
·2 - Defendem a neces·

sidade de, através de uma

politica definida e homoge·
nea, serem tomadas provi.
dencias capazes de garantir
ao povo condições_de tra·

balho tranquilo e ao País

caminhos seguros de desen·
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nremuros da Comissão da lIa. Feira do Livre: Jliniors Pau.
lo Robcrtn Pereira Oliveira, Antonio Quirino dos Santos c

Angelo Bcz. Discutem os planos a ser rcanzauos.

Com a participação de ra de Souza, ROdrigo de
Editôras de largo prestigio Haro, Lindol! . BeH, Evaldo
nacional, e com a vinda pos- Pauli e outros. Será um

sivelmente de autores de grande acontecimento. Na

renome, a conceituada Câ- ocasião será lançado um

mara Júnior de Florianópo volume de poemas de PÉ·

liS,. está organizando a lIa. RICLES PRADE, publicado

IF'erra do Livro da: Capital, pela Editóra Roteiro, ten·

que sera im!ugurada qià 5 do por titulo -: "t:STE
DE NOVEMBRO. Durante INTERIOR DE SERPEN-.

��Y�rD���re� mVDII�m n�t� [onio�t� ���r� �� Man�am� �o�olare�
RIO, 21 (VA) - Os go- volvímento em clima de res- naria da União no depaupe- vorãvet a reformas que tor- vas necessérlas: b) respeito maioria popular e, .por, isso tnemas nretos á sua auton- mês de novembro, na eída-

vernadores
. �ue se reuni- peito, ordem e 'paz; ramentc da economia dos nem ajustada á estrutura a todos os mandatos oriun- mesmo, colocada acima de dnde. de de Ouritiba, a 3: conre-

ram no início da semana 3 _ Atendendo a expres- Estados, apontando solu- nacional as novas reanda- dos. da vontade popular; e) pressões ou concessões que Os g-overnadores delibera- rencia nacional de governa-

com o presidente da Repu- ções adequadas á realidade, des economtco-sociaís e po- abolição de privilegias de desfiguram a sua natureza ram, ainda, realizar, ao dores".

blica, nas Laranjeiras, di- sa solicitação do senhor que só se tornarão eficazes liticas, considerando mais qualquer especte, em bene- e a força moral de que se

;��:�a:j:oj�o�;�:, c�� ��::!:;�:: a�. e:������: :i:otoemi�:�iaet:; carater ere- u�i�����:v:sa;;!�::S:a:::i�, ���i�es d;u g::��:�, :ue:so::: de;e�e�:�tl��am finalmen- -Paraiba continua baixando
��:: �:�h��s;:rai:�llÇã�eve�: �:��� °d�e:�ti��bre��a�7�. 4 _ Reiteram posição fa- ��::ar!:r i�lP��e!;���� ��; ��i;Cic;;n r:;el���s�;:t�b�i�� :OI�i:aroP:sit�d!��i��ra�f::' RIO 21 OE - Aumentcu [conünua baixando. Hoje,

ontem. Além de manifestar os seguintes fundamentos: da renda nacional, para lutar pelo revígoramento d'l ;:u�om:t:O;Sã:Úbi��S �;� '�ín�����<;�esceu mais 61 ccn

sua inquietação diante do --1-1--F-' d L' t' b
a) preservação das prer- atender ao povo no seu con- Federação, que se entraque- Paraiba. em consequência

aio:r�vamcnlo dos problemas a. eira o Ivro era arraca rogativas e processos de- junto e oferecer-lhe as opor- ce na medida em que a 111-
das chuvas ocorridas na

nucionurs, os governadores mocrattcos, através dos tunidades inerentes á dc- fiação retira aos governos

fazem uma solene declara- Dedicada aos escritores caíarínenses quais se faça o livre debate mocracia; e) prestigio da estaduais as condições de

ção de "respeito 8 todos os e as modificações legislati- autoridade, escolhida pela enfrentar e resolver os pro-
mandatos populares".
A nota, que raz ressalva

quanto á assinatura do go
vernador do Rio Gtande do

Sul, dizendo que não foi

passivei dar ao sr. Ilda Me

neghetti conhecimento pre
vio do texto pela Impus
sibilidade de uma ligação
telefonica com Porto Ale

gre, é, na integra, do teor

seguinte: "Os governadores I
dos Estados do Pará, Mara

nhão, Piaui, Ceará, Rio

I'Gra�de do Norte, Paraiba,
Bahia, Espirita Santo, Rio

de Janeiro, Goiás, Paraná,
Santa Catarina, Minas Ge

rais e Rio Grande do Sul,
reunidos, nesta cidade, a

convite do exmo. sr. presi
dente da Repubuca para

apreciar a situação nacional

e tratar de interesses de

suas unidades administrati

vas, tornam publico que:
1 - Manifestam a inquie

tação com que sentem o

agravamento dos proble- .

mas nacionais a exigir me

didas efetivas e corajosas
para a sua solução, sobre

tudo nos setores direta·
mente ligados ao cuslo de

vida, cada dia mais insupor
uvel para as clases menos

favorecidas, Cace aos alar

mantes e ("re9cente In-itces
do processo inflacionário;

IIlna semana as barracas TES ALEGRES". OutrOS
!ice "�o e:ol;postas, a fim de exemplares. também orga
possibilLtar maior afluên· nizados pela Edltôra Ro·

�r��Ú:�� �t��n6!f��- i�;�l:O:l�Il;: .�����:
uma sera especialmente ce- "CRÓNICAS" (uma série de
dida aos "autores catarinen· cronistas catarinenses). não
ses", onde estarão expos· ficarão confeccionados a

tos livros de Osvaldo Ro- tempo, infelizmente. Os lan

drigues Cabral, Nereu Cor- çamentos serão feitos em

rea, Péricles Prade, Tito outra oportunidade. Nas

Carvalho, Almiro Caldeira próximas' edições daremos
de Andrade, Salim Miguel, rr..aior cobertura.
Osvaldo Mello Filho, Silvei-

Portuários v o 11 a r a m

trabalho
RIO 21 (OE) - Os lJ-:lr

tuários Que haviam lar'l

lisado -suas alivldades, as

9 -hora-s de hoje, acabam
de retornar ao trabalho
com as �arantlas que lhES
foram dadas pelos Fuzil"i
ros Navais, e a atendlm!''1
ro à decisão do sjndiC'l.to.
Os porlua..rles decretaram
a parede, por terem os ar

rumadores ccntrarian(!1

acôrdo firmado, ocupldo
os armazens 12 e 13. A

administração do porto
por sua vez, está em enten

dimentos com O Minis(rlJ'
Expedito Machado ri a

Viação, para resolver a

questão em definitivo.

Conselho estudará
Aumento de Salários

RIO 21 (DEl _ .1I,inr.J.
e::;ta :o;emana, o Ministro do
Trabalho instalará no ala

O Con"-'elho de Politica Sa

larial, criadO !)Cr suge"tao
do MinlAro da Fazenda.

O novo órgão. fleverá, dis·
ciplinar oS aumentos �A_

lariais dos trabãlhado:es
Que. tentam afetar a p!);í�
tlca econômico·Cinanc-!\rll
do Govêrno.

RIO. 21 (OE) - Retor·

nançlo do Rio Grande do

Sul, o Ministro da Viação

o TEM P O (Meteorológico)
{Síntese do Boletim Geon-etcnrnfúglco, de
A. SEiXAS NETTO, válida �té Ms �,lS us. UO

. dia 22 de outubro de 19ü3
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI·
CA M.i!:DIA: 1015.3 milibares; TEMPERATURA

MÉ·IDIA: 28.4" C; UMIDADE RELATIVA MÊDIA: 86.2nó;
PLUV.IOSIDADE: 25 rnms: Negativo - 12,5 mms:

NegB:t1vo. - Grupos de nevoeiro cumular - Chuvas
ocasioneis e esparsas - Tempo Médio: Estável.

região de Rezende. A va

são do Paraíba, era pela
manhã de 113 metros cú
bicos por segundo; mas

pera a alfmestacâo das
usinas de Nilo Peçanha e

Ilha (los Fogos. a vasãc
mínima é de 200 met-es
cúoícos por segundo. ha
vendo assim um deficit
de 87 metro, cúbicos. rn
quanto isso em Laje; n.\n

Ouírn Furacão

Trabalhadores Paulistas querem
aumento ·de 100 por cento

s. PAULO 21 (OE) - A� [dtver-as ca�eg(lr�es, estân na Delegacia Regiosal ('_o

reivindicações ele 700 m'! sende cüscutídas em mesa Trabalho. Estãu rlíscutindo

trabalhadores paulistas oo redonda nêsse momento, de um lado a oonre.íere

ção Nacional do-, Traba

lhadores na tnrtú-trta e

RIO, 21 (OEl - ° Minis- elal. Aiirma-se que a gaso
lina e o Oleo Diesel sofre-

dezenas de sindicatos úpe
ràncs: e de outro, enttda

des representativas dos

empregadores. Além nO

aumento de 100'1 os tr-i
balhadores deSej<l�n revt

são salarial de 4 em 4 n-a

S. PAULO, 21 (OE) -

Foram anunciados oficial·

mente os resultados de elei·

Carvalho Pinto laia Guinta feira

rão um aumento de 30"u,
para compensar o ultimo
aumento da taxa do dotar

oficial ocorrido a 3 meses.

