;.riI.:11la

C .. 11nlUIlC\;\
nEI'!'E�ESTA1'\T'J,'ES

Represen!a�"'!;'<; '\. S, Lata Lida. - 'Rlo (OB) R..

Senador I):llll.<l'" <\1) - 5" andar,
São I'auto - nua Vil Mia 6;;7 - conj. 32
I'(uto I\I{'�I'I� í>t�OPAL - R. CeI. Vicente, 4.58

Bcln IIflri':r.mlll' SIP - Rua dos cartjoe. rr

- 2' nndllr

j
A;�tes e n)rrl'�pon(f('n!l'� cm to<!os os nlt�ic'I.
pios de Sallt:t ("at�rin;l Am1nclOs �edumte
contf'll.to d(> :,,:1''''('\0 "I'l11\ :t rabeIa ernf",�or.
A�'5INATURA ANlTAL Cr� 4.000,00 ;...... VEr..'DA

(�Vd���C�t;�l�'SJKtn-.ahili7.a Jlrlns ('OQ('CilOB

t "milicln .. IICIS �rUc:os aS!Õlnado!;)

__ li

�
BERTHOlJ)O - IIOIUCI·

�A 00.:1.110
Em melo a aleg� de seus

famUlares e pess6afõ ami'

gas, vê passar hoje suas Bo'

cias de Prata, o disÚlltO ca·

sal: Berthbldo - Horaciana

COelhO. residente em Blume·

nau,

J)eSOeQdeote de I radiCio

na! tamilta _poU.... ,

o sr. BertbOldo coeIbO há

loncos aDO$ que reside em

Blumenau, exereer.so naque

la cidade, alto cargo na Ad,

ministraçrlO da Estrada de

Ferro Santa Catarina.

Hoje, por certo, inumeros

cumprimentos serão apre

sentados ao benquisto casal

que, condignamente festeja
rá os 25 anos de feliz vida

conjug,fll.

FAZEM ANO SHOJE:

E' filha do casal, n profe::.·

:���s���asr�a���CY l-i��:::

_�_<_'_.
_

do alto comércio blmnenau·

ense e tem o primogenito ..,.
com o nome de Albert.o Lóbe

Neto. ..
Em comemoração ao gra·

to acontecimento, haverá

missa em ação de graças as

8 horas de Mje, na Igreja

��:� d:oBIU::�ll;n���r��_' � (riante.

RADI 5 E JORNAIS ":�
REPRESINTAtÕES A. s. �ÀU, há 34 anes proporciona,"" • mail
eliclenl. cobertura puWkit6ri. a illlais III .. o 6asiI,""""
sua ..Ipe "'*"Ilmt • ""'II 11m 1IpJISIIII_ di .....
jtruis. p.,. _ ntindK. S. f_ •• (os ...,.... ..
ItOs pIIIJIkifrlts) ""'" G AI ..preslDfl,�g, .. maior finna di ....
nn. 1 .., s6 .,.,.... mn UM4 tmIsstra e UM PIIIII d.
,ada chfode, ,. tn&rnItsiu 1Iht, jofltal 0101 escme PI!'

REPRESENTA"ÇÕES A. S. LARA
R. Vit{,la, 657-Con(. 32·Td. 34·8949-Ç.I'�

.Ac�' _:,". ..

"

. ;

V coaecimenos

te ilHa tendonR eOn"...... !IO!"_

sõ"s exfI"aordJnirla,,"Ceft
J;::fesSo Saeiona!, 4entto da

menor prazo po8Sf�!. T.,&uin
explteeu que ... presidente de

'·er. reeejer de seus mlnl&tro·

ii relação das que.aielr q\lf'.,....
lIideram de maior lIrll"l'nd" "

Hill de serem jndu�dn ii'"lrC

Os lI!!,suntos da con'·l>Ca�ão.
O cha"re\('r ;\lIguel Ant,.o1!l "a

\'" Ortiz dis"e "nlem que nii"

I,ret.'nd" trabalhar pu. umi,"i

t" fle.soai nem de pllrtidll,
mo!! peio t,�ltu da na�iío. A�r.'�

0:,,"1011 que .,<mhum diplll1l':lt"
pude "en'ir se n:i·) t�m pt(,run
da fé patr[útL., el1l "U:\l,:íVla
(' disllo�l�ii" :lt� r!,n�th••\e

geni-!,.. 1'��\(,,.lorn,..nt·', ,.'m

declara�;;e� .,,,:; 'i<)rnail�tlls, .ils
se qUe srxt". reir. ("ra tHr.n

expo�i<:ão Jlul>lhl !'ôbre a,poll
tica l'xterio�, t":1l!o o:omo bit""

os ronc�it'JII emitJ;.lns pr!o pr.'·

sldrute Artur.. 'ma .

�o)e$ nio pader... ser imediata
_1It4' �nflrmadalll. De 1l"Mdo

Iorel Santa Cecília estréia Sábado - Eliíabeth

venceu concurso de Piano - Dr. Peh.lso

testejou idade nova

"Jane

o e"-pr��id,'n'(' Fr.,,·lbt,
'I"" � eD�"",·ra .,,,r"rm" rlllm

hn�pital. di,,,,, c:ta fhr"�;:;';Í '1-
ma oposio>�' lr.. 1 .a.' nih'o Coo·

,'E-r... an:enl'-, D.laJI qa.e ja_

rnai� tmta"" , ..�:ar ''0 1','11...

PUf melo 4e um:. r.·,"Iv.'''''.

FrOlldld. depôs!.u pOlt ,1m :;oi

pe :militar em inaTo'" +.l" lI"fI

paSBado,felll a decI3r-,;�ào numa

entre11S111 I,uf.,ji'·ada ·)I11A.m.

JI'!'t" JOlllal ·'Cha-.in'. '·atld ..

O"" qCe " p ....�II'�i'�e Ulia "n�

rtentará menor preiltliío dus

I!nll._ro.u .po$;;ão do que II

ptll' (le eofrenta,h. O t>J .. prc

sjdente "sta hO"lIiblir..ad,' em

virtude de u.mu Inrermi4ade n1l

collln, \·ertelirlll. pl ......�
,

�':1 ........-.' 'f""'"
mó

preÇos atuaIs nOIl merclldflll

mundiais, pagamel'lto à vtFt.:l.

CASADA OU SOLTEIRA

USE

REGULADOR GESTEIRA

Bôlo gostoso'se faz com

Fermento em Pó Royal
Tôdas as donas-de-casa podem Fazer bolos gos
tosos c bonitos. Basta a vontade. O resto,
deixe por coma do Fermento cm PÓ Royal e

das receitas de confianca que a Standard Bramis
coloca .1 sua disposição. Com o Fermento em PÓ

Royal,os bolos ficam fofinhos, macios, crescem,
ficam bonitos mesmo. E você fAZ sucesso!

Gráüsd P.lrJ receber <l "Anc .l.1 ("..ozinhJ Ropt·"
..... &:011\ de;o;cl1a� J� receim ilu5tndas de bolu� e pratD5 �l

�ados, es.:reu j Dona J..IJr;J Silvcin - üilC'l Postal 1179
- ZC-OO _ Dep. FPR 5/63 " Rio de J�neiro.

1 _ Reunira.Q.l-se senhoras de nossa socíe

dade para a ProntOCliO que está sendo es

perada em nossa cídade, e que terá o al

to patrocinio da Rede Feminina de cesn

bate ao Câncer - BORBOLETAS EM

FESTA. 9 - Está expondo uedcs
em pintura modema. a boUtlque
Modas".

,

Que não fiquii_m impunes os responsaveis.

.X x x

2 _ SeFá inaugurada com a presença
de auioridades e convidados especiais, a

Escola Estadual na Base Aérea -

_ O comandante e sra. Marcelo Bandei

ra Maia (Tef'8ZB. com cock-tail�
narão no Sassino dos oncteís. autoridades

e Convidados.

10 _ AcOntecendo bastante movi·

mentada as noites no
.. Amerlcan Bar"

dO Querência Palaoe. com o piaDista

�o e a cen'ora ..society Neyde Ka-

�U de assunto especinI.

11 _ comente-se para muito breve,

um noivado na alta roda,_ 3 O Comandante. Euclides Simões

Diretor Geral da. Rádiu Diário da Manhã,

esta em atividades com. a reforma das

instalações da credenciada Rl\dio

12 -'- Fomos informados que Elisa

beth Malburg tem sido muito homena

geada pelo r- lugar que alcançou no

concurso Est.adual de Plano racenternen

te realizado.•
4 _ Anlversaríoa ontem, () Dr. Aldo

Pclu ;0. Em sua luxuosa residência rece

eeu amigOlll' gora rodadas de uísque.

x x x 13 _ Num jantar do Querência Pa·

lace OI> SI'S, Dr. Teodoro de Oliveira Lei

j ,- Comen"" em "'",' ",das 1"" o
r te'�i ��dEi\

Bornhausen. edro-

Governador do Estadu está dando todo
.

nJ fi::
. • 5 õeW,' Dr. V'o�

o apoio a criar o Instituto Catarinense Oliveira e .

.

rnapdo Faria.

do Arroz. A:s classes produtoras catari· .

nenses confiam na capaC;dade do Profes· x :< x

for Alcldes Abreu.

14 _ Esta sendo e.;perado em nos·

508 cidade o Dr. Baldomiro Oliveira Li·

ma Presidente da Pavimentação Man-

6 - Estreia sábado no Teat.ro Alva·

ro de Carvalho, tunna promoção do

Clube da. Musica e do Departamento de

Cultura, o Coral santa Cecilia. em seu

primeiro recital, oficial.

tigueira.
x x x

15 _ Multo apreciada, a coieção de

isqueiros do discutido "Carlos Eduardo

Heineberg, � �society de Itajai.

às 5 e B horas
J::une" Shlgcta

Carrol Baker - �m -

PONTE PARA O SOL
- Censura: atê 18 anflS -

rox,
às 8 horas

tvlAZZAROPPI
Geny Prado

O VENDEDOR

rajá
- �'n-

DE LINtrUIÇA

às 8 110ms
Bill Travers

Ursula Jenns - em -

A COURAÇA VERIjE- CPnsura: n!é 14 anos -

MUSICAL BAR
rARA l!1_\1 801\1 PASSA TEMPO COl\i SUA FAMILIA _ REtlNIOES SOCIAIS

Dt\NÇ,\NTI':S COQVETEIS - FESTAS DE A."JIVER8.(RIOS

D�-E"'.
CRA

ANIJAR TERREO DO ROYAL HOTEL - Tel, 2515 (POl'taria)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



BELLUNO, neue. 1(\- co.

E.) - Enquanto o oovêr

no procura rtevolvor a cc-i

nanca ao ... poucos sÓb:--:O.-:-
• ventes da catá strnfe tda i e

prê-a de vetone. �s que' $

caparam com vida a dr-e

trulçâo de Longnrone dp

ctdlrnm reconstruir a i"J
vr acêc como utu me-tu

mente vivo à me-mória ctos

milhares de vibímas ela

trngédía. Entretanto, érJ

quanto se reteve na recuos

trução da aldeia. n'lr<'':

desllsamentos de torra :'".

meaçavam a �rA.nrle l�ff')

artificla\, agora

pràttcamente em dua-s par

teso .em conseqnência ,�o
ôesmcronemento antercr

do Monte 'rcc. EmbOra as

autoridades tenham decía
rado que um segunde alude
de grandes prop')r�õel> é

pouco provável- cs habt

tantos da regtâo encarar ,

no como uma ameaça con

creta c os alptnlstas da e--.

na arrasada afirma que de

um momento para DUtJ o '1

montanha vai começar a

mover-se. sobretudo- com '1

chegada das enuvas, a�:"
mando que {la planiere é

PRÜBI,El\IAS DO PROGRESSO
ECONOl\lICO

O progresso econômico se mede pelo nível cres-.

cente do consumo de bens e servíçcs;c.. que aplica
em mudanças no caráter e também na distribuição
da produção.

Em uma. região não desenvnlvída, os elevados
custos de transportes aliados e outros fatores. ine

rentes a éste tipo de região, Impedem ° desenvol
vimento de uma espectalízaçâo acentuada na pro
dução, exigindo que, cada localidade produza quasí
tôdas as mercadorias que consome. E' a chamada
economia fechada, onde só se produz para consumo,
não existindo a troca.

O progresso proporciona níveis de vida- mais
elevados exiginro o comércio que permite a cada
localidade participar até um certo ponto, das van

tagens produtivas de outras localidades e alcançar
um nível de consumo melhor, limitando a ativid�de
aos ramos de produção nos quais são obtidos as

maiores vantagens relativas.
Surge então o comércio multilateral que impli

ca, entre outras colslJ,s num exepeional aproveita·
menta das excelências da divisão do trabalho.

Os fatôres para o aumento do comércio, en'tre

outros, é a redução nos custos de transporte aliado

ao incremento da 'especialização da produção pro·
picianro o desvio dos recursos para novos usos.

Para a obtenção de rendas constantemente maio·

res em uma mesma :região, é necessârio a existência

de uma intensidade cQnstantemente crescente do

-liso da terra. As d1f�rentes intensidades de aprovei
tamento na agriculfura \'ãO desde o pastoreio exten

sivo, passando pelo cultivo de cereais e outras co·

:Z� =��t��Je�!�;hOâd:v��;:;:_��:!i!:�
ticUltura. . AlgUns paises mais bem situado.$, con:
seguira.'ll assegurar ii população constantemente

crescente, nh'eis de vida elevados, mediante a inten

sidade crescente de exploração agricola. Aconteceu

com a Dinamarca que se desenvolveu com base na

agricultura.

Um dos poucos sobrev s
;

ventes lembrou que O n·

me "T-;c" significa 'p�d"l
co'' no dialeto regional. e

acrescentou: -sssa é uma.

montanha rcrta de .p '((')

cos tais pedaços semp:v
caem. Procuramos dizer is
se mesmo às nuborfdad 'S

e aos eneenneírcs que

construíram 1. represa,
mas nem nos qulserum ou

vlr. Agora, vejam n que ::1_

conreceu.. e u coisa 31'1-
da não termmou''.

Se se registrar ,I qu�·la.
de outro -vroc". o per-to
não ncará ürrntado ap 'nas
a localidades snuuctav n

bntxo da rccrêse, já (fUe
afetaria também a Ert:l e

Casso, duas aldeias localí
zactus acima .do grande rü

que que seriam inundadas

pela âgua deslocada c-u

'um nõvo alude. Dive:-s:"tf;

aldeias da rl'giw estão e.rm

pleramente .a'mudcnadas,
pcls- ,f9mm evnruadns" PO!
todeis bs babltnntes.

'

o piCO central dOi Vi71-

nnc ry['JlIte Navagius� J

moronau-se e-rrante o ,:3,

de ontem. rancenco ce.ca

de dez mil metros cúo.c-.s
de terra e pedras SÔb':0 a

parte interior .to vale .to

Píave Embora o alude não

tenha afetado nenhuma
zona habitada. (/ fato pru
voccu natural alarma ,':1-

tre 0.<; 'habitantes das pu

voecões mais próximas. o

Navagiust está situado "I

64 cuüômetrce .a SUdi'�: e

da .rcgíão de Longarone, a

mais sacrificada pote
transbordamento da." �

guas
"

de vaíonr.