MIAMI at (OE) _ O Iu-

e 4S minutos, seu pronun

ctamento sobre a situação
nacional, quando anunciara

medidas para conter a tnna-

::-b���i:�����:�s ad::;:� Rlm;"ranle:::mod:e��:'OC, com o N •.
RIO 21 (OE) -. Deve-

tro da Fazenda marcou pa

ra quinta-feira as 21 horas

rão ser divulgados ainda

hoje os 'novos preços dos

combustíveis liquidas, que
entrarão em vigor após a

pUblicação no Diário Ori·

Gabinete
t Britâmeo
LONDRES, 21 (OE) - O

primeiro ministro britânico
Lord Home designou seu

gabinete, tendo confiado a

pasta do exterior á Fischer

Bladler, seu principal rival

na luta para a sucessão de

Mac Milan.

ao
Rebelde�
recebem
visitas

racão Oini alcançou esta
manha a cc-te ónenuu
dr:; EE, UU. na carouna do
Norte. As praias da regiÃ,o
toram a-soiaoas por v'c
lentas curtas. Urna embar

cação com 10 homens '1

bordo esta de:-:apareclda e

lima HUI 1'3 enconn-a-es 1'111

dificuldades

Código
Florestal

BRAStLIA, 21

Foi encaminhado

sas comissões da Cãmara

Federal. o projeto de lei

sobre o novo Código Flo

restal Brasileiro. O proje·
to considerado da maior

importância, receberá nu

merosas emendas.

ocorreram chuvas. A v<hã-:l

Arraes volta ao seu estado natal
BRASILIA 21 (OE) - I) 1.!' Pernambucano coute-

governador M'guel .A1':·-lPS
de Pernambuco dcír 11

Br-aaíüa cem de... tino a H�·
erre depois de ter co .. fe

rencíadc cem o presfd. n-e
João Ooutart. O govercan

ri ncrcu também com ou
tros lideres tendo decidido
adiar 'para 15 de Nf!Ve'TI
bro o chJll1ado encene-o
do nectre.

veio Constatar Eficiência
e Disciplina do V. O N

Chefiando uma Equipe ná, em Paranaguá, bem co· os Grupamentos Regionais eficiência disr:iplina c esta-

6:ra���iar::arl��a I��������� ��i�asd�el;����:S d�a n��� deA��il��oS i::P:�:� será �en:�ra�is�t:d���o� ��n c�e�
se entre nós, despe a tarde Estado, em São Francisco e Ceita na Capitania Fluvial propor e recomendar as

do .d\a, )7, o Vice-Almirante em Haja!.- acha-se, no mo- dos Portos do Rio Paraná. Proy_icl.,ênc1as. psra S'aml: ns

J.o-�1I(0l,·*lra M�ia Tom nL,i "ll'o r40-.�N'_�l·clmÇor-sllas. al� : �6�dÔ... l't>l"n""-I�,·'dolJd� 'a1:p;O,':: i:fetidê:twi'!l.IV ('-u�n·�da. O
pida \ entrevista que nos "idades nesta cidade onde " .. fI_ .. '" '''' transporte do Grupo de ln!';-
concedeu essa Autoridade permanecerá até o dia 23. crita no RcglÍlamento da pEbres está sendo realiza.
Naval declarou·nos que par· Prosseguirá depois. Inspetoria Geral da Mari- do ,em avEio mimar, posto
tiu do Rio de Janeiro, séde

avião da FAB, para o Esta
nha, a inspeção anual que pela FAB à dispOSição da
0l'S se processa destina·se a InspetOl;a Gernl da Mari.

da Inspetoria Geral da Ma· do do Rio Grande do Sul, constalar as criações de nha.
rinha, à 14 do corrente, em onde serão inspecionadas a

cumprimento de um pro- Capitania dos Portos do Rio

grama de in<;peções a ser Grande e as Delegacias da

concluidA. até ::lI do corren· Capitania em Pelótas e

te mês. abrangendo todos Pórto Alegre.
os Orgãos e Estabelecimen
tos da Marinha na jurisdi·
ção do 5" Distrito Naval se

diado nesta Cap�tal.

I -

Telefones mais caros em Brasi!ia
BRAStLIA. 21 (OEl - °

Diário Oficial da união de
verá publicar amanhã, a

aprovaçÃo pelo Conselho
Nacionnl d.c Tdecomunica-

ções do novo contrato dos
telefones. Essa homologa.
cão implica desde já no au
mento das tnl'ifns dos atuais

a.ssinantes.

A seguir, a caravana de
inspetores se deslocará pa·
ra Urliguaiana. onde está

a Capitania Fluvial dos Por·

m�s:�� \q��:it�e;i�o �x:� :�s c�:ad��o ���!n�!'a:�ide: Eleições na mais perfeita ordem
osB�:r;��IA�re:;s (�e�: r: _P_o_,t_o_,_d_O_E_"_'_dO_do_p_,,_a-_8_ã_0_B_O>_·ja_._P_",_'_in_,_p,_,,_·on_'_'·__ 8_._P__A_UL_O_21_IO_E) -- O

belião em Brasília, poderão
receber visitas a partir lle

hoje á bordo do navio Raul

Soares, onde se encçmtram
recolhidos. O ministro dn

Marinha baixou portaria
permitindo as visitas as

segundas e quartas feiras.

Irrtgularidades no IAPM
Serão Apuradas

Presidente de> Tribunal Re
gional Elelt'll'al informo-:t
terem tranSCOrrido nn
mais perfPita ordem ns

eleições de ontc'll na ca
pital paulista. POr out:'J
lado as apurações começ'l
rão às 13 horn.� no 1':II"a
puera, e:-;�ndn o termino
previ,.;to para destro ti!) 4
ou 5 dias.

(OE) -

a diver-

RIO, 21 (OE) - Confor

me prometera a dezenas de

lideres sindicais dos traba·

lhadores do mar' o Wnis·
tro do Trabalho· levará
amanhã à Brasília para co

nhecimento do presidente
João Goulart, as irregulari·

dades q'lle estariam oconen

do na administração cen·
traI dos institutos dos ma·

r��os. O SI'. Amauri Silo

CP e a Reforma
Bancária

BRASíLIA, 21 (OE )- O
mini"m C",alho Pinto

- Crédito especial para socorrerComparecerá perante a co-

:i�:��l, e��e��a�Xi�a'������ ,

O Rio Gránde
ra para expôr os pontos de
vista do govêrno sÓbre a

reforma bancaria.

va entl'egara ao chefe do -- _

govel'11O volumoso dossier"

�:nt<,';'��"I�;�" 0' di,i I G � � i A O fi CH E?
<

I
Quase normalizada a situação I ENTIO mA é_1ft�

no Rio Grande
______-o'________ P. ALEGRE, 21 <OE) Concilio
Destroier desapareceu na Coréia �:"'�o n�::�::.:, �o'i�:; Continua
C. DO SUL 21 (O��) ���sde:tl����ocO;�e 10e:>t!�; �o�r�: ��t;�:�ha en�h�n:�: C. DO VATICANO �l ._

Chuvas Arll'fl'cl'al's na Gua-nabara sendo rebocado em 1'11.0 vêrno sulino continuam
(OE) - O Concílio EClI-

mar, deEnuareceu no ú;t;i_ prestando ajuda aos flage-
mênico e!evel'á elecidir ;cr

mo fim d� semana nas lados, oferecendo.lhes re.
votação esta 8em�na, ·e : s

���X!�;d:��;a de:�a b���:� ��:i:�s s;a:te�����d::;Sa rei· ���:;'d��:Ss c(al����c��, (i!��I;�
nã� surtiram os efeitos P) mais.

em Latim ou s-e p"dem r.:.�

sitivos. Quando rio de�a- zar mis�a idioma.

[parecin1ento da embarca- materno.

ção. sopravam vento� de
100 Kilometros, honirio� �

eram registradas Ondil.3 :ie

mais de 20 metros de Ii:
tUfa.

disse no Rio de Janeiro,
que sugerirá ao Presidente
da Republica a abertura de RIO, 21 (OE) _ Confor-

��;dit�s e��:��:�!arad:���l: me declarações do almiran

Estado. Acrescentou o sr. �:c�!�:� M��:!��e�S e:
���ed:��tu:����� o:e;r: chuvas, iniciarão hoje a

juizos causados pelas en. _o_"'_'_a_çã_o_C_hu_v_a_A_'_tif_i'_ia_'- _

chentes.

Planejamentos serão entregues
Quarta feira ã Jango

BRASíLIA, 21 (OE) - Os e demais orgãos ligados
grupos de planejamentC)s presidência da República,
dos ministérios, autarquias serão recebidos pelo presi

dente João Goulart na pró-

Retornou o

embaixadOr"
RIO, 21 (OE) - Retornou

a Guanat,JarEl o embaixador
do Bralioi! junto ao govêrno
Francês. O Sr. Alves ele
Sousa ao de,sembarcnr dis·

---que veiO ao ·n08&Q pais,
_, &:t"en,dendo a ehé\lnaelo do

cnanc��er Araujo CAstro
p�l� ��lbifiS tQliWl),,<'

rima 4a. feira no Palacio

do Planalto. Serão entre·

gues a coordenação geral
de planejamento, os pro·

"jetos prioritários de cada

pasta e autarquia, afim de

se elaborar wn programa
de obras com recursos fi·

nanceiros devidamente pr('·
vist.o!\. Esses planos serão

executados até o fim da

atual nrlmini�tração feclp-·

ral, segunda o palacio do

Ainda o

Tumulto na FNF

Por outro lado os Estado

do Rio os' cortes· de ener

gia elétrica passarão a ser

hoje na capital fluminense

de 2 horas.

São Paulo resultados das eleições
do PDC, 2 do PSP, 2 do PTB
e 1 do PSD.