..

.

Itália importará
JO mil íoneladas

de Carne
ROMA, 16 (O.E.) - o

Ministério do ccmércto rx

tenor .da rtâüa anuncteu

ncíe, a imediata. ímportn
cão dc,30 mil tonejada s de

carnes congeladas
"

para
consumo direto.

.

Bmbor-t

não se ('>ipecifique, se r n

de será importado o pro-

duto, acredíta-ee

meios econômteos que gran
de parte vira da -Argblt:
na e do Uruguai. A medi
da � tcruada. pelo Mini.:!'\
rio se segue às recente- re

comendações. .rormum.tas
pela Federação do,.: Aço-r
gueh-cs- pedindo ímpcrta
cão em massa de carnes

congeladas para consumo
direto, a fim de re"ô!ve" o

problema da care ...tia d('
carne verde e barateá-Ia
11':) mercado interno. I;.:ni
suas re<;_omendgçôes a F�

d{'ração dissera que o �on

sumidor italiano teria van

tagen:; com os bon:>' pre
li;)" e n melhora da Quali
dac!e· insinuando-se q,le
a c,arne congehda a im

portar deveria SCI' da f>T-

gentina ou Uru!1;ai.

a�sim fora d� ;.og::taçfi.. l p:t v('z de' al'm:h ·:',u,'• .n\'i=:t �.S

ra assumir o s(-'-s:un�o "�:"- parJ. I) -"eu nlW"_:Ú1pt.:r hv-
go mais importante dQ n,,- til-aviões.' Kllrth·:(lt_� _qUl'
partament'J de Defc"a· '1 nnul1('iava f"m 'o'ntn1F,r'
de vice-secretãdo. R,,!:w("l pe�at' e que -l::\'vez· \!O'[íl..�-
Gi1r-atric atualmente (\ "'>t' a nlcll(!t=r 'ieu� ne;:(,_-íos
principal auxih:11' dI; ç2rticulares.
cretarie dC' Deff>sa, Rot::er- 'Kervwcty, r ·,p!\nd:,.i)<in
to Ma-eNamara. deverá '1- tamLJClu ))0"11' lr,rl;'j'a '-('1

fa�tar-.'!e ela- fnnçõ('s (lell- "ean FI'�d'" ncclt:1
tI'O de !lOUCOS l:1eSes. renúnCia l' " cln!'Cl�
A Ca,a Bl'aacn inj'é;r ter feito "re�l

mou que Ko'rth ped'u .;1,'-
missão por e_�rritc. no P'!.i'S

mo dia (>1l1 ctu.. C(lnV�Il"r',l

McNamara II recl;nsi'j, , .. r

�:,��,�;,,\>�;;,�;:aa' ;:,',: Vende-se, prontos para habilar na Rua
'inha pod,,· Huc'ca, . Presidente Coullnho Trajar na Praça 15

de Novembro, 22 - 2. andar telefone, 2828
- das 10 às 12 e.das 16 às 18 horas.

28/10/63

Dr. Alo;sio, .

Monouilhlllt
CL1NICA DENTARIA
l'ratamento das af.er�ÔI'-1

da
.

bêca em �dultos I

crllnças 1)e10s métodos 'eH
01::l0 e ctrurgteo. Cc..nS'eoca(J
ee proteses parcial" e te
tal"
Atendo diariamente das

8 3S 1.2 e das 15 as- H! horas
às 2' 4-' &- feiras.

J:xçlusl-'I7Rm1!.n� com b..,..
r.<t marc'ada·

�on�nIt6r1o: f:dlficlo ';0'

e�n�n,,-('�11'1� .�. W'laq

NADA Df

REBITES'

Reunu'ci�u Secretàrio da marinha
WASHINGTON, 16 1'').

E.I - O secretário :�!cd

Korth tornou-se herôi p'-

ra a M;uinha, ao renu:,,,iar

num ev!denw nrotesto L(,11

tra a alta -decisão do PeP

laguno de não permitir '1

compra de motore,.: atóml

Cl'S nara um nóve pJr�a
avlõl:s n:lrte-,uncr;cano. 'J

de:1�isslonárlo. que UU)'

bém ·;e viu l'll'/!Jlvido nu

ma qu�,�tã:l contrdvc,·tida

quanto a um CU!lt1'ato d"!

avlõe,.; de comente TFX

vai partir a l° de' nO"cn'

bro para Cl Tex?s a fim de

1'e(el'nar a �l'US negu<':·lS
partlcuJare:o l'nJ F"tt
W:rth. Pessoas a êle !i�o
das dl'Z-"lIl que () fato de

não ler con�s:u:dG. J:: r

melo" dt' ,.:eus ?1'gume.l:('S.
diswadir (l Pen'ágon'J a "'u

tra decisão inf!ulu p.m Slla

renúncia. Alguns congre�
sbti\s, inclu ... ive I> senad.::r
Bordcn Allott. l'epubliq'.n'l
pel'J Coloradn. acha qlh' a

alitude de KO�lh tem �ua

origeru no rulc'o.:o ca�ft

TFX. A renund:1. ue KJdh

I:ru.�:l(, p.tra c� in:n' ',; "S

dtl ,�..g1trança naciunal i'ol'

�t!lll�s Urud':l':;". Não há
�URlqtier refc!',;ncia a qll S

tão do pona-(.l.Vlpe-.. 1\,�s

mClos i.nformad::" se di?

entrelaITto. qu" �{�rt� ti_

iÍh:l pOpe,''-.. ('�pernnc:a de

qlle Mac'NamUfH \'11:,"-'

atrti,s de .:ua ,l.'c:sfto C' t:d
idéh apl'e";SIJU .�ua atilurJI'

M ri"'llt,mciD,r.

APARTAMENTOS

Metas rodoviá
rias

Na Rodovia BR-90, trecho

·Tubarão.Lajes, vai ser e�e·
cutado o subtrecho Tuba-

foi ,anunciada t)el:l C'l,a rão·Orleães. N3sse sentido,
Branca. devidamente autorizado. pe·

Para SUb3ti�ui-I(1. o pr"'_ lo D.N.E.R., atraves do Con

sidente Kennedy csc:Illeu vênia de Indenização para

ti;: Paul NllZ-t'. ag':;T'l. aSSis,{'l'- Rodovias do P.R�N. - O

f1 te do 'seCl'etár!ll de Dcr(.:-rJ Plano de Metas do Govêr

encarrcgado d(J "peQu nJ no do Estado de Santa CD-

Depal1tamcnto de E::;�lId,!' tarina realizará .concorrén·

do Pt'nt:igoTt:.. Nltze r'ca cia pública a !fi de novem·

bro.

Funcionária para todo serv�o
(recém-..ída de_ ....... de aperielçoMNlllol

Perita em escritU/açio airaulliaea de mio de fonnaLura um carro novo e relu- em funçiio dcla - tOfnario muito mais
Di&rio, Contas e Roziio, registro de oom- zente, muito mais leve e fácil demanejar. eficut'!J 85 operaÇÕt'!J de sua finna. De
pras e oontas de fornecedores; fôlha de Sua empresa é grande, média ou modo que" coluna de lucros seja�pre
pogamenlo, ficha fumnccira indiridual e pcC]uena? muital ,·ales maior que a de peldas.
envelope, recibo de pagalDenLo; diário Xiio importa. Trata-se de uma persa- Ah [ .. .íamos n� esquecendo de 3pre-
de ealoQue c ficha de artigo, Ellfim, nalidade altamente democrática, que sentar pelo nOllle sua nova funcionária:
lôd,a uma série de serviÇl)a contâbeis. terá prazer em servi-lo com solicitude é II Nova l\láquina fteminglon de Con-
E o raz com perfeição, ra.pide� e e efidência. tllbilidade,

JlCgunnça. Marque uml1 entreviata oonl el!it. E

f'&:; a,.'
- ,

Nunca f111ta ao Irllb(llhO, nelll pede JIl1lndepreporarumarooadadecafú,El:.t
.

.

.

:��;:I�fui�����;::gha��;��'l':OC��� ��i;:t8t���i��eT:::::ej:d���Oq�em� /. ��� -.'
�RnnzL

C�P�)�.fUo.J"","

União colaborará com os estados
no setor financeiro

RIO 16 (OEl - O m:tis

completo sigilo foi nnn!i
do em tôrno {la longa. r ,t.
nlão de ontem com o f;'('
sident(' da Republica c

Governndores de 11 :2'�a
dos. Sabe-:-;e p'lrpl}', :;u:'! o

chefe da Naçiin dlsc,h':'?U
o nuvo· plann �'conõntfco
flnancclro do Govêrno.

garantiu cOlabo'·,'.ção :tl'S

E";tados no $('1')1' financei
ro. O novo plim, 1 do üo

vêrno �'m fln'l'1ças. -"f'rn.

expust� pelo i\1:lnbtrll C;! l'
valho PlnLo na lerça. fei
ra, ,atl'avês de cmiss,'ras
de- rádiQ:.,e· tele ... L��o.

Eleições
Na Coréia

SEUL 16 (OEI _ A di_

ferença entre (leis can'li

dato,.: a. Presidência da f{,

pública da C!>réia do �lJI,
diminui' a medida qu� ;i_

vança a apuração. o� Ul
timo'" resultados apon4.::,!ln·
3 milhões 230 mil e I t vo

tos para o ca'.1dídato ,hl

oposiçã{! Yun '("m &:ln e 3
milhõE>; 221 mil e 30 v,;I,.os

Jpara.- o G.al. Par Gh1lo�
atuhl chefe da JlU1ta Mi
litaI' qu� govel'na o p3.ís.

ogoro fob.icodot "O .... s.il po' ""qll;"" "'O';";IIgO, S. A.,
São '0,",0, ,.. ol'fOriloçOo 'e '1(_ A. T� .. cI, & Co. Ltd.,
SMffield, 1.,10'" U""Iett<r... 1
Di,cn lin. II! 'KMO"I 'II! 1'" oté 32".

...

� TRiLHOTERO
VvI, 4� Pd'I,h., 513 " 51'2 _ Tel•. '488 II! 68'9
C.IU P�.,-I. 11'1:$ _ PÔl10 Aleg,�. Também -em

"'�,G-I� .t: ._ Gt•• .I<t.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Baile das Orquideas "entrando em órbita"

No Clubi '12 de Agosto

Da, Sara Recepcionou com Elegante Chá

PELA

de que o cíuce 12 de A

gosto, vai assinae um coa

trato com a AREOCARIA
Desenvolvimento Econô;ni-
00. Ltda., que dará ao Clu

EM CURITIBA

na próxima segunda ret-

ue João Bayer Filho
cvmem:lraçào tlJ 70.0 (I,:ll

versár.o de se'.1 Che�'e 'lJC
transcorrerá \'in(;e e um

p�ximo, >2stâ convUandJ

OS MAIS

nas tr'nta minutos de (]I:

ração. Os clubes de díver

ses Cidades catartnense

estarão representad�. Os

convites e-:tã., sendo expe

dídos ....ela D'"o�"rla u

Clube -12 de Agôsto.

vidando as Pa;.r'-iues'ies úJ

Baile das Orquideas, t'l.::1

e a.: Prlnces's dqs D!'

butantes ce �ilnta Cat:a

rlna _ vão �er cap.,!,; dI'

uma revista 'i('c!al que v:',
clrcular em ie?embro pra

uma reunião que vai a�';n xlm(l.
tecer amanhã. �m sua c-u

SARA ABREU na ta1"de fortâvel residéncia.
de terça feira, ,eceb�u .. :n

1 SENHORA

sua confortável re$ldénc�a
com elegante chá. tli!!1�lr,.
ras Patrpnesses do !.. ') Re
citai de Rlano coo' Dr. Pc·
ter Schmithau",.>n no dh.
prlmf'iro de n'Jve�bl'\), 'n:l
Teatro Alval'o de CarV:l.
lho. cuja renda será l;;.l�

Natal dos PObros, qUi:! ?'.

tá sendo :,atrnr1nad,) pf>la
Senhora Governador C:lISt)
Ramos. São PatrO'le2::;e.;:,
Sras: Dep. Iv') S'l.Vt h',.,
Des. Arno HoeschJ, Dr.

A FAMILIA

SDn Telxe!ra NLirlCs.
NO PRóXIM0

ACAMARA
dia vinte e �eis

Junior de FIC!riA!1Ówli�,
está em grandes pr"uara
tivos para a II F": •. .i drl
Livro. que vai lnatlt::lôrar
no dia cinco próxlme- A

primeira no an, pp &.ron-

teceu com sucesso.

Carvalho. Hoje. víir
c'.:mtar as nO'I!,iade" dr)

. 1 curt':> passeIo. os NAVIOS

da Marinha de Gl1e/�'1.

A RENDA

do Baile d:'1os OrquirlCf:5
�erá pró-cam1)allha do" t.)

jolos da nova édc- 0.10 0111

be 12 d�' A'w,;�o. Aqmd1
con�trucã.o m�r'lCP. ii. n,�

sa atenção :,':ls 'lll�no

estiver pronta, grandes p
..

.,

moçõ� de car:Jt.cr ,)en'�f'

cente poderão ",erem fei-

na JOIACAP, a cl'on;�t"

!lOclal do MUNICIPIO de

Brusqu", a. bon·ta M!lg<1.r
Kruer,-er. Val ar,('ntecer e�

,oRBI'tA flon�n('polltanl
até') dla quatro próxinlo
No d"a nove estará p: 'l

sente no BaBe das O:'-'!U;
deas, do Clube 12 de '\g6skl

O BAIUCA

cunv!te de am))o� .

UMA

"urrre�a pOderá' aco'1te�

"',t\·

Ftoríanopctts - 17/10/1963

vemador de. �\{inas 'Ger-,us,
que não fôra convidado

para a reunião de o.nem

do sr. .rcêo Gculart com

Encontro Jango Magalhães Pinln----
[e cad!. o chefe da Núç'io.
A seg'�lr o sr. Magalhães
Plnto�e entrevistará com

�� �,e;;a�:;��t!em Estl��
Guanabara. Alguns GOVf't
nadores Já deixaram o

Rio de Janeiro com d�_;tr_
no à seus Estadas.

chefes de Exer.utivos E:;·

tedua's. mantedá coere-
rêncías as 11 horas de :',�-

Luzia e Luiz Fernandes

Participaç,o
Alvaro Elpo Demostenes Tizilikis
• e � e

.