ções municipais em 1 mu· ------------- _

(\CR��t:�te(sO��a-co��:<��� ����i�s r��ulit����o�ndi�:� Inglaterra importa Carne Brasileira
do Conselho UniversltÂ.rlO - a vitória de 3 candidatos RIO, 21 (OE) - Deverá chegar hoje ali amanhã ao

estará t-omando Ooi primel- ._ ..•. --- Rio de Janeiro, um grupo

���ca(���OiI��ntOt�I�I��to it�;. Jango estuda problemas politicns . �:�'ll::����:es :n��:S��il���
sexta f,,,ira última, na }<'s.- BRASíLIA, 21 (OE)) - O sidante receberá os I::rupos � de de importar carne bovi.

culdade Nacional de l'''!I�- presidente João Goulart já de planejamentos dos mi· na do Brasil. O grupo pre
sofia, A comls-são é chdla se encontra - em Brasilia. nistérios e autarquias, e de· sidido pejo presidente do

ért p� ReI 'Pedro 1- empenhado no estudo df' m is. orgias ligados apre· _ Instituto Britânico da Caro

mono da Univcr.�ldadc cl'J v:lrios .prohlemas politicas P- sidênci� ,da R,em.! ne. irá depois para a Ar·

B�:Ioi)l. wt:onõmiLúS, I\nlanllt'i Cl pre ge11tint1. c_ "-

..

Problema energético em

São Paulo é grave
s. PAULO 21 (OE) _ O

diretor d'] Deparlam",n�o ----------
de âguas e energia eliit�:- Greve dos
ca de S. Paulo, afirmcu

��e s�;n�:I�:�:�l c��:��e n�� Professores
gravidade da situação co S. PAULO 21 (OE) _ &!i
abastr=clmenl-o energé�ico pera-s0 que termine hoje
da capital paulista. A s:
luaçâo em São P9ulo tor
nou·sp ainda mal--; .-erb_

envl �'m.n K·�
lowf1to.� ·PftI'R •. h GU(ln�bil.'.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Entk-rl'�'o Telegráfico ESTAm J

DIRETOR
ftnhE'ns de Arruela Ramos

(iERENTE
nomtnecs Fernandes de Aqulno

ClIEl'E rm UEIl.\ÇM)
snrõnto Fernando do Amar"l e Silva

REDATOR-SECRETARIO
Pprlc!(':,,\ Lnía de Medeiros Prnde

RFO.\TORES
Osvaldo Melo

P('(lI'O Paulo Machado

rl'BLlCIDADE
Osmar Antônio Schlindwein

SECRETÁRIO C,OMERC)AI..
Divino Mariot

uEl'TO. DE ASSõiL"l.\T{_lRAS

�';:���:�s
Pror. Barreir05 FÚbo - Prof. Osvaldo R. cabrat
- Prcr. Paulo Lago - Pro�. Fernando Bastos

_ Prof. Alcides Abreu - Psof. Othon Gama

Ie'rcce - Dr. M..:ltOIl Leite da Costa - Dr. Ru

bens COSta ..- CeI. Cid Go.;uaga - Major lide- Ironso Juvenlll � Walter Lange - Flávio Alberto

de Amorim - Arnaldo S. Thiago - Doralécto
Soares - sror. Osmar Pisani.

I'':;fJI1�sta8 SOCW!I

Zury Machado - Lázaro Bartolomeu

IEsportC's
Gilberto Nahas - Maury Borges - Gi!lJel'to

IPaiva
Crõnica!t

Silveira de Souza - Ertson Nelson ue Ubaldo

= ��� g�:�i�·�·'i!�!���r�·C���/l���r��l�il�� I
Silveira

Salim T"'l!gJ.,! - '\�\�;:1� I.��l��·�:;�� -:- Jair Prun-

cisco ttumms - George Albpl'lo r'otxoto - LlIl·

doU 13Pll .- Hodrigo ue tt-e-o

NutidOlS da Pouctu Militar

Jl.1:linr Edmundo de Uasto� ,1uTllnr
('f1I11C'lItári""

Jo,k, :\'il0 f,inllH)"{'$

C. ']'\lYlHllI1:i.,nrIl1"111;n,:à.') .!;,.n�:(>I ...

n 1':.'" ESt;NTI��:-=:::S
Represcnl;u-tiI'S A. S. Larn Lida. - Rio ICBI U
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"l'mitI<Hls nos artigos nsslmulns)
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!
SRA. TEREZA DOS SANTOS TEODORO �Sentimo·nos prazerosos em registrar para o dia de

hoje, a passagem de mais um aniversário natulicio da_

Exma. sra. Tereta dos Santos Teodoro, chefe de serviço
do �a�j:�Ci��:����tose�es ��:�:n�:o���ÇãO boníssimo,

dia a dia ve!TI merecendo a admiração e o respeito de

todos e pela capacidade e raro brilhantismo como vem se

destacando na função em que exerce. Motivo porque

será, estamos certos, alvo das mais significativas provai'i

de ilpreço e regozijo, as quais "O ESTADO", associa·se au

gurando-Ihe e a sua dignissima famBia votos de perenes

relicidades.

FAZEi'tl .\NOS IIOJt-;:

JOVEM MAURO XAVIER

Transcorre no dia de hoje mais um aniversãrio do

jovem Mauro Xavier, filho do distinto casal SI'. Manoel

Xav)er e de sua .exma. sra. d. Anita Xavier.

Ao aniversaraite e seus genitores os nossos efusivos

cumprimentos.
.

MENINA El,IZABETH C. SCHLEMPER

Itli 'I
Vê paSSar no dia de hoje majs um aninho a graciosa

menina Elizabeth C. Schlemper, dileta filhinha do nosso

prezado amigo sr. Bruno Rodolfo Schlemper e de sua

exma. sra, d. Iracema Camp06. Sch]emper.
A Elizabcth e seus venturosos pais os pnrabens ele

O ESTADO.

MENINO SERGIO GOULART

A data de hoje assinala a passagem de mais um ani·

nho do galante menino Sérgio Goulart, filhinho do nosso

ilustre amigo sr. João Goularl e de sua exma. espôsa d.

Zilá Goulart. �
Ao Sérglnho e seus gemto! e" os cumpnmenlos de 'O

ESTADO".

MISSA DE 10 ANO DE fALECIMENTO

A Surdez pode ser Curada?
Responde a esta pergun-

ta 'o Dr. Wilson oídret, eho

fe do Departamento de

Otologia do Hxpital ele

Clinicas de Cur-ítíba. e que

há pouco chegou dos EE.

UU. com as mais recentes

ecutsícões no camoo da

cirurgia da surdez:

Multo ... surdes já podem
ser recuperados mediante

moderna míeroclrurg!a.
desde que o exame p,',jJ!o
constate tratar-c-e de un-n

ooecca denominada :.l .... J.;.

clero�e. a qual deter -cír-n

nxacão dOE ossículo; 1,0

ouvido. A audição .asté pre

judicada porque há obs-te

cão à passagem do som

"para o ouvido interno.

O • ,,�) causador da obr

trucãc é o ESTRIBO, "'!"'l

d'J, 3 pequenos OS'lOS q:l�
tran-mítem o som .resce

a membrana do tÍ>1!r;l.l''J
até o nervo ecu-uco; :"0:-

ma-se uma catcíücacão n t

c-se do "strjb'J, imp_'t!_�
do sua Vibração normat.

A operação consiste r.;\

remoção do eatdce e ('.:"J

reco de calcificação <rue o

fixava. A abertura zr:'.dol

é coberta com um pequou r

segmento de veta rr1;;f'\'.l::t

du d( rso da mão, li' �':l1

pequeno tubo 11" matr-ria

plá-Hca é u-adc p ua SU.;I'

tituir o e.mco remoeteo.
Recentemente fcí.. rns

pensado (' e-nxerto de vo-«

e outros ma tcrtats -é r·�t;::'J

sendo usaoos COI',: )";.,' J

gens !'iâbre o tubo je :oi,i.,·

Sociais

Iania vai -recepcionar convidados
Encerramento da semana da Asa com COCK�AIL
1 - A bonita Tania Canztnní, no pró

ximo sábado recepclonarã o jovem "so

cíety" ítajaíense para festejar seu -ntver"

_.-xxx--

10 - Fomos informados que um ca

�r.J de nossa sociedade, vai reunir convi

dados, para um jantar em "bláck-tío''.

2 - O Comandante Marcelo Bandei

ra !l.Inia e �1'6., logo mais rece.pcionaram
convidados e autoridades, para o cock

caí! de encerramento da Semana da A8'a.

A recepção dar-se-a no Casino dós Ort

__xxx-.--_
, ,

11 - E por falarmos em jantar, a

bonita sra. Eliana Cherern, em recente

jantar estreou vestido em tecido branco.

criação ,e confecção do costureiro Lenzi.

O modelo que tinha como complemento

um beusstmo colar estilo cleopetra, roí

tico.
A 1ntervençio r-<!!}u','1'

h(l�pitaltzaçã() de apea: .•

48 hr:ras € ° p::lciente pJ
(Ie vnltal" in su:\s atí1.".h

des nf,rn:aj_, au fim (],- lO

JANELA PARA A AMPLIDÃO
Era noite

O homem vinha correndo pela rua em desespêro louco

Tudo ia passando, paasando ..