Senhora Senhora
tem o grato prazer de partfcípar aos parentes e peso

soas de .euas relações o contrato de casamento de seus

filhos,

B.a SEMANA DA AGM)P�'A
NACIONAL DE MEDICINA

mico Ne"s-lI1anh, 9"Crl'larJa cOm n QQnl se inid�r .. m os I<a
da pelos Acad';ml�o9 I(enê La balhos çomemoJ,aU"os do ju_
dele e Antônio Pinto Vi�l·a, hileu de prata d� Instituto Na
êste "3d-hoc", realizou a A�a ,·l" ..al do Câncer. Em ae�sã;)
demia NaCional de Medldn,1 a R�cret,l fai eleito a Acadêmico
Sua 8, Sessãõ, refcrente ao C'l(wlfl çOrrêa da Costa, a fi",
1.'J5. Ano Açadêmico, No el<pe de ocupar a "aga aberta pela
diente, deU a conhecer o prO_ r�nú·nC,a dn Acadêmico JOrJ.':e
nor Freltas, prl'sidente do II'A de ne��nde na Comissão .ful_

8E, autorizado a criação e (I 1I:1Idoru d"", memõrlllls, trab�_
si<lt'nte ,ter o Deputarlo Clid�_ lhos. � th"lo� do� ProfeSSOres
aparelhamento de pequ ..no Anréllo Monteiro e Waldy'
"Pfflnto"SOtorro MlcilCo", na 'restes, candidatos à vaga do
sedo da lnstihtição, a fim de Acadêmico CapÜltranO Pereira

facl!i;ar imediata 8sslstên_ nll Se�çio a Cirurgia Ellpecia
da a Quem, nO loCal, da me�_ lhadll. Na Ordem do dja, não

ma neeesettae, o qlle tem IIcOn t�ndo comparecido rn Acad,,_
[ecldo a membros de provecta mlcO/l Svlvlo OrA"lIa e Albe.-
;d�df' e 11 pe�soas outrll$, por to Coutinho, ocupou a Tribu_
vêzea acomeUdlls le impre"ls_ ------------��--1tas crises cardiaClla dura�� n� n Acadêmico Carlos Pai .. "

os rf'uniões acarlêmlca" e cOn Gonçalves; ° qUal, A propõsi_
greS8os, Este gesto do Pre8i_ to da "S"'mlologia doS capi!a
dente do IPASE merecen Um rei da conJuntiva" de Salgado
"oto de cOngratulações e lou_ fez Interessante e Oportuna
vor. proposto pelo Acad.êmico c"muolea�ão, longamente ''')_

Antônio pinto' Vieira e IIpro_ nleolPda I,elo Auod"êmico Car

"adQ unãn1mimente. Tendo " lo� Cru!: Llmll, A senão cOm_

Dr. Fernando Lllz Filho, Dife pareceram 0$ seguintes ACa_

tor do Servleo Nacional de ,,'I� doim;' OiS: Ne"*'"Manta,, Decio

calização da Mcdiclnll e F�r_. 0llnto, MaJclla Uljos. Vid.or

máda, submetido;: ii aprecla_ Itodrlgues, Couto e Silva, Cn-

ção da ACademia Na"(-Ional de lare8 M"fI�lra, Rolando Mon-

-Médldna e Portaria' N. U/6J tetre, Mirlq. .DJ.int" ....Mãrio Ta

ilO SNFMf', atra.." .. q..al fi "eir., '"'o....s de {retus, Ap\ô
carão proibidas, par ineficatos nlo Pinto Vieira, Rene L&fl..t
as aaaO(:iaçõ'e� medicamento,;as te, LI'Onel �on;r;aga, Odávlo

de antibióticos com IIntiterml de Souza, J. Cllrv.alho Ferreira
OS analgêsicos anti-hiataml Cario! CrUz Lima, Paiva Li"u

nicos desconge1ltlonantea e "U çaivf's, ReglnaMo )o'ernand.,..,
traa substãneias, IndicadaS nO Vlnelll Baptista, Mirio Pin..t_

tratumento sintomático
..
lias ti, J. Itamos e 8Ih'a, Claudio

inrecçõea", fOram dealgnad"a Goulart de Andrade, l'aes lie

os AcadêmiCoS I(ubens de 511-, Carvalho, Nelson Moura Br;)-

queira, Aníbai Noguejra Jú- ali do Amaral. Fioravan.tl 0\

nio' e Gerardo Majella Bljos, l'ltru e Alayslo de Salles Fon

para em Cumlsijáo Clnltlr, CU" a",ca. _

clust"lImente, parl'cer a respp-l

ta Capital vêm frequentan· Dia 20 Domingo - Encontro dos Brotinhos
do um Curso Prático Para Dia 22 - '1;'erça.feira _ CINE._\1A _ O Grande Caruso
Barbeiros, que teve inicio Dia 29 - Terça·feira _ CINEMA - Festival TOM &
no SENAC, no dia 8 do cor· J Y N" 9,

�-------------------------

Fpolis., 15/10/63 .

Sob a presidência do ACarlê

Feminina de C'nnbare ao encalhado próximo J.� 1".1'
uancer. que vet acontecer to de Santus.) �eg:liJ:!.\

primeira vez em santa nos dias: 10, 11 e 12 de soccrreuco o 11:1\".0 i�J-,.
Catarina, será. resu .... vi'l novemb�o. próximo. r:�t:l. Hano Nova venosa. ()1It'

uma festa de conrratemt- será a prrmeíra ín.c.auve está à cem mnnos d", c. �._

zação das debutantes cu- filantrópica de uma tur- ta de Parunaguu.
tanncnses. com a escotna
da Rainha e de três po. ma formada pela n.issa O BAILE
cesas. numa promoção jovem-guarda. A entregn
Idealizada pelo corun.eta vai acontecer no p.cog ca- MUNICIPAL DE CAl't

que vai acontecer no C1u ma Radar na socredac ... , NAVAL de 1964, estã \TIJ -

be 1 zoe Agôsto, dia neve na Rádio Guarnjá. doonn- cada para o d.a dez de :.�-

de novembro. A nossa me- so às 13,35 hs. verelro. Uma promocâo Jo
Ihor sociedade estará reu Colunista em conjunto
nída para o esperado ..acon "NOITE DE com o Departamento de

tectmento. denormnauc Turismo da CODEC.
ESTRELAS" uma das a-

BAILE DAS ORQUIDElI,S. trações do Baile das (lr

Doze elegantes damas Pá- quídeas. do próximo dia
tronesses da scctedade rto- nove no Clube 12 de Agôs belo" vestidos das meot

jIlianópoUtana présttgtarâo to. Uma organização (Ia nas moças que fizeram o

as debutantes cue partací- scereôade trrusduense, que DEBUT nes te ano v�')

parão do desfile Oficial (:l'I. acontecer no ..aane das cs
Rainha e ..Jfas Prlneesas ier� .aplaudida em nc:ss;l quideas, no dia nove fie
das DEBS c1e\::>anta Cata- Capital. Personagens cme- novembro no ctube 12 de
rina 1963.

�
matográficas serão ecut... -

AgôstO. A .a::-r.e;emaçãJ '"

das com perfeição por um râ em conjunto, com ar-c-

FUI INFORMA grupo de meças que já t:�'-

tão bem preparadas e

com benssímas ze.nesras.

be muitos cruzetros para ara, acostecerà :l posse ca

construção da nova série: nova Diretoria do sar.ta

devendo a mesma frear Barbara Country Clube, O MARACATÚ
concluída dentro de ({.'is Dr. Klaus Erich Mascnke. ... i-
anos: Os _asSOCiadOS cbm. atual P�esidente pass::l',,í uma, n��lmcç�r' :;,')
prarao Açoes, P. que li às !unçoes ao·�, �-}o·�,[o Colun;sta Cel:�j Pa:·,1'9'O.

. Está. programll00'um (.;O� na, que vai apresen�n !:0

construção do Clube fiqu.e no Hotel Iguassú. O C,'- Clube da colina, p ·-.)·�'nl

pronta o mais breve J)(.'i- lunlsta convidado do :11'. dia 16, de n:lYembrJ.
-sivel, dando a nossa socip- Klauss, deverá estar �r_.
dade aquilo que realmen- sente naquela Ceriruõn'a. A RAINHA
te merece. A Olretorla do

12, presidida pelO Sr. J"f;é A SENHORA
Elias, está de pa '.1:' !''S

pela: arrojada e tmportar.- KIRANA La-::erda,
te iniciativa.

para à Missa :m Ac'io d�

Graças, que será ce1eiJi'u
da na Capela ao Es�int:) tas com grqn�'� êx hJ. r�

Santo, às dez:nto ilOl·�S.
vemOf; reconh�c�r 5S �r.n

na Cidade de Tijuci\s. meras festas P. bing,;$ J.'f'

��. foram promlv1dos d� (;1-

CREGARA rater filantró"icO$ I! li
Fulvio Vleif'B., Pro!"'-;:;; r aluaI Séde, que preó.#1
Alcides Abreu. Dr. Julio hoje, a esta Ca:pita;, t',n descgnsar.
Zadrosny, Dr. NelSOn I\b=-.'u avião e�pecial da FAB, "

Dr. Cesar B1S�1"'S Go:ne", In-:;�tor Geral da M;1.ri- CIRCULANDO
Des. Marcillo Meclf'anr• nha .:.... Almirante José
Dr. Raul Cald'ls, Dr. Jf:an Moreira Mala, acomi)anhn
cl,.;co Gr:llo, Dr. Cels') R:>,- do de uma comit'va (I� 13
rnr.s Filho. Dep. DilJ Ch"- oficiais. Inspecionará ,�s

r"m e Dr. Walmor \;artJo� unidades da marinha, .�il

50 da Snva. Uma pI' H."lO- jurisdição do V.o D. N. FI
ção d') Chefe "!o C�:\'n,,· c.ará hospedado no Qu�_
n\gl do Palácio, Dr. .I.,\pl- rêncla Palace Hote\.

-rnes' no Ba�le das Debu-

tantes' do Clube do Co- está acont�cendo mu:tr.
méreio de Porto Alegre -- mo,,'m('ntad:J ali n!!. R'l:J
denominado 8AILE D 0 Trajano. O Sr. M:ln'lP,l Gil
PERFUME, tradicional a- Rlrr.bau, acertou em che:o.
conteclrrtento dsquela C!-
dade, que reunirá a mais JANTANDO
alta �ocledade gaúcha. I

DERAM Partlclparã:J no desfile Ll�S nr. R')yal Hotel. oCr.
uma circulada na v;s;- debutantRs: Edy Alvares Klaus Erich Ma�chkd e o

nha Cidade de Irnbltuba, Cabral, Mirlam Peixoto e Dr. Norberto Br<lnrt. O 1

�ei�oanl�a ��:sa r!:rl�<lt.t�� �::�rl�ele�in�:�;,ia. �:�;: m!litre Norlv�l. preparnu,
presente naquela ell'ga:l�e ��m=�:��S�jP;�O���tel ?O�� �.
fC6ta de g�1a. que ptrticlp:,l du mesmo à

to, Con"idada, a Academl'l

cOmpareceu à gessão SOlene

Oficiais-bar
beiros 'cursam

o SENAC
14 Oficiais·Barbeiros des·

rente e serã concluido a 6
de dezembro dêste ano.

As aulas, que se vêm rea·

lizando às 2as., 4as,. 6as.

feiras, uersam matéria de

conhecimentos dos profis·
sionais e são as matérias
ministradas pelos profes
sôres dr. Ivam Nobre, Pe·
dro Paulo Pavesi, Osni Pau·
lino

'

da Silva, Humberto
Pederneiras "e Antenor Nas·

polini.

Constam do programa,

cujo coort.t:nar geral é o
.

Diretor do SENAC, dr.

Hilton dos Prazeres, as se·

guintes matérias: ética pro·

fissional, seminários de es·

tudos, relações humanas

higiene do tral;mlho, portu·
guês e matemática.
l!:sse Curso, que é do

SENAC em cOlabQração com

o. Sindicato da respectiva
categoria profissional, está
sendo frequentado pelos
oficiais·barbeiros . Euclides

Costa, Maria Bernardete da
Silva, João Mello Gonçal·
ves, Djalma Co.sI,a, Lourival
Mateus Guimarães, Alfredo

Guimarães, Manoel. dos An·

jos, Clayr Schutz, WaUre.
do Guimarães. Waldemnr

noivos

BENDIX

l�lIIRMIÕS CLIvaM I
os MELHORES ARTIGOS PARA O SEU LAR I

·RUA .JOÃO PINTO, 6

Curso Preparatório ContinenJe ..

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFE,SORES

DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

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

- Baseado nos mais mod.rnos proce9S0S peda-o
gGg!cos.

- Dirigido ;>elo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS, DIURNOS • NOTURNOS
Fuço sua inscrição à Ruo Dr. Fúl ....io Aducçl

90 24 de Moio, 748 - I. endar

FnulDodo com móauin8� '"ovos

PROGRAMA DO M);:S DE OUTUBRO

D K W
Negócio de Ocasião

r VEND;E·SE UMA VEMAGUET DKW VEMAG 59/60
!MPORTADA, COMPLETAMENTE NOVA E EQUIPADA.
TRATAR À RUA FELTPE SCHMIDT, 52 apto. 6, NO HO
RARIO DAS 13 ÀS 15 HORAS OU PELO TF.LEFONE 3447,
NO HORARIO DAS 19 ÀS 22 HORAS.

QUARTOS COM OU SEM PENSA0

Aluga-se Rua Esleves JuniGr, 34

22/10,'63 ANOTE - GUARDE - VISITE
DURI-BLOCOS

ANOTE as ,ramagens: mão-de·obra é reduzida em

700/0; o tempo de construção é 70% menor; material
mais barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebOco. As
paredes não deixarr.. passar ruido, umidade ou calor e têm
durl:l.bilidade ilimitada.

.

GUARDE o endereço: - Escritório à Rua Felipe Seh·
midt 34 1� andar, Fábrica em Coqueiros _ quase defronte a

Salga.
VISITE a casa modêlo, ao lado da fábrica e certifio"

se pessoalmente, de que você mesmo já pode iniciar sua

cCl."trução.
DURIEUX & CIA. LTDA

Fát>rlca dc blocuoõ de cimento - tijolos de concreto
com encaixes _

DATILOGRAFO COM PRATICA
DE ESCRITóRIO, PRECISO - TRATAR A RUA PADRE
'�OMA DAS 16 ÀS 18 (EXPRESSO CRESCIUMENSE.

CASA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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luz.
As penugens preta e branca, contrastam sedosas.

Suas asas em movimentos rápidos, rezem-na percor

rer distancias longas.
Por quantas paragens, e quanta coisa, não terá visto

aquela humilde e soberba andorinha?
.. .. "

Sim uma andorinha é um veidtMtãmb.pailaaoxo de'--Hú·

míldade e soberba. Humilde qúando parada. Soberba, em

vôo clésíca e Impressíonentemente pápido -.
Mas, como dizíamos, quanta coisa terá visto êste pás

saro, parado em seu fio de luz. Num local, espiou a mano

são galharda e rica enfeitada para a festa.
. .

Neta, homens gordos, corados,.. copos de uísque a

mão. Mulheres engalanadas em jóias ricas. Crianças der

mindo em quartos, fantasiosamente enfeitados com brín

quedos caros.

Em outro fio, à. beira de um môrro, deve ter visto,

pela janela pequena, com seus olhos inocentemente in- _ Rua São José, 90 .. 19.0
discretos, uma mulher magra. Preocupada com o marido

=-::-::-::::-� ------- _

�::t�z::r;:::�::�:::�:�:::':s::: SUMOC Regula mercado das letras de Câmbio
verde, calmo úmido de orvalho noturno, piar .tríste e ale- Rio, _ O Conselho da SU_ !�a:;4;q��: v:. r::.�:r�:: ;a:::I::::t�n::::�r,:�;;\�,i:: tatiV08 de legítima� trann�õ� lop,',,' r:'.....da:ir:t:: ..::O::I��:: ;:::a:::atod:o::��: :t;!:::gre em novo paradoxo: -,- tristeza pelo que viu. MOC, aprovou 8 InSUtul�io de compra e venda, uu em pe .. �

Alegria pelo que é: - livre, veloz e feliz, na sua con·
no. 251, que determina às 11'_

01:1 lnterêsaea da econcmta naeio de; II - Scment� I>olterão ser nho' de mercadorias de fácil que'; VJ _ As comlllaões e ta_ perintendênc:ja".
dição de animal. Feliz para louvar seu Criador. Triste, �. traS de câmbio e titulos clm_

nal, estabeleeendo condições colocados ou negociados, com
deterioraçãO, vedada, no entan xall devidas lia aocll'dadn pelai

tos homens que se exploram, indiferentes á êla que conti-
biário8 afjns a conterem coo_ ::�lId�er��tt"e::e::I::��:IS: �:t�:�U;:I::��I�u:;:Ot��:I��";::: -=:__:___:__:.._-:.__-'-A-C---C-R-U-ZE-IR-O-D...,O:-:S,-U"'L----:-----nua a ver tudo. Calma. Impassível. Silenciosa.
brlgação de "oel<!dade' de c'é

na parte referente oi eoloca�iio blárlos afina que <,onk�hhmdito e finandamento para lIe_

rem <o,,,o,d,, ou "''''',d" :;',::';:;:��',:, ;"�::,:,:,,::; :,:::,:":':,�:;::,,:;�::d::,:: NOVOS ORA'RIOS DOS CONVAIR 440com o públicO. Edabl'!Pce, aln
que som<!nte as "JleraçÕ�1I de rbadal! a fund"naf no I'lIis;

lO O E JA"EIRO��d:rã�n::�t:;jõ:;o�:: :o�:�: c'édlto feitaa por Intelmédio 1Il- A eoobrlga�lÍ<) dR lIodeda DI'RETO A SAO PAU E RI D I'
.

ção os titulos com prezo não
lIe instituições autoriluulas e de de erédlto e flnllpciamento .

4 30Inferior a 5 meses, a contar da ;:�::ta:a: !�;!��:�: �I:;�:� ::II::e::ráa:,�la;:c:�:��;:: 36,. 5a. e SABADOS � 1 ,
data de eua ne!\'oda.;lIo, qUe •

repre,entem, ademais, opm_ :�:��:o�:mat::d;!na�u:�::e:: ;�;;:a::çic:::�;::req:: �:�(� PARAçõell que se enqu..Wem nOIl

dlsnc..",os d, ,,,'t.'" "9 do :::i� d�:'�:::::::':::�'�:� ti:: ;�::.::;'::: :�;e;: ::::::: CURITIBA, SÃO PAULO E RIO DE JANEIROMinistériO da Fazenda e este-

jam amparadoll em eauçio de
OI de (;oleb da pOllpança prL brlg.,io de qoe tratA o Itt'm

la 4a 6a 11 45papéla repreaentlltiv08 de te-
vada gera reper-Culisões lnfl::l_ precedente títulos tambtár!Os

., • e . as ,
gítlmas ttapeações de compra donárlas, atinglnd" a compusl a pruo nio Infer1tJ' • cJnco

,i' d� pIO''''. '''m .,IIt,mo. m..... ' 00"" d. doi' d' ,,,, DOMINGOS -14.45to do poder-de compra da rooe negociação, devendo alnd:t.

�a:c:l:e!:i::rr o inv�'lIot a ::::op::: ::a::;:. e�:����;7.:: PARA
çio das garantiu em qOe lIe

",,10m... '·'1' .i" ,",t,,'" PORTO ALEGRE ..
serem volUme Infoerhlrau mon

�,.��: ::::�:::�:':"::�:':� 3a., 5a. e SABADOS às 10,30
:â�:I:::�!;;:::: :�;:;�T�(��: DOMINGOS --11,15
::::,,:::,7.:' '::;::;;;;" ;.�. fAC - CRUZEIRO DO SUl--: SEMPRE UMA
,I� v'HlJlI/!í9, ,I" \ll"I�I�t") d,. .."

.."".rl. ..t.,,,", .m,.·""d,," BOA VIAGEMI rm rall(ii'n (\. Hti\.L"� 11J"�"n '�.&I .� __ ...�

-----'--=
'

.

PREVIDÊNCIA SOCIAL 1
=- a. (MI- tIJndt.r

ACIDENTES 00 TRABALHO: - Acidente do traba

jho é o que se verifica pelo exercício do trabalho a servi

co (!O eW}lregador. São considerados acidentes de traba:

Ího: a) as iesóes corporais (ferimentos, fraturas, luxações,
distenções musculares, hernias 'traumáticas, etc);

bl perturbações (diminuição ou perda de tato, audição
olfato, vtsüo etc" bem como perburceções digestivas ou

de outros orgãos e de memória);
oi doenças profissionais resultantes do exercício da

profissão e que causem perturbações organicas ou doen

ças tncurdveís como por exemplo: tuberculose, doença

cardíaca, doenças causadas pelo pó das minas, resultante

do frio, envenenamento por gazes ou emanações, et�.
Salvo em caso de total impossibilidade, o acidente

deve ser comunicado ao empregador dentro do prazo mil

zimo de 2<1 horas. QuandO o acidente ocorrer em viagem"
li. comunicação deverá ser feita por telegramà.

As indenizações pagas como decorrência. de acidentes

eêo variáveis e calculadas de acõrdo com a gravidade da

tesão e o gráu de incapacidade do acidentado.

A., indenizações cabiveis nos casos de incapacidade
permanente ou morte não excluem o direito aos

�

benefí

ctos da aposentadoria por invalidez ou da pensao por

morte, pagas pelos Institutos de Previdência Soci�. (Os

associados do IAPM e IAPTEC fazem jús ao regtme de

manutenção de setãrío estatuído pelo artigo 76, letra b

da Lei de Acidentes do Trabalho).

Todo empregador é obrigado a segurar seus emprev ,

gados contra os riscos de acidente do trabalho.

A recusa pela ore. Seguradora de aceitar a responsa-
"
bilidade de acidentes, em certos casos,. não significa que

as lesões sofridas pelo acidentado não esteja enquadrada
como acidente do trabalho. O. que acorre é que o Empre

gador ao' transferir a responsabilidade a ce. Seg��adora
com a realização do seguro, não declara certas atividades

a que estão sujeitos os seus empregados e que por esta

-ezão isenta de responsabilidade a Cia., ficando tudo sob

r, responsabilidade da firma empregadora.
.

NAO E' ACIDENTE do trabalho o que ocorrer na Ida

ou na volta do empregado para o trabalho, salvo se este

percunso for realizado por vias ou meios a que não este

ja o publico em geral ou se o transporte for fornecido

pelo empregador.
Os acidentes que ocorrem em consequência de deso

bediência as ordens expressas do empregador. Os que

ocorrerem por dato (culpa) do próprio sinistrado.

Os acidentes resultantes de fenomenos naturais, ser

vo se agravado pelas instalações da empresa e nnetmen
te estão amparados pela lei de acidentes do trabalho as

d�ênças endêmicas adquiridas por empregados habitantes

das regiões em que elas se desenvolvem.

• Uma atitude de humana compreensão, de emprega

dos e empregadores, face os problemas recíprocos é o me

lhor caminho 'para soíuctona-Ios num clima de paz e har

mania .

• Publfcaçâo n- 64 do SESI do RGS.

Crônica Moderna
_ Cesar Luiz l"asold

SE ANDORINHA SENTE ...

U olhar da cnança pousa na andorinha sõbre o fio de

A noite cai. O menino ainda contempla a andorinha.

Ela não voa embora, com mêdo de entristecer ainda mais

os olhos tristes do menino paralítico.

e venda.

Nos SeOs c<:IRsid<!rand!ls, o

COAlelho da SUMOC JUBtlrl
coualnlltltul"iioctlmoumame

dlda pua res!\,u"rdar os Inte
rê511es da economin nacional e

evitar que o de8vlfl.Unmento
dos melOll de roleta da poupon

ça privada gere repercuuõe'
tllflac1onárlaB.

CONSIDERANDOS

Os cUnsid�fHndu� elO Que se

l�l\t\'O� o f"'lIlelh" ,!, SU'10C

(iBrR Bllrovir 11 In'lituit(ill �51

"

EVENTOS NO

RIO
. .

CALENDÁRIO OFICIAL DE OUTUBRO 1963 A MARÇO 1964
OUTUBRO

Festa da Penha .. ,......
. 1 a 31

Festa de N. S. de Fatima. .. 4 a 13
Semana do Méier.. .. ....... '"............. 6 a 13 .

Comemorações do I Centenário de Ernesto Nazareth
e Catulo da Paixão Cearense (Serenata - Lagoa
Rodrigo de Freitas) 8
IV Conferência Interamericana defielacôes Públicas 8 a 12

Campeonato de Tiro das Américas 9 a 13
Campeonato Aberto de Gólfe . . 9 a 21
Semana Panamericana 10 a 17

Exposição Nacional de Càea.. 12 a 13
I Congresso Nacional de Transportes e Construção
Naval....................................... . 14 a t8
VII Reunião dos Técnicos de Bancos Centrais. 14 a 26
I Mostra Nacional de Produtividade na Guanabara 15 a 30
Festa Anual da Basílica de sã6 Judas Tadeu ... 16 a 26
I Concurso Sul-Americano de Execução Musical 17 a 31
Semana da Asa.. 18 a 24
Show de Aeromodelismo, , 20 a 26
Festa- das Nações Unidas . Exposição Filatélica.. 24,
Sarau lntemacicnel de Ginástica' Ollmplca (R S.
Clube Ginástico Portugu'ês) . 25
Concurso de Cento . Catulo da Pafxáo Cearense ·25
Concurso de Ptano . Ernesto Nazereth.. 30

Campeonato Mundial de Clubes de Futebol. 13
III Feira -de Ciências (Cal. Est. VlSC, Cairú)... 14 a 21
VII Exposrçáo de Trabalhos em Porcelanas . 18 a 28
II Congresso Nacional -co Samba 28/11 a 2/12
IV Congresso Nacional dos Agentes de Viagem.
DEZEMBRO

II Feira Internacional de Assistência aos Presidiarias
Campeonato Mundial de Caça Submarina
Semana da Marinha.
Santa Missa do Natal..
Festa de Natal da Esquadra ...

Grito de Carnaval .

Chegada do Papai Noel ..

Festiva! de Artes Ptasnces ...

I a 7

aa 8
7 a 13
24

28
31

JANEIRO

Congresso Brasileiro de Magicas .. Domingos
FEVEREIRO

Baile d6s Attistas - Hotel Glória ..

Carnaval.
Inauguração do Leme Palace Hotel.

8.a 1 t

MARÇO
Dia Panamericano de Turismo.
I Congresso Brasileiro de Medicina Flstca.e Rea-
bilitação,. 4 a 7

I Congresso Brasileiro de Gerentes de Bancos. 8 a 14

NOVEMBRO

I Seminário de Pontes e Estruturas.
Semana da Cultur� (Ilha do Governador) .

4 a 8
.5 a 12

Para inscrição de eventos nô Calendário Oficial os interessados deverão registrá.los no Departamento de Certames da
Secretaria de Túrismo, com 12 meses de antecedência, sempre que possível.

CONGRESSOS, FESTIVAIS, EXPOSIÇOES E CONFERE:NCIAS PROMOVEM O TURISMO

CARNAVAL P,E 1964
SASADO

Noite de Frevo ,;__ Av., Pres
Vargas
Baile de Gala Copacébana
Patace - Av Copacabana. 8

DOMINGO
Desfile das Escolas de Sam.'
ba . Av. Pres. Vargas. 9

'

Baile do Hotel GIÓ/ia _ Praia
do Russe! ... 9

Baile de Mascaras Clube
Reg_alas Flamengo . . g..
Baile de Gala Clube Sino
Libanês-Marquêsde Olinda 9

2� FEIRA 3� FEIRA
Baile de Gala Noite de
Bagdad - Clube Monte
Líbano 11

Baile do Cartola do Flumi-
nense F. C' 1-1

Desfile dos Grandes Clubes
- (Carros Alegóricos). 11

Desfile de Ranchos _ Av
Preso Vargas.
Concurso de Blocos _ Av.
Preso Vargas. 10
Baile de Gala Teatro Mu
nicipal - Praça Floriano. 10

10

VENHA AO RIO E INCLUA NO SEU ROTEIRO UMA VISITA As OBRAS DA CIDADE-

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS
Oópias dêste Calendário serão remetidas quando solicitadas.

SECRETARIA DE' �URISMO'm ESTADO DA GUANABARA

iNSTRUÇÃO 25i

PUblleamOll, a 5el;1IIr, na ln

teRra, o tell.to da Jn�trllçiío 25;:

"1 _ Para os Hnll do prt. 78

da Lei no. 4,242, de 17/7/63
car"cterlta_8e rOal» prat.ra hn

bitua•.u:le�e,:ilorillçi.�, 011 folnea

"io, Jllnto :1.0 p1iI)H�o. d" I�

tr.as rl .. Cúmh\o "1: lil11lo� ,.,.,,,

�:i-tilJÍr\us dins, il quI' ti 1",'111'11
:v:

;'\"1",.,#1
��"!r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



r:�DA.TOR

PEDRO PAUl..() MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE, r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

COt.LHO - MANGONA

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR oos ESPORTES

Figueirense x Atlético cartaz desta noite no" Adolfo Konder'
::§�:r:::I�;:�!'��;:;��:��e;Treinador da Seleção Salonista: "Azar e carência debos no Campeonato Regienal de Fntebol de

valores, os motivos de nossas derrotas
1963.

Com o título de campeão decidido em

favor do Avai, ao alviprêto só resta lutar pe
lo título de vice-Csmreâo que, pràticamen
te, lhe pertence, norouanto quatro pontos
estão a �p"'�rá-Jo do terceiro colocado que é
o Postal Telegráfico. com quem fará a parti
da-fêeho do certame, O time orientado pelo
professor Valmir Dias deverá jogar, .esta
noite. corno f:worito. embora se saiba que o

tricolor do Estreito, apesar da fase negativa
que vem atravessando, é por vêzes perigoso.
No turno. o fr;'lnco sorriú ao Figueirense
Pelo marcador de 2 x O.