Súbito agarrou-se ao poste de lerro ruente

[et]ernidade morta, mas eternidade.)

ciais na Base Aérea.

assunto durante o jantar.a - O Clube "15 ele Outubro" que

festejou aníversârio, recebeu assocíados

e convidados, para uma movimentada

festa dc Debutantes no último sábado.
12 - Realmente continua bastan

Agóato.

rnovnuentada, o "American Bar" do Que
réncta Palace onde reune-se o mundo

elegante social politico.
4 No próximo dia 1 volta a oir-

curar a revista social do Clube Doze de

I fi - ncali:r.ar·se·;í_ s�ibado próximo

r.a capela do Divino Espirita Santo, a

cerimônia do casamento de Elane Luz,

com o Dr. Ernani Flayer. Os convidados

serão l'ectipcionados nos. :"n]ões do Lira

'1'1'nis (']ub::-.

-xlx-

13 � Acontecendo num jantar do

"Tap Clube", o simpático casal sr. e' sra.

clr. Teodoro LeU" de Oliveira Leite

wre-I
milda.

---XX;(--·-

14 - A nova Diretoria do ClulJe da

Colina (Lira Tenis I, diz que em 64 será

;niciada a prometida piscina. Aguardamos

li _ Aconteceu bast:mle movimentada com ansiedade.'

a lu,sla "Noitc de Est.relas" nos sal�s da

sociedade Guarany; em Itajai. A pro-

moçãO teyc $o cargo do cl'onist,a Se�as. "

�"!l&P."\OCj� ""

It.,....�ÇQnt�..'-":?'
....�o

,ctu� e I;'�J��xxx.f__._
•
I' '. �::;� fs�e:=J

ninh Lady Oliveira.' E�tamos sendo· in

formado que O broto em foco, no próxi·
mo ano sera uma das Debutantes de

Clube Doze de Agôsto.

7 - Esta sendo esperada com grande
enlusiasmo a -Ua. Feira de Livros, pro

moc;i1.o da Cámara Júnior de Florianópolis.

A operaçã'J " iudui,)':'. Em caso ap6s caKl, foi constauda
realizada !)elo c'::nal UO e com!,f<)\'ad� UI11J melhoria SUl"'

.luvic]o COU1 auxíJ!o de mi- rre(nt!""t�._ A (j.'f foi ali"i4la.de

_'t�... �.
",,,,f;,,"""""""="""

" A.... J&I."'l' '�m-,_ ,,-nl*,1.;"''''!i'�>'":.
nece wstig(,) (lpeh�·J, � � t
sendo dlflcll até ao Ol�'- m� lu(pr�nde�, porém, ê

cialista afir!l1ar "ue ;;;;. r:'- que l"5TJI melhora se manteve e,:,
peração loi realizada. �c!!' que ;as (lb�\"ações me-

O n!)lne da op'lrllcão ciu dias se prolon��tll por muitoS

crita é ESTAPEDECTQ- meses!

MIA. De faro, os resu!!�d05 foram tão

mucantes o.ue os pac,eme� tI"e

tlim el<'pressóes come> eSI:lI.: "As

hemom;idasj:in�(lsj()maispro-
t;.t�rlla!". Note-sr {Oue I,,'rande

I:l - A Dirctoria do Lions Clube de

Crlciuma que tem como presidente' o sr

Ba!thazar, está com a responsabilidade
da promoção de mais uma parada de

Elegância Bangü, nos sa:ões do Mampi

tuba Clube.

16 - Depois da Semana de,homena'
gens ao casal Evaldo Moritz {Enezlta, ex·

Presidente do Lira Tenis Clube" ?conte·

ceu ainda jantar de despedida.

dia�.

VENDE-SE

Nã'J �el se hto me aCu:1'

tece . .!lcr ser eu um homem
muito velho, mas o que é
verdade e que só me sini.o

feliz fora dos flmbjr,n;�,>

preconceituosa:;. chei'J-; <,e

vaidade e artificiad"n-;c.
em que os homens t.unum

servidos, e não pHa amar atitudes convenci<"){Ial.<, (!

hipócritas. A slmp"jjcid�:ie
a naturaJJdade, a fr:1ZI� I

As'inalemos com u.na Queza - eis o Que me

Ipedra branca. êste fdid:-;· agrada. Talvez l):ir e"·a,,

slmo dia, em que o reprc- razões tenha me il'i1.zid:i

scnlante m:lÍ� gra:ilmdo tanta sati.!lação n a�Hude

da igreja em n0,'SO p\!';'<:, tcôrica de D. Jaime

deil1(J;;>,.;O cr.ntel·râneo, naci- Barros Câmara, que -

do ali bem perto. em 3ão praza aos céus! - pode ��r

J:::sé, pôd,e vencer 0& mil a ser posta em pl'âtlca

pa-Iprecone�itos com que ii,. ra felicidade do ml1ll<l.o

inferioridade h1llll..lna des- crbtão, pois que - é cla

figurou totalment.:! :1 aua.. rol - no dia em que t()

ve f�ionom:la do Nazat"t.!- dos os homens forem bu

no, para. trazer aos resp'll- Dllldes e fraternos,

amigo;>1&âveis pela. m&P.ut.enção do uns dos outros. Ori3to vol

fogo sa&tt"ado do Cfistia,.o tará, a reinar entre étes.

nl3mo nas �tU Bra"fos, Dom. Jaime Cê. ..

humanas, tun e1oqueut� e mara! Permita Que eu a�

digno exem!llo de subrnjs- ,.Inale com uma pejro
são à verdade evang-Jical branca esta sua bt'la ad-

tude. "ALBO LAPILLO

Ê aimla, c por enqmmto NOTAREM DIEM".

uma. 'Simples exortação,
convenhamos. Coüt"tlão & ARNALDO S, THIAGO

E o homem chorou Olhando para frente.

Depois entrou em casa. neecercou-se. e ao erguer os

[olhos.]
viu Que o relógio ria-se sàdlcamente na parede.

Tomou do sapato e derrubou-o de um lance.

Então, olhando no chão aquêle relógio e aquêle sapato,

viu mortos todos os passos que dera, e o tempo que

[deixara morrer vazto.]

• Suspirou angustiado de chõro.

Abriu a janela.
O vento rresco da noite bateu-lhe no rosto.

Depois, baixando a. olhos para logo alí abaixo, êle

[viu que]
a margarkla solitária não era mais botão, e qúe ape

[&ar de -r-l
tão efêmera, era contudo um alvo sorriso redondo.

O homem voltou-se, eusculton o relógio, e vendo

que ainda batia, lembrou-se do outro sapato, e foi

[para a cama sorrindo.]
F'polis - 8/10/63.

noberto Costa

REUI'Z UUIORROIDAS SE�I OPERI\{.�O
:\t)m TR;\T�'IENTO FAZ [ESS,\R ,\

101111 \nO E 1\1.1\11" ,\ DOR!

1'10."" York (Especial) - Final

ln�nte a ci;ncia encontrou uma

Slllm3..nciacicaui7a.)lteC()JIlaex

u-aordin;Íria propr;edadc de per
mitir a redu;io da� hemOll"Óidas

� o pronto alivio da dor· !cm

(}per�\'io,

número dêSld pacientd et"2m

portadores de C:!.SOS crÔnlcos,:aJ·

ClItlS de 10 a 20 anos,

Tudo isso., sem o uso de narcó

tic�s, allC"St($icos ou ads!ringc:I't�'
de C]u�l'-lucr M�cie, O $Cgrêdo '"

má nUlna no..a �ubstânt;Ía c;c�\ri·
l:::lntenatura}_I-HP_rA:cntel11eme
d�kru por mna inSUlu;ç:io
depcsq'.lls;asmundialmentelamo
�.O J.iR1' iá �_�ndo:1a;sa
��lXlUloc;ic.un-

;!!h,� 1- '
••'.0'

Agora esta nO"Va substincia cica

trizante é-apre:;cntada cm poma
da e supositórios sob o no,;,e d�

Preparado 11.

Fm tÔôas as brmáci�, peça!}l
PrPparodo II _ ,...mada '01

tubos Com apUador �pecial ou
PnJpontdo // - Supn",itúri...
em .arruchos com 10 unldadel

emb:.laaas individualmt'nt�.

Um s�lão je Beleza em

17 ...... Os costureiros brasileiros lan- perff'ito est::ldo (: uma C1-

çam para a próxima estação, modelos �a de Madcira nova na

em tecido branco, a cõr em destaque, Rua José Ma�_'i" da L\lZ I!
bem como os estampados que no verão ��;s�:���:�. T�ta!'R��: :.I.JLJ·'··�·"'l!t�t:i"""',,;
tem a preferência das mulheres elegantes.

Conselheiro Mafra 91.
,%S q_���.��� _

bem uma Cêraj')sa ati;_t.'('c

do c3.rdeal bra .. ileiro, ('II"'

face da tradição. (lt:tuJe

que iniciará provàvelmf"üe
uma fase de Fem.,r)el'l<'j.·s
para a igreja. que : ni as�
iiim, !louco <.l )0>.1 .... 'J, d-'�
prendendo-se 1p t&rf�
couosa faustosa. e de,;ne,

.ccssária, para retoma.' à
vida sImples e humili'.!
do;; pr!meil"o.� cristão;::.