Os doi.;: liti�.lint".s desta noite, salvo aI ..

terscêes, deverão al'nhar assim: FIGUEI
RENSE - Domí; Marreco, Zilton, Carazi
nho e Manoel; Valêrio e Ceceu; Ito, Sergio,
Helinho e Noronha. ATLE'T1CO - Márcio'
Alemão, Américo, Culica e Manfredini; Noel
e Telê. Ari, Sócrates, Osvaldo e Cesário....

Na preliminar, bater-se-ão os conjun
tos de juvenis, devendo o figueirense, na o

pOrtunidade, defender a lideranca Que tão
bem conquistou ao derrotar o Av;ri p�r 3x2.

PAU......TRAS
SIFICADO

DESCL'iS·

A rlirpf(wia '.l" 'Palr'viras
do> 'I=I·" "'n'>ll nl1� ('{lnk-.I-
tO" r ".,�",.,,""t.. (';')(0
1 ...,.,.�""""'" rl.. �,.t .. ,..<: p�("-tJ
r"'..,., ... " ...�,., .. � .,1 ........ .; .... " ,,;.'�_
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A re�rtagem.. ao tQDUU'

connec mento (ia cb�';.:,(:.a
da seleção cataríaenee de
futebol de salão que. porti
clpou do certame brasne.
ro, fase ellm'nAtÓr'.a. cc

tocou-se à campo :la tenn.. -

Uva de Ioeatízar o tretna
dor Ha.milton nerreta, poí oi

certamente terh mumevas

CO�8 a ccntar. aesea cx .

cursão à Minas ocrotr.
Eis em síntese a. nar.aü
va do vice presidente da.

F. C. F. S" vest CO) naquela
oportunidade de té{'i.liLo:

- Nessa eetecão vivc-,

um drama: aasr e carên

cia de maior numero de Vã

lares, foram ínegàvelmente
os motivos de nosso ira-

D'8';e fracasso porque
perdemos as LL'�" prlrt1d:Js
por goleadas: 5' x 2, con

tra O Espirita Santo, 5 x

2, contra MinaS- nerc:s . e

5 x 1. contra -.J h;"tado do

Rio. Todavia, cru tôdas as

apresentações fomes a

plaud-dos ao r'nct o que
bem bem demonstra qUI:
não jcgamos f:) mal corno

AGRADOU NA SUA APRESENTAÇÃO
EM BRUSQUE O PADRE ROMA

Parente considerável 8.S

sistêncla que ocupou as d�

pendências da quadra d"l_

SOciedade Espu:"tlva Ban-'

deirante, de Bmsque. o P"l

dreR:>ma, atravé:,; de suú
eQuipe de futebol de sllã"O
jogou na manhã de domin

go ultimo contra a Uni?o

Brusquense de Estudc.n\;2s
representada l1eJ'J COlin.m
to do Tabajllra T. C" vpn·

cendo cOlnodameste 1;Iclo
marcador de -:inco t-entC':;
C'Jntra um, delloi .. dc u' _i.1
a zero nos primeiros VIOle
m!nutos. O encontro agra
dou plenamente a pIa�ê:n
salonlsta que pa,� la s� 10-

A equ;pe do lntema�ic-
nal de Lajes é o nóv.o licer

-----

do certame d!l Liga Ser

rana de Futeb"t, com a

derrota do Ol!nkaff dian

te do Nev9da.
A<1,""ra af': cOll"',·acõ('s. pdn

"'\mi� pas,,�nm R�pt" as re

-11'nte�: l° lU!!'1r lntprna
'·on"'. '].O lu�r cmnkrafl
, 30 Ouarany.

r,.F��ON FOI. MAS _.N�O

"PITOU

,."" ...l", f"i af" ·'J,!I .._- O''''l].

� .. 'a1" o' ('nt .. ;O 01lT1"k_"llff

.. ""T"..�rl!'l nn,.ó""" ..m v'l"tn

MP r'I" qt"'l"'" rl" avliio nio

no""" r'lj.,.lair o cot...io jÁ.
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A PALAVRA DO MAIORAL PAUlAINO
A diretoria do ?aui'l R:t

mos Esp"rte CI'10e fi') tG
mar ccnhe�Jmcnto Je, in'�_
rê<:"e dQ Aval e !{J F �u�;
rense '"'e'o emo,..�'t'r'I'J 1I',s

Jorado;es J. Bqt'sta, N,'t"Y,
Hamilton e ValFnho, cs'á
no firme propó-;�to de !"!.e

gociá-Ios em defini..lvo,
'pois desej.a aplicar a l'(,n�
da auferida com [l venda
doa jog3dores 'm s"u U.
tád!o, cC't"I'\tru'�d'" uma pe

clube sr. Newtm1 Ro,sa, ('!ll
palestra eom a rep ;>:';agem
afirmou Q.u� o PauJa Ra
mos pr .tende né'(t�ciar ".8

at.éta-s e nio .mpre tá-l!I,,;.
Adlantcu ainda que J, &.
t;sta podem bl�r �o
MarclUo DIas.a qp1qUt·r
lllor)1eJ;1to, .PO!I tot �ta.
do ao Jrô,tniQ �raiano ]>I' �o
clube itaJs.lense o pr�� do
ateslo<lo�""Jp_
gador que fOi ftzado em
Cr 500.000,00,

MAURY' BoRaES

Duola Infernal:
Nilzo - 'désio

A diretoria do Metr\)� 11

conseguiu enfim seu 001('
tlvo de unir em um at2-

que.os avantes N'lzo e l

déslo que joganlm jlli.ltoS.
.em defesa do seleciol1llu')
ca.tai'lnerise por 1Jcaslão do
último brastlel:o de lu1<!
bol.

Os cr'-seiumenses p1dp
Tão ver doravante elU a

ção- pr.�vável '1rmguarcCl 00

clube alvi-vereJe a�slm ,_r

rnada: Galego, :Silzo. Idé
s10 e HéUo,

8�rnoveu. Foi lHll jôgO dis

putadissimo, t:!cm as eGui
p�s '_empregando-se ao má

ximo e procursndo prepor
ci::mar um f:Sgetáculo dig
no de ser ass:st!do. Os r[' ..

pazes do Padre Roma aLli:).

ram melhor. tiveram um

trlunfó justo c meritcl ie

porque, f,Oi, de fato· o (1(;(;'
ln.elhor andou na quac.ra
e tambem muit,o valorú�a·

do pel\ÕI reconhec'd"!l cO::p"l
cidade da equipe opun1:'n-

No quadro 13. capital.
não há nomes a des;;!car

pois. toda a equipe se mor

tou a contento. Eis Qutr')s
detalhes do jôgo: Ba'l�e

Roma 5 x Un!ão Bl'usquen
se de &tudantes, 1; local:

quadra da S"Jc'edade E!'i

portlva Bandeir?nte; Aroi

troIvo Mário Vlscontl� go

leadores: Wilson, Arí. J:.1-

ceguay e Car'oca (2) }la-

�� �: ������t: e�u�;� \P;��
Padre Roma esteve aS31m

constltu;dg: paim, Henr!'
que, Tonlnho, Wlhon f' A·

I�' atuando depnis Rocha
Renat!!. Jaceguay. Carioca

e Adilson.
A eq_u'pe que represpn

tarla o futebol de Call''lO

não pôde se aprese�ta"
devido as más condições
em Que se encontrava. o

gramado.

Despedida Vito- riosa de leléco
o trel.l)..a.dor Carlos de do a liderança com 2 ;>.p.

C8mpos RamoS, n conhec'· com· o Guarany em segun

cj\) l....décD. d�ri.ll::jJl pela lil- do lugar com 3 p.p. e em

Uma vez o GU"l..any, 1"!a terceiro o Olímpico c:.m 4

tarde do ultimo domi'lgo
quando lJ clube índio de

ItOupfW8 Norte, consc�uht
quebrar de forma catcg6-
rica, a ln.vcnc·bllldade r!o

Floresta, derrotando-o p:Jr
4 x 1, tornando agora I)

&ertam.e mais sen�aclon�'
eom .o Floresta ostentllP-

p.p. O PalFelra.s apar"!c'?

em qQarto lugar com 6 plJll

tos perdidos.
Leléco, oonf,l);:,me já nc

tlclamQs, foi ret=clbldo ;'i. �e

partição a que trab.'l:ha.

devendo se lWre'>entac nos

próxImos ,d'as, ;;xand'J v

stdênckl em F!')ri:anópulls.

ATENÇÃO
"Negocio de Ocasião"

VENDE-8E UMA INSTALAÇAO COMPLETA
BAR.

VER E TRATAR A RUA JOAO PINTO N" 8.
, •. "PREÇO DE OCASIAO".

A HORA PRESBITERIANA
Ouça tcoIos o. domin_ pelo ZYT- -25 RódiQ Anita
Gariboldi de FlorlRnópolis ás 13 horas e 30 minuto�
A HORA PRESBITE:RIANA. . .Agradecerr.os a SUl

sintonlo·

""....,..
O que aconteceu com

nossa seleção ro-em coi
sas que

.

pesadas detida
mente, eíauns passaram a

ser Inexplícâvela como o

cesc de z'nco que foi o

"tnteüz de todos. perdendo
lances Infantis, fi jog:mdo
d,e forma a surpree nrier
eeus ecrnpanhe..ü·vJ -13 e

quípe. tal a falta de entusí
esmo. e além :\Q ruais C,1DS

tltulndo,ge na peça mais

fraca da seleçâc qu a ndo

todos sabem que urtcc é
um dos meincr.e ':'0 E�,cr..

do.
Talvez a alti�adl.! c o ca

lor sutccante t'o !t'ná"-.io
do Minas Tênis clube te
nha contrlbuíd 1 jJ3.ra. l:ll.
Contamos CO"11 a Cvi�:1�

'São de Cabrera logo. :.lOS

10 minutos d"l. pricictra
partida, ficamos ímpossibí
Utado de participar de 01"

tros jogos.
A atuação de nosso ar

queiro Mareo também não
tol boa ficando muito (1.'.;_
tente daquele Marco que
conhecemos e vtmos atuar

no certame regional e P'l:'
ocasião do Torneio Ivo V.I

rela.
Merece tcdavin mencào

hcnrcsa as atuações de
Maurllio. cavanoaet c Al

berto, todas as suas p:t.·lj.
cipações lutando com al
ma e entusiasmo em busca
ele uma vítóría que :lÜO
houve. Não quero com tsso
desmerecer os demais va

lores mais foram o" quI'
realmente brilharam.

Carecendo ,ie valor,�s da

AVAl E FIGUEIRENSE PRETENDEM
QUATRO JOGADORES PAULAINOS
A dreterla. do Avaí FiJ,I,

boI Clu,be li! Figueir�n.1e
Futebol. Clube já q?l";lOl
Inícl'J às posslve's ·cc!'. 'fI

taçõc,.;. v:-;;ando o T(l)"'�'";o
que envolverá. : S gra:l'Jes
da� amas Lttonl e ";1-.I·te
do n:lSSO estatlo.
Assim é que!) Alai Fu

tebnl Clube en�r lU em. C',�

tato com os ',lentores G.;)

Paula Ram.:lJ, "'1 ten�aliva

de contratar jlor emprc�,t;
mo cs jogado!':.'s J. B,Jtl�
ta. Nery, Hamliton e \',,1-

tinho.
Enquanto isso, o Figl:�'

reme também man.teve

conversações com os l"CS·

ponsáveis pela equipe do

tricolor da esrrê!a :o;oEta
ria· vLsando os mesmo:>.:: :io
gadores pretendidas pe�o
seu co-irmão,

retaguarda, uuueet atber

to na cterenstva e pare-e
que acertei por acaso, pc's
Alberto foi um dos grandes
nomes do nosso selecione
do conrórme Já frtzei.

Temamos gols tntanu-.
coíses jamnlc 'lista em tu

tcbot de salão,
Para narrar apenas nra,

cito êete: Oaurora e �J'i1

jogador contré r-o do E.>;>;··
rito Santos estouraram'
num lance a b.i.a $)')":·,t
nos pés de um atacante

con�ári') próximo a. .ce
..l

que apenas mwjou o ruo

mo da pelota o.ira consia

nar o ponto de empate. J:":
que vencíamo, .�"r 1 x ri

O jogador s'rtco. j�L.;;t,,
mente um do.,; que n'3i2

esperávamos andou flllll_'n

do em lances IOcrivel-;
{vi o causador (lil'e�_') GC!

nossa derrota contra c .'t

leçã'J de Mina" Gerais. E-

rico confe!!sou flue dr:scG

nh{.'cla aquilo que se pa",s:>.
va consigo pOis sentin-<.,�
pe.iadüo sem !êl'çcis pE'J.
se movimentar.

No ultimo jÕgl cont:'"l. o

Estado do Rio, :.o.�rt9.m.Js
nada menos do qU-L sei·�
bolas na trave e acabamns
perdendo por 5 x 1.

Tivemo" chôI"o nos v{".__

t1árlos de deis de n ·S."'l'S

jogadores, tal a raiva []"!

tante." chutes na trave ���n

chos que nada mais tem
com o destaca:lo ponta de

lança, pois Nllzo rescl ..l::iu

seu contrato I:om o fam')
so grêmio de V'lla Belmlco,

retornando a.o Metropol rie
Crlciuma

RAMULAS

. PRIMEIRO CAMPEONATO CENTRO
SUL DE VOLEIBOL

Maurtlic-
um idolo eru Mina,.; oe.Ia.s.

Porém. :c que mnis mr- 8U"

preendeu foi Aio," to que

lançado em última C:l'

eunstêncta no 'upur de E'

rico, abateu- cumprindo
sensacícnats n-uacõe- ov

sarmando. arm -ndn. c.iu.

tandÕ, enrtm. d·."�'obrL'nd,,

se pelo nome -te nosso es

tadc. Foi a grande -evcra

cão. Entrou no "fogo' pa ..

�a completam-rue róra r'c

bou ccnstítutn '('-"e lI1... Pl

(10$ grandes va.orc-. e!:'I�D

ra completnme-tte rOU,\ ec

sua posição qu ' .! rJ atacuc.
Sem dúvida --vu rcpu'-;

ter- o azar que nos per-e

gu.u durante 'JS �rC.' ;o�, s
e a carência 1·'> maior 1"!1I

m�ro de valô;:'!,.; da r�::'

guarda foram as e('.li�f>�

maiores de 111'S,:);" aprf�s' n

tações em Min.'« GerAi,.

Confe�so que se enil'lm

·tás�emos todos (),.; três t'.j.

vel'"ários que ncs VUlC�'

r�ml em cil"�unst:lnch_s

normaL; de jóg:o, aqui 1111

estádio da FAC. não lenho
dúvIdas de q'1e venu'r>!-

entrar um.

Aí e3tá uma sintese !lo
r-clato do tr,('in:Hlor Hallr]
ton Bcrreta a reportagem
cuja.... I'e�!;oslas fe,ram U'"'"!c

condcn�ado J:ts pf!rgul.'t:..�
Que fvrmulamu"; no. palco
tra que mantivemos co..., "L

quele desprrtist 1.
•

Está marcado para fll"ls
do correste 1'llê" o P.
melro Campeonato Cen��'1-
Sul. de vol.eibol· �Qvol. 'e'l
do as duas categorias, n!p-s

culina e tem!nLna.
S,anta Catarina de\'�,'�

e�tár preseQte .a êste ('1; --------

peoQat� que "erá d-'2J,.",:
volvido em Pôrt,o .lUe5":'.
A Federação atlética Ga

tarlnense copflr'):lou a n"�

sença dos B9t'r!g3--vC;J"s
tendo para Isso C:Jnvo('ado

atlétas de Fl�rlanópoji�,

Blumenau e "9ru.equc. C'I
berá ao trein�d(r brll ,

quense Jarb?s -:iunha, .:li
riglr os doi.!: �eleclonad(1s

Que participarão dêste cer-

tame.
•

�t;:t�'2$im :I "" '

C8!lfI(CIIIII. .f_1lIB1JO
Df I�J.I"

,REI�AR(AS f PA�S
Agellte Oficial da Proprtedade laàdriaJ

PARA

Il:ertm'o .. 1IIGt'CIII", parenta de In�. ftOfUI co.
...,ce.u... ut.l� ..�ento. Wlgnltu. Irau d.

'7.,..,....... trIfU'CcZI de�tto.

RUI! T�nen!e SUvelra. 29 - IOandar -

SALA, _ (Ai.TOS DA CASA "A� _ fLOItAI«r.
POLIS - CAIXA POSTAL. 9'1 - FOMI "'2.

A'oslm como .. 'I.lb,'!·1.�

NllZO NADA MAIS TEM COM O SAN- ---,-------
lOS E JA' REINGRESSOU NO

METROPOL
As diretorIas do Gr'�I"!':)

(! do Internacl:lnal �.1iI.;'

ram co�unJ.ca:;ão ao f."r.

tos Futebol Clube, no :�

tuito de cont·ro.tarem o

centro avante N!lzo. '1"

men,tores do Santng ,Qf;cb-
ram aos dois clubes �?Il-

Confecciona-Se qualquer Quantldaoe, na malho!
quaJifloçle e menor preço

Ed Zahia - 7,0 oridor apto., 701 Fon. 2"�..

Tóland{J de cadeira •..
�Jf!dDA_

RIO, (De O.N. - Cortesia da Cruzeiro do Su)l -

Volta a agitar·se a imprensa esportiva do pais, e tam·

bém a justiça, já que o assunto agora é de estarre·

cer, e diz btlm em que se está transformando o futebol

profissional. E' o caso de dopping de jogadores, ou
simplificando, dopar ° atléta, como se dopa um ca·

valo de corrida, para fazer com que o mesmo te·

nha resIstência acima do normal, faça coisas aci·

ma de sua capacidade física e fique tran�tomado .

Que existem nas corridas de cavalos é CRSO corri·

queira e verdadeiro, já tanto comprovado. Mas, dei·
xemos as corridas de .cavalos e vamos aos jo�adores
de futebol. E' um crime horroroso, se é que é ver·

dadeira a acusação partida de João Snldanha, na

TV, Rádio e Jornal. Saldanha é pessoa influente TIO

esporte e já foi técnico de futebol. E' mesmo na

acepção da palavra um dos melhores comentaris·

tas do futebol brasileiro.
O que afirmou será provado na justiça e os

nomes surgirão. Mas como sempre acontece neste
nosso Brasil por estas alturas já os jogadores es·

tão severamente proibidos de Calar à imprensa. E,
como empregados que são dos clubes, ficarfun

também na obrigação de desmentir tudo, se é que
tomaram injeções, ou simples comprimidos �açuca·
rados", como agora querem dizer alguns médicos
e técnicos. Particularmen� acredito na a!iml8ção de

Saldanha. O futebol pra�onal dia a dia está cheio"
de casos; compra -de ftBadores. suborno de árbi·
tros, confusões de atletas com seus, :'lbcs, marme·

ladas famosas, etc,., etc ..

Muitos clubes. isto é verdade, dão aos atletas
estimulantes. E isto ninguém vai negar, se bem que

aleguem que tais estimulantes são para melhorar

apenas a resistência física do atIéta. Mas, conve

nhomos, os atletas para poSSUirem resistência fisica,
dentro de suas possibilidades, é necessário que
treinem, pratiquem exercícios fisicos e levem uma

vida metódica. Nunca, porém. mtnutos antes das
p�t1das, apUcaram sed.a.tivos, comprimidos ou in·
jeções nos atletas para que a resistência fisica e

orgânica dos mesmos melhore. Nesta época atual
de profissionalismo rendoso, em que se pensa mais
no dinheiro do que mesmo nos titulas, tudo é poso
slvei. :E o fato em pauta merece um estudo apura·
do do CND e da CBD. O dopping no jogador é crimi·

noso, como o é no animal.
João Saldanha disse que tudo confirmará c "

épocn e entlio surgIrão os nOYT)es qn de M multo

aplicam tais processos no fut,choi.

mos, \'eJ"gonhoso (! c,rimiOo,s�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Panorama Nacional
'Correio
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da-Manhã

50 deverá permanecer na
---------'-----------------

chefia da "pasta da Educa- R d t t b .

.::;t��tonO;,:�:ãO S��'.J�eo� ussos e em c u ro com
-

OIo

aliado que dirigia pêra Bérlim
BEIU.IM", 16 (OE) - O sae contra a detenção de

alto Comando Britânico em um combofo boje na auto do os .comandos britânicos,

Berli nenvíou uma nota de pista que leva a Alemanha francês e norte-americano

protesto às autoridades; rus. Orcidental, em Belcher, qua- _ estão reunidos para estudar

liticando a medidà como a situação criada com n ca

injustificável. Por outro te- soo

J\UEA AGROPECUARIA
CRESCEU Elt se: 60

Aumeutou em �2,2%. no Ileri
(Ido 1'950-1960, o ('feth'o d(' e5

tabele'Clmentos agrollcruír.rjlls
no 'Estado de Santa Catarln",
os quais, d� acurdo ('O!!I os ,e

sultadOR preÜmiDaTei do lÀ'n'o

AJ:ríeola. pu�a.. de 10t.429

para 15S.9S4. A lir"" .-Ie.·ou-",('

de 5.318J!li2 para 5_!}I'6,J93 eee

t&nll,�lM'rimrnt.tnll.o oim're

mento de 12,6�. iWdu:tiu-flf!! do

áO,'pala:I1,7hec(Il"'\I aMuo

média das eXpto�"",jei ;l1:",r;35

foI eonefderúvct o ('rc�clm"n

to da áte:! cultinw" q3C 1',..... -

luludei69.1f.3p:.T:tl.OI2.!I!l!)
heetnrO!fi, rCf:istrnndo li espnn_

lião de 51,:!%,. Em rc:<I<;i'l i,

ír.reatotaid{\B elCl)l(lrn.;iicSa
I:'rárias,aSul'crfí'.'j,'"Ulti,·"da
'('pre�enta, (,II' 1969, 15:9%,

Em 1950 era de �Denus 12,6r'...

A estrutura agrárlu catl1'i-

Twnse apreSenta caracte.illUcus

peculiares mais de n.et,u\e du

área r�censcada - ;;2<"" - �or

rl\ilpondenlo em 19611, IIOS Imó

\'e� d,e menos de 100 hectares

ou U,9� do toh,l. t�m 1950

reprnentanlm 9lt;C do tutal e

4�.� da áre., Cabe �.ii" <lI'

destaque, nO aJ:rujlllnlentO "on

siderado, à claue de 20 a me

noS de :;0 hectare�, preCISanle·,.

te a que incl"l a� �'XIl;f:rD�,�,,'5

no lIpocolonial,que Se run.10

","ntllm no lrabnlh., f"milinr

no atende apêla :\0 Presídca

te João Goulart. ontem a

tarde, o Mlnh�ro demis-
sionário concedeu longa
entrevista, hist,.,(ando sua

ãtuaçãn e dizendo dcs mo

ttvoa de sua reaúnc! L

Co� II ec ...ng9.rer-�e em

Sanf1 Catarina O pIoMema do

IradoJllu.ento da terra, llOt.:l.D

do _E.e que .,5 e�tabeleclD1entos
df!! _ftlOi de S hectares a.bra',-

11'_ 16,5% do t"tal eontrn

l<,!I ....� _ 1960

Portuários novamente em greve
RIO, 16 (OE) - O grupo Vários navios estão parali

de. �rabalho designado pelo zados, Os- portuários, pro
Mínístro da Viação, contt- testam contra o convênio
nua esta tarde examinando firmado pelo Ministério da
a matéria que beneficiou Viação com os arrumado
os �rrumadores, provocan- res. As autoridades esperam
do' ínesperadaments a gre- urna solução para o pro.
ve dos portuários Irrompt- blema ainda nas próximas

O 8)::rupanlp,,,0 de 1ll'J a me
.

da às 9 horas da manhã. horas.
1I0Bde200he'CtareS Ü"'ol"lla

posição relati"a,,,<luzi,)a de

',9 para 2,9% eaindo a ;ire"

d� 10,2 para 10<;(.. Mêutica re

d"eão .'erincou-se de 200a

menos de 500 hecta."s, ('uja

propoTçào ôeceeaceu de 2,0 lIa

f" l,·I�;', p"ssando a área dI'

11,1 para 10,5%.

REDUÇÂO

LAVOUR,\.�

Ainda a greve dos proíesseres
SAO PA.UL_O, 16 (OE) - sindicato da classe, abran

Uma cormssao de partamen- ge a Capital e dezenas de
tares deverá se avistar es- municípios do interior pau
ta tarde com o Governa- lista. O movimento, trans
dor Adhe�ar de Barros corre pacificamente, tendo
procurando uma solução sido tomadas medidas es.

para a greve dos protes- peciais, para manutenção
seres. A greve, segundo o da ordem.

---_._--------��---

Ixercíc'os fnaos: DI'VIDASEm 1960 Os imri""l� de GOO
hcctares e�T!tis COnStituem 1 pOI'
('cnt" do �onjunto e �7,-1 por
('(')I to d,a área. Eu. J�I:;II :'I,re
sentanllu_Se ('om.(!s propor
çõ�s ....spe-(!th·as de 1,1 e 33,2
por e.o.nto. Quanto ')<,S "M.ahel<�
cimentOs de mais d� 10.000 n ec

hreK, manth·"'arn_.... ,as r.ro
----------------

�r�79��b;:;;-:;..zi: A�IIVfDADES DO IRASC
..

EJu 196o, a mlli;)� área �t!la
O Instituto de Reforma

th'a de law)ttai _ 77,7-;;' _ "O�
Agrária de Santa Catarina primeiras residenciais dos

leeponde a(1!5 f'OItl!bel(.'d"'"otos
estã publicando, no "Dia- cclcnos japoneses que se

reUnidlJS no a�r"pilm�nto de
rio Dficíal", expediente de fixarão no Núcleo Colonial

ln a menos de tco h2Ltat�S :�:���nc�� �:�:�iS p;:: ��:=��oCe�� =���:
:. !:::so dde';S�:, :..:::;::, d�q�: tinados à construção das

rt�ura com 30,'<'� dr. ;irea çui

ttvada do Esta,io.

Dois créditos especiais,
de CrS 1.674.900,00 e C!'S
2.405.523,40, vêm de ser

abertos pelo Govêrno esta-

dual, com vistas ao paga
mento de novas dividas de
exercícios findos. relacíona
das na edição de ante-ou
tem do "Diário Oficial".

. Tributação dos M:neira�s
tuição Federal

.
ESCOLA AGRICOLA EM uma Escola Agrícola no

STA. CATARIN'I. Rlo do Sul, naquele EJ�a

do.

O M'ni.'ltério da Agri('.u!-
'

Para tanto, a Super'n'e'l
tura empregará crS 5 mi- dência do Estad) A-gdoo'a
lhõe5 e o govêrno ele Só:.n- e Veterlllái'10 3ssinou con

ta Catarina a metade des- yênio com o E'o'lêmo ca

sa imp?rtãncía para !ns- tarinense,' com duraçã.J de

talação e manu�enção de '\.VIl exercício f'.nanceiro!.l.

O Ministério de Minas e Tendo em vista tal me.

Energia. veio de instituir dida, em nosso Estado, a

Grupo de Trabalho, com a Secretaria da Fazenda, por
participação de represen· seu titular, Sr, EugpniO
tante do Estado de Santa Doin Vieira, acaba de criar
Catarina, para, no prazo de Grupo de Trabalho, com a

30 dias, sugerir l1'edidas e tarefa _de eq_w.cion'\r ..a .. l,1a:
apresentar antepro.ieto de sk'!\o.c:h F:�.l.t'!J:1d:i de· Santa
Jflt, regulando a tributação 0atarina na questão de que
dos minerais no país, na trata a referida portaria
forma do artigo 15, inciso ministerial. O prazo é de
3· parágrafo :!, da Consti· 10 dias.

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

Esco�arizaçiio
O Governador do Esta" na cidade de Imbituba. O

do autorizou o funciona
mento da Escola Primária
Particular "Dr. Octávio Ri·
beiro de Castro", sediada

ato baseou-se nos têrmos

do processo n- 3.066/63 pa
recer 124)63, do conselho
Estadual de Educação.

PODER lEGISLATIVO
o presidente Ivo Silveira e abrir crédito especial em

promulgou as leis que au- ravorrda Prefeitura Muni·
torizam o Executivo catar.. cípet de Rio do Oeste, para
nense a criar Pôsto de Saú- custeio de suas despesas
de no. localidade de Santa com os- festejos do cínquen
Rosa, município de Indaial, tenãrto de sua fundação.