9 - Jü está de volta da tempor8pa
carioca a elegante Beatriz Miranda, que

no próximo ano será sra dr. Roberto

Soares de Moura

Publicou a revisto. ""fA�1

CHETE". de 12 do Cllrr.·J.

te, em SU:1.S paginas c1('

hOnl'3, notável re?(1rLl
gem ,.,Õbre o c"ncilio rio

Vatican:l. em cuja pillt�
fotográfica "e destaca

lWSSO llu3tre conterrám'l,
cardeal D. Jaime CãO\:1r c:..

parecendo que a êle ;;e c1- em qU(' f';� esperava a

rige () papa Paulo VI_ li') tação das ;'Juas gentll"o1'as

momento em que re':!.l'tia ,.;uge;;tiles a' r<:>speUo ('a

o Concilio Ecumênico "ui- união (te todos ')s crlstão.".

rlgindo um apélo· em f'l\'o=- É multo de 10UVIll', );obr<.

da reforma da Igrcja L',,- tudo, em meio das ;1\c;:t."<

tóUca lembran{!o as,i .... travadas entre os dOli ;_,:

irre�istÍvelmentc J' ..ãll timos lpapas, notàvelnu:n
XXIII", comenta éI, nw,' te progressista;;, � a Cú:i::.

ma reportagem. 3') l1p<'�'- R'Jlltall!L ràd,lcll.lme,,'''''
�entar um quadro mui� o cnntrária às reforma:, �t.

expre�;;ivo da hlstÓric1. � ,- ger!da�. a atitude do 0''''-

lenldadc que ficara r.a so c\)nlerrimeo citado. t,!e:

HistórIa da História �h vado ao cardlnalat':t oln:]a

Igreja, como p:'lgina <1'_' não há muitos o.l1Q';, "n'

honra, por issn que enr.C:l"- mumento �m que Pal\io

1'a um c'Jmovldo cha:',w- VI enfrentuu :1, Curta",

menta da razão escb.r··ri-, conforme registra (' Ilnal

da. do atual Pontifice !\(i- da histórica' 1·.:..'j)(lrl'lge:'l

ALBO LAPILLO
OrEM MOTARE ...

ta ó. pauta' do noticiaria da Cidade, o caso dos novos

Pf>;:ÇQS dos transportes coletivos.

A respeito, o sr. Prefeito Municipa1 achou excessivo

os preços majorados das referidas EmprezaS e pUbukou
Jecreto (n, 187) disciplinando a matéria, concedendo, en·

tão, um aumento que segundo.as referidas Emprezas não

concordam absolutamente.
.

:) pior que surge como problema em que 0- passageiro
tem que se irritar, queira ou não queira e a dificuldade

de arranjar os desmelinguidos e sujissimos cruzeirinhos

lnó!u� de 1 ou dois), então, quem vai no pacote é ove·

lho pagante em cujas costas largas sempre rebentam to·

das consequencias. Por sua vez, os cobradores NUNCA

TEM tres cruzeiros para' troco de quem dá vinte para

trocar desessete

E o impasse eontiima ..

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SANTA CATA

RINA - Para dia 26 dêste, .encerrando o ano letivo desse

:o.ovai, mas promislior Co�ervatório, recebemo,", oe sua

Diretora, proCessora d. Helena Moritz Pereira, convite pa·

ra ·tssistirmos o escolhido programa. que será o seguinte:

mano a fratcrnidJde

deve unir tt><I','S O·

de Deus.

de Manchete. mcmcntCl

em que "cada bispo I'CCt;' ..

beu elq cal'deal-:\l'ceh;"fJu
do Rio dI;' Janeiro, 'D.lI!1
J�lil1le de Banas CÍl.mara,
uma. longa carta prop<)�

do a adoção de dete:-l".'u

nadas medidas capaz<:::; :le

tornar visível '0 retômv (t1

Igrejll à pobreza". E 11--

sim finaliza tão auspicj, ,

sa reportagem: "Diz :1

carta:

de ouro ou de prata c 11:.0

peçam Icruze-s de muueit:\

ou de brosze. Que tr<>(!cel'1
os seu.<; luxuOSOS veicul,ls

por carros mais mode<;t,.��.

Que abandonem �lIa f!lto

ridade de prjnci!)es qu;�

vivem em }>alacios, aLi:u

de qu� os :-;epara do� fi('j_s

e dá a ê',ií.cc; a ;m!lJ.·'�"f;ii.o
li!.! que 06 bispos lã

.

C.i��G

para que sejam l:n�J,)S e

e '-'ervir".

r PARTE

Ainda Não Comprei - Aluna: Bemadete Rodrigues �

A. Souza Lima - Por Fora Mangiricão - Aluna: Helena

M. Stlva. - Mozart _ Andante _ Aluna: Snvia • Terezinha

Da.:Iiani - Radamês Mosca - O Burrinho Travêsso, da

Pequena Suite Infantil n' 1 - Aluna: Maria Nascimento

Meyer - SchmoU _ Scherzetto - Aluna Laurete Abreu

- Souza L!ma. - Minueto _ AlWla Angélica S. Th}ago
Fernandes.

II PARTE

Viuva, filhos e genro do inesquecivel espõso, pai e

sógro CARLOS PORTO convidam aos parentes e pessoas

amfgss para á_nlissa de .10 ano de falecimento, que será

�> :'cdebrada quurta·felru, dia 2:) des\,<::, 11i1 Catl'dl'al 1\11'trOpu·

:'.::*i��ana, as 7 horas da. manha.

t, A,nwcipam agradecuneniOl>. � .. I!'
" .!

�·�;.h:.... FlorianÓpQlis. :&2·J_O·6:i, __'lfl�i)j��l,�},lt>�
:";', ."

'-".i.' ,,.:,,. ��'!:I:"�.;:.t;�#*,��élt4.iw·6<;''''��;$.**e'ik:� '�\ �,H"�,",;'_1&i
�._-----------------�--------------�

Fr. Russo � Dois �lhinhos - Aluna: Maria Alber�

tina Bráglia - G. Gurlitt - Sonatbla em Dó M _ Op. 54

Moderato - Adágio, Non Troppo - Aluna: M&rtaa lIoti

roski - Edward Mac Dowell - L'Eglantine - Op 61 -

n° 1 - Aluna: Tânia Caldeira da SUva - Octavio ..... ..

Patinando No Rm_gue - Aluna: EI8ctr)ora Dulce ••�
- E. Braga - Prenda Minha - Aluna: Carmen S. Thlã-

go Fernandes -FranCISCO Mignone - Congada � Aluna, �

lIertba. Lobbê de Araujo Cotta

',.., t .it

.Sente�se pel'L:ilam, I''J

à vontade a minha C'!,h

ciência de fieI ade'Jto n::

mame do Espiritismo, jm

pelindo-me a este rcg!:H[;}
oportuno de tão bela ir.i

ciatlva do a.tua! p3pa ,lU!!

demonstra., de líma form'1

jnsof1�mável, ti, !o;ua c!lõpo
.l'lção de ânimo no sentiJo
de levar a efeito as r�:·()r·

mas iniciadas pel,o seu glO
-'Que os bispos abando

nem os titulo:; Je Exce-

ri��" anteC-t.:'J.,"r, ') j)il�}f� lenda e de Emillt'll�:a.

Joao XXIll, mario e:':J::'(1.- Que deposltem aos P�g do

mente lJO diflcil momento p�a �u:as guze,; peitorais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua FeliptrSchmidl. 33

CailUl Postal, 48-

Telefone, 25í6

Se no Meyer
tUo Encontrar

Rãa AdiaDla Procurar

rudo 'va Caasu.ução 8s Melhores Produtos com os

Menores Preços

Cooo Preparatório Continente �
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES �_DE DATllOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI

6�����l��A ADMISSAO DURANTE O ANO

��S:s�do nos mais modernos processos peda
- DirigIdo �1o:
- PROF_ VICTOR FERREIRA DA SILVAHORA'RIOS_ DIURNOS • NOTURNOSFaço sua Inscriçôo à Ruo Dr. Fúlvio Aducrtgo ·24 de Maio, 748 _ 1. andar.
- Equipado com mÓQuina, novos

------------_"..._--------

Empossada nova Diretoria do Caxif AGRADEC���roDi 7�o�ÁITE PA.RA

Foi emoosseoa. sex: . ..[ teceres em geral. repre- eleito Eduardo Luiz Iv'[I�'!. 40 více-Pros - LOU:jl'S
feira última. a nova C."'· sentantes dcs eísrncrtos encerrou 'Sua cracão. co:'"' - Luz
te ria do CENTRO ACA- da capital. Deputudo-, c clamando a Inrln pardct- 5° vtce-Pres - Ivo E_

DJ!<MICO XI DE FEVE- representantes ee ou'ro" parem desta rase revotu- okert
REIRO, (la Faculdade de Centros Acadêmicos 8 .da clonaria que vive () Pa':'. 1° secretano - Luiz
Direito. da UNIVERSlnA- FEUSC. As estruturas arcatca . c Muller
DE DE SANTA CATAP.IN" Lançando Ulh veemente obsoletas da nessa ,,(l,i '- sub-secretário - F�l'�
Na Sessão solene de p.,�- mantresto de renovaçà-i .c ds de não suportam m.its Reichert

se esuverum presentes. o de atividades que enccn- o pê-o e a resp-msabiu-lv- 1° 'reaeurolro - J'lão
Diretor da Faculdade Dr. trem nos estudantes Q ('C'') de ctttta vez mais cresccn- Alberto cerres
Valdo:niro cascae-, Prc - de-cíado, o Presidente te da vontade do povo em zo Tesoureiro - An,.�::lin

ver-se livre e assegurados Pereira Oliveira.
os seus direitos de cidadão S :mrmr

se��d�::::rI:a:::::�s�:�;l

�a'���;SI�I��:�ltu�a: Luiz E-

�

•
duardo Mussi

JO.\O BATISTA l° Vice-Pr.cs. - Náo H
OCORRIDO DIA 20 NA MATERNIDADE CARLOS CORREA. eteno

Florianópolis, 20 de outubro de 1963 2° více-Pres. - An-ônro
24-10 Dtnmárto de Queiroz

3° Vice-Preso - '111-1a
Izabcla Kuhnen

A Iamtlin de Murfu vk-rra soares (Pequena) nprndecem
a .odcs que compareceram a seu sepultamento, e enviaram
flores e telegmrnas (' convidam para a Missa de 7- dia
Que mandal'iio celebrar r-orne em intenção a sua br-níssí
ma alma no dia 24 t qulntn-Ieira l na igreja Santa Antonio
às ".30 horas.