Rodov1ação
O engenheiro T:>rcis;o do Engen"'elro, para fiscal

scheerer. Diretor Geral do do revescí-r-ento - Jlrimário
Depnrtnmentn de Estradils r.'!� e�t:.·a.fu Piçarras - BR.
etc Rodagem. féz a dcsí-ma- 50. c-vvíoo a cargo da f"
cão do sr. José Maria. 'rõr- ma Construtora Aztto Ltda
rcs de Miranda. Auy.ili!'r

C()ffiUvs;ção do C. R. Õ�----
Pelo Chefe do Executivo

esjeduat. foram cest'mad.is ôtes: Ary Pereira Olivei
os membros do Conselho Bauj Oliveira, Milton Leh

Pegional de Desportos, com kuhl, Heitor Ferrari e 0'-

nmncl�_:
0 .... 1' !'m.:n��

Ik AI. I) I til r t1i,.fi I i.iMMV.,
CIRURGIÃ DENTISTA

ATende So€nhoras e Crianças.
MeTodo p�I('OJóg';c:o nloderno-especializodo paro cricn
,a,
Alto rotação.
Actrcoçõc lorJ1(.d dr üuor
Atende son.en.e com hcro morcado das 8 às 12 ho.r"
e d,,� 15 os 18 ho-cs
01\, <;'(i" torce 3{1

Eilado vai adculrr reprcdateres na

Europa: EsFmulo à pecuária
Objetivando adquirIr re- ";ã;:> de cArne, pela compra

l'rodu�o�<':s l'la In"'lnte1'r�, a dâ matrizes da: raça Here.
Secret�na da A�ricultuTa ford, de cnnformidade com
do Estedo de Santa Cata· u.<; exigências dos serviços
rina vem de firmar com"ê· oficiais de ccntróle sanitá.
ruo com o Plameg. Sua me- rio e do .meio crialório ca.

ta é o aumento da produ· tarinense. De outra parte, o

--"'-.-------------------------------------- �:���ocon�;::a"s:: re:�
I ..J

dução com criadores sele

r.ionados e esc<;lhidQs de
�nmu"l Iv.,A"·10 ,...,.,., o 61'.

""ã0 "3Tl-e�-,L�tir ... eh ('1"S�1i'
1'ura\ (1'1. '<-p" .,..,-'1 ... ce ele·

tão brasileiro
quanto Brasília!

o Plano ;3 M�·RS do Go

v'=_'rno jnve�tirá na. opera·

('fio de 10 'i'ilhõ'!s <1e cru·

zeiros l'1t1IT'�""""i(' nl'e fica
rR à d;"n('':��i\<J 1'3 E',ecreta·

ria da Agricultura.

Prefeiiura
Municipal
o Poder Público Munici·

pai está procedendo às de

sapropri8C'..ões necessárias

le.OS trabalhos na rua Gas·

par Dutra, do Estreito. Mais

duas ár<::as de terras fO

·ram de"l�!'adas de utilida·

de pública, com êsse fim.

O respectivo decreto do

Prefeito em exercido, ve·

reador Waldemar Vieira, to·
mau o número 180.
Por outro lado, o gover

nante da ci.dade também

baixou res<Jlur;ão que decla

ra de utilinade pUblica, pa·

ra fins de desl'lnr(ll)ria�ão,
imóvel Sitt1lldo no lue;ar de

n"'minado furnftS. em Ca·

110eir<!s. e que se dest1n!\ à

instalacão de urn parque
de recreação e promoção
turística.

toJo qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro

blema sem demora. Em nOS50 estoque
'/ocê encontrará - com certeza - �

p�ça ou o acessório que procuro, a

preço de tabelo, genuínos, testados

em laboratório, garantidos pela mar

ca IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbre o seu Inlernational, lere·

mos o máximo prazer em atendê·k.

Representante IÔI nesta cidade

G. SOCAS S/A
COMERCIO E

REPRESENTAÇõES
rJLVIO ADUCCI 721

ESTREITO
Um terço a visto e o resttl

em 12 prestaçõeS j IJrOl
oi. nOPn.< l�

Expresso U RE 8 U I U M E N S fi 8' c:edadp. "
MATR!Z: CRICIUMA - SA�iA CAT6JHNA

ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE

Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre
Filiaia: _ São Paulo Rua João Teodoro, 670 - Curitiba Av.. Igunçú, 2117 - fone 1.2171 - Pôrlo Alegre Rua 7 de Selem oro, 691 - fone 7818 - Florianó,olis Rua podre Roma, 1)0

f'
' - fone 2801 - Tubarão Rua Lauro Muller, 50 - fone 1479 - Araranguá Praça Hercílio Luz, 632 - fone 23 - L�guna Rua Gustavo Richurd 514 � one 1 - oWVl.e Rua Abdon

,

atista, 20l;::- fone 165........... 1 .. • .... ,_ ,.... _. ,t-� ÇAMINHÕES PRÓPRIOS PARA MUDANÇAS
��,..

.

'.

'

,�.
• 1,"

;�

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO Br.ASll PELA
PRIMEIRA VEZ

ClA "LETRO QUíMICA FLUMINENSE

elnbalogem Industrial:
SacaI mulTifolhos (Papel e Plá'lico) de 50 QuirQI

Embalagem DomÉ:ticCt:

Repre:e!llofltcs par", OI

hladol de SOO'o Col,wna e Pcrcnô

BUSCHtE e; tEPPER S.A.
"� � 8Iumenou .• Curitiba

COLUMA
CATÓLICA

t'�QfciéiS do Mendo Cal::lico
o "Apóstolo das Férias" foi crganlzado na Irlanda,

há 12 anos, quando um grupo de 11 irlandeses seguiu para
Londres para difundir a fé católica.

.

Oferecendo suas rcrtas dàste ano ao Senhor, 1.500 es

tudantes; membros da Legião de Maria, trabalharam com

a mesma Iínaeídade na capital britânica.
'

Que belo exemplo a emítar!

x x x

Alfabetização - A igreja, no Chile, conforme anunciou

o Cardeal Silva Enriquez, iniciará U'11a C8mpanh3. de alfa·

betizacão, que atingirá 800,00 crianças, que não podem fre·

quentar à escol�.
Z x J:

Pnlnvra do Papa João X�II __: ":;",,,te leito é um altar.
E o alt'lr refluer uma vitima Eis·me S3n.hor! Estou pron·
1.0. Tenho di"l"'e de mim a vi_�;;') n"i�:"l. da minha alma,
do meu sacerdócio da Igreja universal"

Estou tranrpi)o. T<:!l!ho querido fazer sempre a von·

tade de Deus, se!'1l)"e e sempre. Rezo pela Igreja, pelos
peql'cnos, pelos SQcerdotes e bi'm"s nara que sejam san·

tos; rezo por todos, pelo mundo inteiro ...

"

pr"...,;" "1""'1"".,·., r�'O'�n c''' ",-.,.�. - P,,'1' '1"''''1imlda·

<lA .,., ·,.,,,...,l,�-s d'1 Wri. ('nt"e n;:. "'l"i" 4 "",viéti�n'l O

;���
••

�.��••-A"liO. Bnlz"n da '? ... .," .f-i [!t!'ib'.licto ao Papa

Prra a Coluna Católica de "O Bstado - Colaboração de
H.C.B.

X

SANTO DA SEM !";'<A o�er,.ce a oportonid'ul"- de e:I�

---.J lenll(', ('sta nOSSa saud�ção
Uia 1,I_S. - S. Ey"r:�I". junlamente cOm O M"xl"o, ia

" " !'; T. - "!t�. TCre�a

u 16 Q. _ S�, Edw;es, Gerai;'
do !llnj.
Dia 17 Q, - Sfa, ;\Intjrarid ..

demais na�f.es da AmJ;r1cll, p
'ai teRtemunhar-lhe. nOUo Ei

":>"lar aft·tO, p�,n trlt.>!Itar_lhn

o '('sl'{>it" a admlr,!(;:ii.. que

n'la m('r..cem, para dl!e'_ibes

das e�pera",;aS qu� a Igrej.l.Di1 18 5, - S. LUca'; En'n'"
lista. ,
OI.. 19 S. _ S, Pedro de A!rân

nelas (Cm dep,,�ll..\dl)'.
Terminou o Santo I'adre

"permitimo-nos dhe� vO§, laJD

bém, Uma pala,"a de e':ort�ção

qllC f'l�nll)S ip:llalmente objeto

con�t.antc 11.(' nosaa "ração: pOr

se�'('roi na conn��iio SinC",rll e

apellllt de qualquer dificuldade

aberta da fé católiCa, con6�vl\i

a integriclade do matrin'ôni"

e da família cristã, inSpifnl

sp",pre a "os�a atuação cOI Sen

timentos de justiça o. co", n 0-

l,licl\�,io da nwnsap:em1cvangé
Jica, prestas também elevado ser

\'i�o à comUnidade naclonlll,

"Uma saudação cordial pn

ro vós, queridos filhoS e ve

ncrá,'e's Irmãos, para o p' ....o

querl;:lí8Slrqo dO Méxlco,.'ato

doS a· nOSSa mais carinhosa b..n

çiioapostóliea".

tara,
Dia 20 D. _ 5g •

.)''';;'0 Cál'ci"

Arter (l�o, Pentcc"s'('s)

O PAPA SAUDOU O DOZE

OUTUBRO

Ronll1, (O. E} _ O Pap'l

I'nulo VI saudo'll ')n<e",,, d

cobCren da Am"r'c;l II') 11"'nuA

cla' um dI8curll'-'. em "'IJanhol
na cerimônia '!'tl ilae d('c �ua

ben(iio li. pedro fundamer>tal
d" seminário meXicanO qUe s",.,í.

ton9ttuído em Roma,
AfirmOU o Sumo P"ntifi.·c

'A dllta de doze dc outubro,

qUe e,'oca uma Cta,"\ Iremo,á

"1'1 na história do Conline!\ce
americano e aBsinalfl a aurora

radiOSa de seu CatolICismo;, nO;J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Mais uma. rcdovíe, de

grande slgnlfleadn para a

integração de senta Cala

rln num toco. vai ser ata-

eada pelo PLAMEG. A As

sessoria de rodovias e o

bras de arte daquele ôr ..

eêo. diretamente sob a

Governador Celso Ramos assina o documento de aproo

vaçâc do Edital de ccncen êucla pública para a execução
dos trabalhos rodovlértos

0-' ESTAD�fj
.

_ O KAlS unGO DIUlO li' S.\II1A UJAflllt1 •

F1orianupolis, (Quinta.Feira), 17 de Outubro de 1003

supervlsâo do SecretárJo
Executivo do Gabinete de

Planejamento, eng. Anr.cs
,

GuaJberto, que já contra

tou ,pràtlcamente todos os

trechos das duas rodovias
básicas do Estado - a 5C
_ 21 eSC _23 - além de

Inúmeras outras que Inter
ligarão as diferentes te

�Jes geo-economícas, faz

agora a.. concorrência pú
blica para a execução de
trabalhos rodoviários na

BR - 90, treco,') 'ruberão

_ Lajes, suo-rrecn a -ú:b�

râo _ orteêes.

Com um volume aaroxt
rnado a movtmr-ntàr d"is

milhões de metros cúo.cos
de terra. o custo estimati
vo é de 760 mlhêe.s de

cruzeiros, findo a 01)1;"

por suas imoncações. 3 )

encontro das necessidades
de tõda uma :i!glJ.o e fi �

próprio zstado.

Na Prefeitura de 'rucn
rão. no �á):lado, teve lugar.
com a presença do oover

nadar Celso Ramos, do
Prefeito Dilney Chaves

Cabral, do Secretário Exe

cutivo do PLA).:lEG· eng.
Annes ouarbeno e oe (,a

tras altas autondadea h·

tadua!s e munl-npals. e :.1 ..
-

slnatura da aorovção do

edital de concorrência pú
büce.

Aprovado com brilhantismo'
o prof. Nogueira de Souza
Acaba de prestar exames,

para a �bten�ão do grau
de Doutor em Medicina, em

Belo Horizc.nte, na Facul·

dade de Medicina da Uni·

versidade de Minas Gera\s,
o Professor Manoel Noguei·
ra de Souza, catedrático in·

terlno da Cadeira de Ana·

tomia Humana da nossa

Faculdade de Medicina.
O jovem, mas já renoma

do Mestrc, apresentou lrs·

bulho sObre "V�ia�'- til't!ol·
dcas irúeriorcs n"l homem",
no qual referiu sw\S peso

quisas absolutamente origi·
nnis sObre êsses elementos

anatõmicos, colhendo mate

rial em quase 70 verifica·

ções cada,vericas, efetuadas

em nossa ciclade e na Capi·
tal mineira..
Os ensinamentos coleta·

dos pelo estudo feito cria·

rão novas perspectivas pa·

ra a cirurgia da til'e,jid�.

tornando.a mais efecicnle e

menos eivadas de riscos

para os p<.Icienles, e assegu·

rarão um mais proveitoso
resultndo funcional para os

DISCURSO DO
SECRETARIO SEM

PASTA

Secretário de Estado Sem
Pasta, Sr. Ihrahim Felipe
Simão, diz que esta rodovta
'j'ubarfin-Grteâes, faz paeto
do programa estabelecido
pelo Governador Celso

Ramos

O pri rreiro orador é o

senhor Ibrahim Felipe SI
mão, Secretário de Est",do
Sem Pa-sta, cuj-r discurse
damos, a segu.r, na íute
gra:
"A sclenlda-íe que esta

reunião registra. não fora
'revestir-se de slgnlficJ..:io
todc e-pecíat para esta re

g ão. teria - pua usar
mos expressão do eminen
te Governador do Estado,
em oportunidade s�.ne ..

Ihante - sido realiz3.da

Após descerrar o "eu re

trato no gabinete do pre
retro. o governador Celso
Ramos agradece aquela
homenagem, anrmando.
sem vaidade, ter certeza de

que seu retrato fica bem
num lugar de trabalho.
Quanto a obra cujo e'.ll

tal de concorrêncía pcotí
ca acabara de -er apruv.r
do sua necessidade fora
comprovada jã no Semi":
nário Sócio-Econômico,
quando se assinalara a

desíntegracão da economia
catannense e a premente
urgência de três rodovias.
uma dela-s justamente e,,=
ta de Tubarão - Odeies
- Lajes.
Depois de dizer do COl',

vênío reallzado no Rio,
cam a coleboração do d�
putado Joaquim Ramos,
para o pronto Início dll.s

obras, que serão conclul
das alnda no atual gover
no. finalizou com palavras
de louvor a atividade do
prefeito de Tubarão. 017:

"acompanha-no com aten

ção a obra administrativa.
homenagens que lhe tem do prefeito Dilney ClIa
sido tributadas pela grata ves Cabral, que vem cum

efeméride, juntamos às de prindo o que prometeu em

"O Estado". enviando ao campanha, Isto ê, faze!"
Sr. Nogueira nosso espe· por Tubarão o que fez

rarquia funcional do Banco cial abraço de felicítações. seu saudoso pai".

Ainda é grave a situação n�
Hio Grande do Sul

30 ANOS DE BB:

Sr. Jose de Brito
Nogueira

Completa hoje 30 anos de do Brasil.

no snêncíc do Gabínete de
trabalho do Engenhe:ro
Annes üueuierto. or.de
dfàrfamente são ecertedoa
novos empreendimentos
previstos no Plano de Me·

tas do eovêrno,
t que a lmplantaçã.:.> da

rodovia 'ruberãc - Lajes.
permitirá a Integração do

planalto central ao sul do

Estado, �slocando as 1'1-

queaaa da. região nos por
tos de Laguna c de Imbi

tuba.
A previsão dêsse traçado

faz certe do programa
estabetectdc pelo exce.cn

tIsslmo senhor nove-na

dor Celso Ramos, ocíev
vando as lígaçõcs da 'BR
2 e da BR - j9 aos portos
de São Francisr.o do Sul.

de Itajai, de Laguna e de

Imbttuba, con ,�ituindc-se
êsses empreendlrnentna li

grande meta ro"iovlári.>, do

Govêrno.
Sua execução, que 'tt<! )

momento ecmpreendín 3.

implantação dJS tr-echos
- Mafra - SikI FranC:3CO

do Sul e Ountbanos -

Blumenau. ficará ímetra
mente atendida, com a

incorporação do trecho
Tubarão - Orleães. da

BR - 90, na ligação SR
_ 2 à BR- 59.'

Ao PLAMEG, órgão exe

cutor da-s metas governe
mentais. coube a- execução
de mais êste empreendimt>n
to de envergadura. Com a

aprovação do �dital rela-

do, como também para a do com aliJada inteligência
dida não só para o aprova· e desprendido entusiasmo.

Faculdade de Medicina on· Dirige ainda, no momento,
de professa e para a nossa como Professor contratado,
Universidade de· Santa Ca· a Cadeira de Anatomia da

tal'ina, mais. um marco brio

lhante na carreira que se

anuncia tão alvissareira do

Professor Nogueira de Sou·

Nascido em Minas Ge-

rais, forCl"'ou·se, o laureado,
pcla Faculdade Nacio,pal de

Müdidna, em 1959, e já nos

principies de l!líiO vinha

instalar a C'ldpira de Ana·

tomia Humana em nossa

Faculdade local, que ini·

ciou, então, e vem lecionan·

Faculdade de Farmácia da

Universidade de Santa Ca-

tarjna.
AOS muitos cumprimentos

que o Prof. Nogueira de

Souza receberá de seus alu·

nos o admiradores pela
consagração COll(jujc;l.ada em

Belo Horizonte. ql,f'remOS,

prazerosamcntc, ajuntar os

nossos, pois tódas as vitó'

rias dos valores de nossa

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

Univer�;i�ade, são como se.
nossas Cosst'm. t

Transportes da Guanabara
Poderão Paralizar

RIO,16 (OE) - Empre·
g:ados e empregadores do

.C;f't.or nos transportes cble·

tivos da Gu:mabara terão

nova reunião lo�o mais

com o Diretor do Depârt,'.I'
menta Nacional do Trnba-

lho. O secretário dos servi·

çns pÚblicos do Estado, par·
ticipará da reunião que vi·

sa evitar 11 paralillRção dos

�J:f:�(Jr=�, �:Urli��:�?:�
assem,bJéla as 20 horas.

Dr. Pelágio Parigot de Souza
Tanta a valia do traba·

C Ilho ap""n"'do • douta Nesta apita
�o;!::;,açã:ue d30 �a:�::�� Encontra.se em Florianó· fessor em nossa Faculdade.

polis, prOCedente da Gua'" Já exerceu várias funções

�:�:i;�ad: ��:::a �:r��: nabara, o Dr. Pelágio Pa· públicas, tendo sido Prefei·

aprovação com distinção ��sot �:m��::; :r:;:��� �ep�a::ni����d�:l V�de��
gr��si���.se com esta vi. Figura de.projeção na Me- ���:;I�lti�a:;;:::nç:xe:�
tória, que repercute explên. dicina, ê o Dr. Pelágio Pra-

as funções de Secretário da

Gõ�ernadorês êõm-Carvalho -Pinto ��o:�::nto�·d�::�OI::,,,�
o professor Carvalho Pinto, alto gabarito é mêdico do

nos próximos dias, Calará a Ministério da Saúde, preso

Nação, abordando proble- tando no Rio de Janeiro,

mas econômico·financeiros. serviços à campanha de

erradicação da Malária.

operadOS.

ÕUTRÀ DAS MIL

Caravana da Educação

Cinco catarinenses

rão por um mês em casa de
famílias rurais paraguaias.
Esta- convivência terá ca

ma objetivo, a troca de ex

periências no setor educat(·
vo da Juventude rural, pois,
dois 'dQS pp.,rt;yip:aJjltes são
lideres rurais e os outros

três, sócios dos Clubes de
Trabalho 4·S (S�BER-SEN.
TIR·SERVIR·SAúDE.

vive- ta da economia nacional
dos países latino·america·

nos, dependerão da orien·

tação adequada. dos jóve9S�
para o desempenho de sua
missão no futuro

agricultotes, dadas d� «a-
sa e líderes tiira�sJ lil; ii I

tlvo à abertura da COD

eorrência pública para a

execução das obras de im

plantação do trecho Tuba
rãc - Orleães, objetivo
desta solenidade, abre o

,iExcelen,'ijs>lmo Senhor
Governador o caminho pa
ra a complementação da
sua grande meta rodovtá
ria.
Em nome do PLAMEG e

do seu secretãno EX'.(�ul
vo, saudamos o povo desta

região, que honra Santa

Catarina com o seu trace
IhJ e seu valor. apresen
tando-Ihes na pessoa (.C's

dignos representantes dos
Mun,icíp:os "atmgtdos pelo
traçado da importante voa.

de comunicação. as con

gratulações dos que, inte

grando Os qu aríroa dos ali

xillares do llustre Gover
nador Celso nemoa. se

sentem honrados em ser

vir a um Povo e a um oc-

serviço no Banco do Brasil
S.A., o Sr. JOS� DE BRITTO
NOGUEIRA, Gerente da
Agência loeal daquêle esta·

belecimento.
Natural de Quixacá, Cea·

rã, iniciou suas atividades
no Banco como escriturá·
rio, na Agência de Caceió,
galgandO sucessivos postos,
até seu comissionamento
nas funções atuais, em ju·
nho de 1957. Fóra, anterior·
mente, Contadbr da Agên·
cia de Florianópolis.
Seu posto efetivo é o de

Sub-Chefe de Secção, um

dos mais elevados na hie-

PORTO ALiõ:GRE - 16
(OE) - Ainda é gTa'l� li.

situação no Rio Grand'! '';0

Sul, em virtude das ')�l.'s

InJ.lndações que atingem il

quase todo o E�t3do. O
número de flagelados jã
se eleva a mais de 2.0DO·
com várias comissões de
sooorro em ação. Em d!
versos pontos do int_p�i!Jr
gaúcho os rio� c:llttiattllo
subindo

. ;��s'.lstado��rríC!I
teJ, "'I1oçl.os, o� órgãos e!';tn
à\hl.is' lf,arataJ mobiliz:�d()s

cruzeiros, a vista, ou de

cinco mil pelo crediário da·

rá direito a um cupão que
concorrerá ao Sorteio rea·

lizados em conexão com as

extrações da Loteria Fede·

ral.

Já agora, no próximo, dia
30 serão sorteados dois re

frigeradores "Champion",
mais 3 em Novembro, tres

em Dezembro e mais 2 em

flm de Janeiro.

O que notabillza essa

distribuição de primorosos
e super valiosos dez prê
mios é que todos serão de

igual categoria e valor. Não

há, como comumente acon·

tece, um prêmio grande e

os subsequentes prêmios

I, Grandes �'fESTAS" de fim de ano

fe�a s:���:o0:037g���es �� ti:ae;u���oln��������s ��:
Estado, considerando.se o

I tre a freguezia dos 3 Esta·

êxito de suas próprias ativi. belecimentos "A Modelar"

dades .nos clubes.
mais a aristocrática Magie
Boutique e ainda. pela pa-

Assim destacaram.se: pularlssima Grutinha, dez

O Líder Frei Euzébio de refrigeradores de nove e

Alfredo Chaves do municio
meio pés, da consagrada

pio de Araranguá, ���:s '�eh�::n�� fi:��
O Líder e professor, Sr.

Nelson João Pinho do' mu.
ano.

Cada compra de três mil
nicipio de Brusque,
O sócio 4-S, Campeão do

"I Concurso Estadual de
Milho Híbrido" Iria Grutz·
macher de Jaraguá do Sul

(7.455 kg. por hectáre,)
A sócia Fausta Maria

Zimermmann e o sócio EI·
mo Frech, campeões da
''''II' Concentração Regia·
nal 4·S do Vale do Itajaib,
respectivamente de Jaraguá
do Sul e Ibirama.

Cumprindo o programa
de intercâmbio, virão dia 13
de Novembro, morar com

íamilias rurais catarinen·
ses, seis lideres Paraguaios.
O Programa Interamerica·

no para a Juventude Rural
em combinação com os

serviços de Extensão Rural,
em nosso Estado (ACA·
RESC), orientam êsses pro

gramas, com a certe1,a ele

que o progresso real da

agricultura e fortalecimen·

té converter ') país �'m

um dM m l:MperOS da
foi .. Ido ho],'

apenas de consolação.
De passagem é bom que

se diga que tanto A Mode
lar de artigos femininos, in·
fantis e cavalheiros, como

a Mode�ar de Móveis e ta·

peçarias mais a de Utilida·
des Domésticas e ainda a

maravilhosa Magie Bouti·
que se preparam com ca·

pricho e bom gosto para as

vendas dêste fim de ano.

Tudo quanto se tenha crea·

do de belo e bom nos se·

tores que correspondem ao

comércio desses Departa·
mentos, ali se encontra em

magnifica profusão.

Merece' um especial des·
taque o fato das vendas da
popularissíma Grutinha par·
ticiparem do grandioso soro

teia, ensejando, assim, aos

que ali compram, não só

preços mínimos, preços in·

vulgarmente vantajosos,
como também a possibiU·
dade de ganharem um ob

jeto de alta qualidade e

grande valOr, como é um

refrigerador com grande
capacidade e reconhecida

qualidade.

Franco faz: apêlo em favor da �az
enlre a Argelia e o Marrocos

MADRID, 16 (OE) - A Husseim o Generallssimo
Espanha manifestou o seu Francisco Franco expressa

prOfundo desejo de que a o sentido do povo espanhol
.Algália e o Marrocos eneon· para com a união dos po·

lrem uma solução>pacifica vos árabes, e a vontade pro·

para O conflito atual. Numa fllnda, pfl.r<l Que seja C'nr,on

nota enviada hoje ao k-Tc' trado o caminho L'l1,-"llko
siçlente n.... i.: ...n..: .. J",,!-, _1..�

i,S:: -�
".

Govêrno A!pmão lem nO'lO chefe

vêmo de trabalho e de
reeneecões".
MAIOR PROGRESO
A REGIAO

RIO, 16 (UE) - Os go·

vernadores que estiveram

reunidos ontem com aPre·

sidellte da República, se

rão recebidos as 18 horas

pelo Ministro da Fazenda

A
.

Ipmi."o, CmalhO PInto. Regresou O Sec. da gncu lura
:al���r:;�:in:�c�;��:s s��;: RegressOu do interior do Guabiruba Juntamente, c?m
seus Estados, e serão aten· Estado o dr:. Luiz Gabriel, o dr. 'Fernando Ohve.lra,
didos na medida do pos:- Sect;etário ,?-a Agricultura, :�n�i!��e��io��O�ai��::
��e�:e���, �:�fi:�,st��� r:��cip�tor�: B::�:e n�s rêsse do Governador Ce}i;;o

Ramos, que deseja saber o

volume dos prejuízos pelas
chuvas de pedras.
Ainda na manhã do dia

15 dêste logo após seu re

gressO o dr. Gahriel, ouviu

alguns membros da Comis·

são que trabalha no enqua·

dramento da Secretaria da

Agricultura na nova estru·

turação, !.Ornando conheci·

mento do Q\le é feito na

parte referenle à produ,

çãO, fomento e defesa sa·

nitária animal.

O Dr. Nilton Luiz t'tac

latti presidente da Cira'!
ra Municipal de oneãer e

o - Sr. ceser Mllchado. ;11>

creeéro eh. Prefeitura de

'tubarão. falando em ee

P",\d1 "{'�11�U3m devídn
mente o slgnlIlcado da o

bra para o- seus respccu
vos munlciplos- exeuando
ambos a at.vídadc da 00-

vornador Celso Ramos, a

tento aos �rol;llem�s de
tôdas as comunas lnd1!1-
untamente. visando o pro
gresso e engrandectmcntc
da terra e da 'tente catart
nense.

OBRA NE

CESSARIA

Presidcnte da Câmara Mu·

nicipal de Orleães Dr. NiI·

tOR Luiz Pizolatti, disse

o que a obra significa para
a região

Funcionário de larga ex

periência, competente e de

dicado ao Banco, goza de
merecido prestigio no seio

das classes produtoras lo·

cais, de cujos anseios e as

piraçôes tem sido intérpre
te junto à alta administra·

ção do Banco.

Mercê de seu espirito de

escol, goza de larga estima
entre seus colegas.
Às muitas e merecidas

para atender aos flagela
dos. No Rio, o Diretor do

Departamento Nacional C�

Endemias Rurai.$. sr. Mju

rão FUdo. determinou o

envio urgente de medica-

mentes e va.cinas para
Porto Alegre. VarIas equ!
pes mêdicas trabalham
sem ces<;ar na vacinacõ.o
das populaç{ies atingidas
pelas enchentes.
-------"--

Falemos, hoje, de morte.

Mandam·me um recorte de O JORNAL, de 13 do
corrente, com o seguinte_telegrama:

"Maceió - 12 - (Meridional) - O governador
Luis Cavalcante enviou mensagem a As,sembléia Le

gislativa, restabelecendo os níveis de vencimentos dos
membros do Poder Judiciário, Conselho de Finanças
e Ministério Público. De acôrdo com a mensagem, um
auditor de conselho, um conselheiro do Conselho de

Finanças, um consultor geral do Estado e um desem·

bargad9r vão ganhar o mesmo vencImento: 18 mil
cruzeiros mensais. �

Se o governádor de Alagóas fOsse do PSD'e não

da UDN, haveria aqui, em nossa Capital, uma rádio
muito à vontade para explorar o caso.

No telegrama acima, por evidente, há um erro

que até já serviu para samba carnavalesco: "está fal
.

tando um zero à direita do
..
meu ordenado."

Xl{ xx l{l{

Pôsto êsse zero, os ordenados do judiciário ala·

goano não serão mais de morte, como o telegrama
truncado dá a entender.

De morte contratada, por lá, andam os senhores
Gois Monteiro e Arnon de Melo. Um diz que mata o

outro e o outro diz que mata o um. E para cf\.Ie nino

guem alegue ignorância, ambos publicam seus pro
pósitos nos jornais.

Os leitores por certo não desconhecem que os

citados senhores Gois Monteiro e Amon de Me\o não
são cangaceiros, pistoleiros ou estripadores profis
sronais: ambos são Senadores da República!

xx xx xx

O governador Carlos Lacerda estava acusando os

escalões superiores do govêrno federal de estarelll
promovendo a sua promoção para o outro mundo.

Agora os citados escalões descobriram que o sr.

Carlos Lacerda estava concentrando armas de guerra
nas proximidades da residência de verão do presiden'
te João Goulart e, naturalmente, concluiram que se

tramava a morte do Chefe da Nação.
xx xx xx

Preço de uma beringela, na feira: Cr$ 50,00. Aqui!
xx xx xx

Como se vê, o Brasil está de morte, de alto s

baixo .
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