A rnmttta entutnda por nosso intermédio maís lima
vez a�rad('C'(,Jll fi. Iodos quI' comparecerem a este rito de
-é ('rislã.

QUINTA ZONA AfREA
DESTACAMENTO DE BASE AÉREA

DE FlORIANÚPOUS
EDITAI, DI:': CONVOCAÇAO

PARA ALIST ..\OOS NO �RCITQ. A.ERONAUTlCA, E
PARA NA.O ALISTADOS

O Comandante do Destacamento de Base Aérea de
Florianópolis. avisa nos cidadão ainda em débito com 'o

serviço militar, maiores de 17 anos, 'alfabetízadcs, e que
desejarem servir por dois nnos. como voiuntértos. para
incorporação em CUritiba. Instru.;ão Militar em Belo Ho
rizonte (Minas Gemís i e. posteriormente servirem em

Brasília, deverão se apresentar no Quartel da Base aérea
até o dia 24 do corrente. munidos-dos documentos abaixo,
com excessão dos já alistados, que deverão.apresentar so
mente o certificado de austemeeto e autorização cio pai
ou tutor, se for menor de 18 anos.

a) Certldão de Nasctmcnto;
b) Atestado de BOII Conduta, passado pela autoridade

policial do distrito do rl"lÍd6nbln;
c) êutcrtzacão do r'nr ou Tutor, se for menor de 18

anos:
d) Os documentos nctmn, deverão ter firma reconhe-

-etdft'.
.

QUARTOS COM OU SEM PENSjO

Aluga-se Rua Esteves Junior, 34
ANOJE - GUARDE - VISITE

DURI-BlOCOS
70%�N�;� v::t::���ç�:��� m:n��uz:�:te:i�
ll'Ud8 barato e 56 precisa dr 2 a 3 mm. de robóeo. As
paredes não deíxam passar ruido, .mdade ou calor e têm
durabiUdade tlimitada.

..qUIIRDE o endel'eÇQ: - Escritório à Rua Felipe Sch

::a� t- andar, Fábrica em Coqueiros - quase derronro J1

VISIT.E a casa msdêlo, 80 lado da Iáhrícn e ceru-'
8e�mente, de que você mesmo jti pode iniciar sua
t. 1�

PARTICIPACAO
'" OSNY BARBATO E'�F."i'1I0R\

COM SATISFA('i\O PARTICIPAM-AOS PARENTES E PES
SOAS DE SUAS RELAÇOES O NASCIMENTO DE SEU
F·ILHO

... -d L :1.;
'PROGRAMA DO MES

Professor S, Thiago: Conferência
Hoje. terce-retra. às 2D m. de tóda oportunidade:

horas. na Federação Espi- CONSEQ�NCIAS SOCIAIS
rtta Catartnense e sábado, DO ESPIRITISMO. Como
dia 26 do corrente, também sempre, em ambas essas
às 20 horas, no Centro Es· organizações. a entradd é
pirita MAmar e Humildade Irnnqueadn fi todos que de.

fcs�or Arna;d�'�_ ;h,::- tras�"OUVtr' eesas-pa

que dif\c.orrf,á 's�_:·:(';o_.:;_,.;,tf}�

.I'ROGR.\M.\ no Mi!:S DF. Ot'TUBRO
Dia22 li "'Il""=_-r.l\I"""
Diu 2!! - 'rercn-rotra -- rTNF.i\t .... - reesuvat TOM &

JEF,tRY N"9.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ftortanópolts' - 221lfJ/63

,.

Boletim da L:iber-Press soda cáustica

No Clube 12 de Agôsto desfile das DEBS e Noite de
,

Estrêlas - A Patronesse Sra. Virginia Borba

recepcionará - Jantar oferecido ao

Almirante Moreira Maia

ção, para -O Juri, que es- EM ORLEANS
colherá a Rainha e três 15 de Outubro, o Dr. xereu Guscnl. na-

Princesas das DEBS de morou !) seu 42.0 Aníver . sou-se com a arta LüLi
1963, a grande atracão da sério de Fundação, Sandrtní, na Catedral Ja .

noitada. movimentada -sciróe''. quela Cidade. A!1ó� DAl'!
Desfilaram as debutantes: Religioso, (OS c-mvídadcs

\Asbrogllda Leite, Rcsema- rcram recepcionados no
. ry Purificação, 'rereatnhn Clube União Orteanse. Fi-

ESTRELAS" um de ..f1le KnaU e Vem Lúc.!a Bo.I;. gur-u em os Parnnlnfns. o ..

orlgl�l Idealizado e pro- traml. Na ?ca:;ião foi

�IC1.-
cwat Mln!stro R��l r r

U-I
movido por damas da :'0- ta a Ramha 1963/191l4, era) scnaéter
cíedade hrusquenae ;>"r Vera Lucia Beitrami, re-

.ocasião do Jubileu de Ou- cebendo a faixa da R:1:- � ESTA
ro do C. A. Carlos Renaux nha 1962/1963 .• Maria Lai·
Este destile foi apresel'�- za Ferreira da C"Jsta. O reglstraco nes·� Colun:l.
do por duas vezes em Brus Colunista c:mvioado o?-ia uma nromoção que vai <1-

que com multo suce"n. D:ret.orla d�ouele Cltil)f' conte-er ne !lróx'mo ano

Na sexta Ceira pp, foi a- PresidJda �lo Sr. J ã� ne ta Capital - .'\$ dama3'
pre�entado na Socleóade> Salvadcr B'mateIli, esteve do Sêculo XIX. E�ecnl:�
Guarani de Itajaí. n.lma presente e nresiaiu o Jurl S. Th ago, na lista ..

promoção Lions C!ube de que elegeu � �ua n:va ,81)

Itajaí, com o confrade Se berana.
bastlã::l Reis. Moças d., 3'-
cledade brusQuense, "epre- O DEPTO
sentam atrizes clnem�r.l-

�::ic�:ted�:s�:lhe���s ;'�; esiá� P��:.��e:d�a u��:J;;_
cada para ser apreseflt,.,j� posição de Fo�ografjas
no Clube 12 de Agõsto, de,> cem vistas turísticas, <l,H'!
de o dia dezessete de será apresentada no Hct!l

tembro. do Edifício das Direior;õ.�
em janeiro próxImo -:3 A CEGONHA
valiosos premias serão Cl)�

feridos aos três primei ...,s
colocados.

o BAILE DAS citai de Piano de Peter

ORQUIDEAS" uma pro- SchmJthausen, pró-Natal
moção desta Coluna que dos Pobres, que serê rea

será realizado no próximo lizado no próximo dia pri
dia nave de novembro no melro no TAC, numa pro
Clube 12 de Agôsto_ Debu- moção do Chefe do cen
tantes da sociedade cata- monlal

rtnense, vão acontecer no

Desfile de conrratemtaa- O CLUBE

'NOITE DE

A PATRONESSg

/Benh::lra Virgínia B J�'
ba, hoje em Slia confOL"�á
vel residência recemcIO.l1l.
rá as Patrone.'oses du B,'-

o GOV. CELSO

le das Orquídeas, ti(, ':::l'l�e Ram:s, hoje, no Queren
12 de Agôsto. c:a Palace Hotel, oler�Ci!

ra
\
um Jantn ao Insi='�tcr

NA PRÓXIMA Geral da Mari�a Almi-
I'anle Jo..,e- Moreira MUI..!.

sexta feira. à'i 22,30 h::, O Cf,mte do 5 . .;1 D. N. Al-
e:r;tarei em São Paul"J. ];)õ1.H
uma enU'evlF;ta na TV,
Cultura Cenal 2. Turi ,mo
e sociedade, o tema da e'l

trevlxta, Que durará t,�,'.iI.
m;nutos. Convite do JOI
nalista Mllt::ln Supilcl VI
eira.

Jr.lranLe Murilo do Valle
Silva, foi convidado. O
Ajudmte de Ordens j.)
Alce MJreira Maia. é t)

Cap. Tenente _ Arn8!êo
Leite Perdra, que p:n' ,jj
versas vezes cir;::ulou
JOIACAP, quando es� 1\'\

embarcado COl'v'�.1
Angostura.

Peter Schmithausen, no

dia primeiro de novel1)
bro, vai acontecer no pia
no do Teatro Alvaro de

Carvalho. numa promoção
elo Gabinete do Chete dQ
Cerimonial do Palâclo em

benefício do Natal do, P'l

pareceu com prendas para
as harraqulnhas aoro.ue
tas em Festa, pramcvlda
pela Rede j'em.n.na llt

Combate ao Câncer.

o CLUBE

12 de Agôsto, no domin

go, ofereceu mais um LUU

vlmentedo zncontro Q,)Z

I Brottnhcs. A Jovem guar-
da noríanopontene, este

ve nresente naquele Já
tradicional econtectmento.

O CRONISTA

social Ralf Rítzmann do
Jornal de Jo.nvílle, " .. I

apresentar a I Garota na

dar Morena da S. Harmc
nia Lyra.

AS INDUSTRIAS

�,.- ,

PIONEIRAS c!e 3C, ','!io
reunir em Janeiro DrÓX;
mo nc.:;ta Capital, J:.:llll:l

promoção desta Colun:l..
para um jantar fest.ivo;

:�al�:�e�:n?a �'p;;����;

no domingo, visitou o
casal Q·.jnl (MarILa) Bai'

bala, na Mate-rnldade Ca�
!:lS Correa, com o me'.1lt\,)
João Batista.

A lIa. FEIRA DO
LIVRO organizada pe;,l

Câmara Júnior de FIJrh
nópoJ:s, ;;crá vercta'!!! �o
suces . .:o. Virão escrit')r.�1::
de rellOmc (lo Rio e S1.")
Paulo !lHa prestlglltrem.
Na o�ortunldad-e será I" ,_

çado um llvro de POIlr.lilS
de PERICLES PRADF.:.
PASSARELA

próximo dia 16, :;�ri. rea

IIzada uma movimentf\:h
festa denomlnad:t MARJ\
CATU, prOmovida peiu era

I
nl"lta Cel�o pampl:ma, de
A GAZETA.

NO QUEReNCIA
Palace Hotel, o ca<:al Dr

Prisco Par2illO, Dr. Nels ....Jl

Te:xelra Nunes e o css-:.l
Dr. CO!<Jmbo (Day�e) Sal
Ies, ela Patrone se ali HE
'm�i:S::

_Da. Ida Ferreira, confe':
c:onando elegente modêlo
no Charmes Moaa�, p.H"'l
o. Balle das OrQUldeas __

Ne��a Ca:;ital >Im Iate u-

gentin::l, que.se enCOil:.tR
pr.ograma ��cl?1 de eh· próximo aos Veleiro� :ia.

m'ngo, na Guaru'a. a B'l11 Ilha ._ A Senhi)ra I-!i'ú:
da de Música Amor a A(i"e MoeJmann (lo Amuai, {('.Ilfoi homenag�:>da. O pu 's'dente n:l Guanabara, (.,_

Presidente ár. Osval(lo Sil leve acamada ._ O Olune
vf'ira, fl)1 entrevistado. 1-:'1 Concórdia dI) Rio do

SUJ'I
trev�stei lambêm, a imo;i- n: Sablldo pp pr'}mov.m o
gente Senh'lra Dr. Mv":.o Ballt> das Debutantes H!6'j
(Ro:-al Kcnder e a tlJl"!I1't _ O Clube Jolnvllle, a.
RADAR. presidida pe!:) ',- pre�entcu suas DEBS IH)
vem Ricardo Galetti CI)m_- � •• bado pp.

n " ::s::s:::�.

NO LIRA TC

NO MEU

..AHA l'''. BOM P.4.�l!!A TEMPO COM SUA FA.I\1ILIA _ KI::UNIOES SOf;IAIS

DtlNÇAN'r,.�� C(\(�UETEIS - FESTAS�bE ":\'"IVER."';,\RIOS CHA

PALACIO DOS
MUNIClPIOS

BRASILIA (Líber-Prcss j
_ A Comissão Nac.onaí
construtora da "PALACIO
DOS MUNICíPIOS", em

arasnte, tem como Pres!
dente O Eng. Celso Mçla

Azevedo e como Vice o.

Députado varénc Caldas

Magalhães, PDS - \CRE,
ambos €scolhidos pela AS-,
sembléía do Vlo Congresso.
Nacional dos Munlciptoa,
realizada em març.o do
corrente ano, em Curiti
ba _. Paraná. contado
com mais de 400 míthões
de cruzeiros C3S0 milhões
no Orçamento da UniJ.(..,
atual excercícin, e 27 mt

Ihôes denosítados no nan

co do B�a,;il) a ABM di:!
veria Iniciar tmeotate

mente, as obras do 'Pala
cio dos Munlcípíos", uma

vez que já exIste :); t.erre
no (doado pela NOVACAP I

O Conselho Nacional de ECDnomia, dentro das normas

traçadas pelo plano de desenvolvimento econômico e social
:-O.dotado pelo Presidente da República, vem de organizar e

executar cursos de aperfeiçoamento para professõres de
econDmia. Participando efetivamente dêstes cursos a Fa·
culdade de Ciências Econômicas da Universidade de San.
la Catarina, através dos ilustres professõres Wilmar Oro
!ando Dias e Sérgio. Uchôa Rezende, destacou·se sobrema.
nelra Cace ao alto grau e interesse e base demonstrada pe.·
los participantes.

----------Ç-A-------Como nota singular dêste êxito de nossa Faculdade des· ATEN Otacamos o fato de Que o orador da turma foi o proles.or

:�::� ��:d::bl�i:à� c:j;a::�c����eP��:�:�dO naquela "Negocio de Ocasião"
VENDE·SE UMA INSTALAÇAO COMPLETA PARA

BAR.'
VER E TRATAR A RUA JOAO PINTO N° 8.

.. "PREÇO OE OCASIAO".

União da Reserva e

Reformados da Polícia
Militar (URRPME)

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR,DINÁRIA
I - De conformidade aos Estatutos desta sociedade

de beneficência e de comissão do sr. Presidente em exer

ctcíc. convido os consocios no gozo dos 'seus direitos esta.
tutários para a sessão de Assembléia extraordinária, a

reaneer-ee dia 5 de novembro próximo vindouro, às 9,30
horas, na séde da. AS�IAÇAO ATLÉTICA BARRIGA.
VERDE, à Avenida Hercilio Luz, a fim de serem deba
tidas as seguintes proposições:

1) Leitura e aprovação da ata da Assembléia exereor-
(Unária de setembro pp.;

2) aumento das mensalidades;
3) admissão de dependentes dos associados;
4) limite de Idade para novos sócios já na reserva

remunerada ou rerormedos e limite de idade para DS de-
pendentes; •

5) restttutcão de descontos aos herdeiros de so-ros
falecidos, Que não completarem a carência estatutária.

11 - De acôrdo com o art. 19, § I" dDS Estatutos, não
havendo numero legal para a Assembléia extraordinãrta,
decorrida meia hora reunir-se-á com Qualquer numero
r.ssocíados. \

Floria,nóplllis, 20 de setembro de Hlfj1.
Avelino HennengiJdo da Rocha

10 Secretário
"

NIEMEYER IR.<\.
A CUBA

BRASILIA (L'ber-Prcou
- A convite do "prem-er"
Fidel oaetro, deverá se

guir brevemente pera Cuba
c' ramo-o arquiteto brvi.i
leírc Oscar Níe-neyer
rm d.a curnprrr alguns cm

tratos !lHa conetruc.;o de
várias cldad=s proletá tla
no PaIs do canbe.

MADRI (Ltber-Press) --:-

- O catedràttcc de Filo
sf'fia da unverstcade de
Valência, Padre T"J.10\!.
prenunciou uma conreré.r
c-e no. Instttutn Guate
malteco de Cultura Híepâ
nica sõbre "concepcão Li
beral. marxista e cristã .Ia
prcprledade", e outra 0{)1l
rerôncta na Universidade
Católica da Guatemala :ô
bre "O tra,h::tlho na crn

cepção marxista liber-al . e

na cristã .

M4llRI (Liber-Pr� ,_
. �

T

t: enorme a afltthMta «e
turistas estr?ngelros em

Palma· de Mallnrca. D1li
riamenté, e em forma r"!

gular, se distribuem li] O��
exemplare!:j de revh�<tS
impressàs em dez Idwm�s.
MADRI (Liber·Press) ._

ECONOMIA & FINANÇAS

ORIENTAÇÃO DA FACULDADE DE CIf:t.4CIAS ECOMÔMICAS
DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATARIMA

IEl1''\ OItlIN'''Ç.110 "'.110 , ....... 'U ""1'",00510 H COIlICf;lT05 10,.",011 ,sou."'

NOTICIAS
Nos dias 19. 20 e 21 de setembro último, grupos de es.

1 udos de pesquisas econômicas, compostos de alunos e
com a orientação dos professôres Alvaro Selva Gentil,
Edmon Duarte Nader, Nereu do Vale Pereira, Hyilton Oou
vêa Lins e Milton Veríssimo Ribeiro, estiveram na progres
etete cidade de Tubarão, onde objetivaram visitas ao par.
que Industrial daquele Município.

Focalizada de iníçio a Sociedade Termoelétrica de Ca
pivarl - Sotelca - tiveram os estudantes o beneplácito.
da palavra abalizada do. Engenheiro Paulo Mello que, por 2
(duas) horas, abordou a problemática da energia em San.
ta Catarina, e no Brasil. Seguiram-se depois visitas aos

canteiros de obras onde as pesquisas se efetivaram a con-

tento. ''I' t -r- r-

Na Companhia Síderúrgíea Nacional receberam os gru
pas,:;de estudos a melhor das atenções do Engenheiro Lirio
Burlgo, diretor daquela emprêsa, que por sua vez, também,
pronunciou uma palestra introdutória Que muito serviu
para o melhor entendimento da Dperosidade daquela com.

panhia. ConvidadDs para o almoço, conlratentizaram'M es·

:udantes de economia, professóres, diretores e funcion�rio.s
daquela organizaçi'i.(l.

.

Visitando & Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina fi·
{'aram os estudantes impressio.nadcs com o déficit daquela
emprêsa de transportes, porém, maravilhados com a grano
deza do empreendimento e puderam apreciar de forma ob·
Jetiva o entrosamento entre a Sotelca, Que consome deter·
minado tipo. de- carvão, a Siderurgica Nacional, que o. be
neficia e a Rêde Ferroviária,.que proporciona o transporte
do.s minérios.

Dando execução ao programado, empreenderam os es

j.udantes pesquisas na Cia. de Cigarros Souza Cruz - onde
'i Sr. Schnalder, gerente daquele entreposto, proporcionDu
agradável reunião, CDm projeção de filmes sôbre as ativi-.
dades da Cia., inclusive, focalizando o plantio e colheita de
fumo. bem como a cultura rotativa Que a Souza Cruz deter·
mina seja processada pelos Que lhe fornecem matéria pri.

ORAÇAO PRONUNCIADA NA CONCLUSAO DO CURSO DE

APERFEIÇOAMENTO
Designado para interpretar, nesta solenidade, o pensa·

menta e as emoções da primeira turma de estagiários do.
Curso de Treinamento para Prolessôres de Faculdades Fe
derais de Ciências EconOmicas, quero. agradecer, de ini·
cio, aos meus pares, a. hDnra do. encargo que, acilfla dDS
meus méritos aceitei por ver nele uma irrecusâvel home
nngem à Universidade a que pertenço..

Com efeito, não é fácil tarefa a de exprimir os senti·
mentos de homens tão compenetrados dos seus deveres e

liio aHa valência moral, como. os das duas dezenas de pro·
{cssóres que, senslveis ao chamado e à sugestão do Cunse
lho Nacional de EconDmia e da Diretoria do Ensino. SUo

perior do Ministério da Educação, renunciaram às como
,<idades do. seu domicílio; às honras das suas cátedras e à
tranquilidade dos seus lares para, na trepidante Capital
da cultura brasileira, volverem à condição de alunos e. duo
rante cinco meses de classes batidas, renovarem DS cDnhe·
c imentos que os habilitem a melhor. servir às novas gera·
f:ões que, nas modestas unidades federativas, buscam, nas

jovens universidades, a bagagem cultural e o equipamento
técnico. com que se armarão para participar da fDrja do

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

CIA ,LETRO QUíMICA FLUMINENSE.
Embalagem Industrial:

SOCOI mulliJolhas (Papel e Pl6stico) de 50 ouilos

Embalagem Doméstico:

Coi_ai eu papelão co'" 24 pocol61 pió,ticol r 1 1/2 :b

ReprelSnlontes paro OI

filado. de Santo Col,l,ino e Poranó

BUSCHLE & LEPPER S.A.
• BI"monou • Curitibo

APARTAMENTOS
Vende se, prontos para habí.ar na Rua

Presiuente Lounnho '!'ralar na Praça 15
d.' Novembro, 22 - 2. andar telefone. 2828
- das 10 às 12 e das 16 às 18 horas.

28/10/63

_ Visitou :: Instituto d�
Cultura Hispânica, De"'}
Alber'co Fraga, Reitor da
Un!ver,�jd.!!de da B:a,hia, e

o Profes�or Hélio Stmõer"
da Faculdade de Lf'tras 6':1.
mesma Universiàa'de. Tnm
bém visitou o II1stltuto o

profes�.or Remy P. F. de
Souza dlr·etor da. Facu:da·
de de Filosofia da Univer

sidade Católica de São
Salvador, da c1d�de de
Salvadélr. c,,:pital do Estel
do da Bahia.

O, Alo'do

··i)r:Uholl
J "LINICA DENT�

f�atamento das afecçôef
Ja boca em adultOl I

cri l.Oças pelo .. meLOQuJI eH

QJ.'..;U � clrurg,co.J Ct>orícoao
de proteses. parcial, e ro
!;8.;.�

Atende diariamente das
8 às 12 e das 15 as 19 horas
à!. 2" 4" 6' feiraS.

;(,nsultorto &dltlclo .iu·
Ueta - sala IOf - rua .1.
�nnlmn eoelhn'

D K W
Negócio de Ocasião

VENDE·SE UMA VEM.\GUET DKW VEMAG 59/60
�MPORTADA, COMPLETAMENTE NOVA· E EQUIPADA.
TRATAR A RUA FEL!PE SCHMIDT, 52 apto. 6, NO HO

RAEtIO DAS 13 AS 15 HORAS OU PEW TF.LEFONE 3447,
NO HORARIO DAS 19 AS 22 HORAS.

22/10/63

VENDE-SE OU TROCA-SE
Uma casa de material nova' sito à rua Joaquim Caro

nelro 223, CAPOEIRAS, CDm todos os coruôrtos .... Vende-se

ou troce-se por automóvel de praça. Tratar na mesma.

CONTADOR OU CONTADORA
Precisamos com prática ná necessitando ser for·

mado.

De preferêr.cla para trabalhar nos dois expedientes.
'Dirigir.se á firma IRMAOS BITI'ENCOURT IN. COM.
Rua Francisco Tolentino, n° 21 - Nesta.

AGRADECIMENTO
Viuva Emeli ProbtLt Scheidt espôsa do inesquecivel

IRMO SCHEIDT
.

vem, por meio dêste, externar seus sinceros agradecimen·
tos á todo.s os que compareceram aDS atos de encDmerida·
ção e sepultamento daquele ente querido, bem como aos

que enviaram coroas, -cartões, telegramas, flOres e manifes·
taram solidariedade no momento. de dor.

Quer em particular agradecer a Associação dos Trans·

portadDres Autônomos de Inflamável e Derivados de Pc·
tróleo do. Estado de Santa Catarina. Em especial ao sr.

Waldir BElnvenuttl, o froUsta.
Palhoça, 11 de outubro de 1963.

23/10/63

DATIlOGRAFA COM PRATICA
DE ESCRITÓRIO, PRECISO - TRATAR A RUA PADRE
�OMA DAS 16 AS 18 (ÉXPRESSO CRESCIUMENSE.

----------- ""-----

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos os domingtr.; pela ZYT--25 Rádio Anlto
Garlboldi de FlorblOóoolis ós 13 horas e 30 mInutos
A HORA PRESBITERIANA. Agradecen'",o. o IUI
"ntnnln

NADA DF

REBITES!
Exija em seu cat':Q

Lona de ttelos "(�OLAnAS"
_ 8C% f:""1é'ls no aprtlv�1 1-

'lwnt.o õ� Lonas .

(MA OQHREIOS
..

.

OFl.MAI)(Ai f PATENTES
AgeDle Oficial da Propriedade ladllllrial
'1eg11tro 4e marC46. patente. Ik &avença0, MmU CCJo.
...,Ne., titulO' ae eatabeZecitUnto. tnsignlcu, /rtua ..

Jíl'OP4Q'andG � flJlrClII de uportGÇ40.

Rua TAnente SilveIra. 29 - 1° andar -

DANÇANTES - LTC.·

. ..' .?'........-

A���E.;�E�.�,.Rol·:t��:����{�)·�;;:.o"<'i1�

novo Brasil. SAU • _ CALTOS DA CAI'" NAI" � FLORIAftO'
Reivindicamos, ai estagiários Que hoje eoncIulmos a POLIS _ CAIXA POSTAL 97 _ FONE 391�

parte inicial de um treinamento que se incorporará, como ��---
um hábito. ao n�eo comportamento didático, o mérito ln· EÃSA.

Precisa·se de uma, de preferência. loraliznda não tl)uito
longe da�zDna cel)tral da cid!ide_e com algum<\. �I;e fCte '�[ra.·.' ':,

rios ·:����n�I�:�t!��7;�.: �o�����z��=� j�a�eC'�i���na.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Noticias de laj��
PrL'lnovido pela Socíeda

de "Am:go::; de Lages", tt

vemos sábado cassado nos

safões do oruce 10 de Ju

lho um grande desfile de

Modas por manequins doe

Curitba, A extotcêo doe

maravilhCso,; r rajes obteve

grande sucesso no muno

fenün:no presente. A ren

da de mesas para esta ros

ta foi em oenertcro da

SLAN (Sociedade t.ageane
de Asststêncte aos xec-s

sltados.) Foi uma ótí-na

promoção da Sociedade

"Amigos de Lages", em be

neficio de nossa pobreza.

Dia 11 p. passado ;'!ve

mos no Re.:otnurantc do

Grande Hotel Lages um

concorrido Banquete afere

c.do ao Sr. Cél Ftort ano

Muller, Cmt. do 20 Htl

Rdv .. por motive da n-v

sagem nesta data de SEOU

aniversário nataüoto. Au

ágape compareceram auto-

ridades clyis, militares e

eclesiásticas, elementos
destacados de "lOSRa 50 .j,�
da de, imprensa falado. ..:

.escrue. Saudando o ani

versariante USO'I ela pa'n
vra o Sr. Dr. Wolny Della

aocce Prefeito Munlelp�.l,
e agradecendo falou o tio

menageado. Mais de 100
convivas tomaram parte
neste Banquete.

Plantadores de
Arroz recebem

Sementes '

Plantadores de arroz de
Guabiruba através de ser

Prefeito Muntcical senhor
Carlos Bocs, acusa recebi
mento de Sementes de ar

roz e milho hibrldo, que t,

Secretaria da .'\grlcul"Ur!l
remeteu para l�, comi")

prontas medl1as In1.,:il)l!,

determinadas pelo ocvê-
no do Estado, no propóst
to de recuperação das

percas provadas pelas ehu
vas de pedras.
No despacho telegr:ífJc'l

do Prefeito Carlos Boos
sua senhoria .rembém a�

gradece a vrsnn que i) Se
nhor aecretérro da A�r;
cultura fez ao município
de Guabiruba. Tem o se·

guinte teor I) telegrama
manifestante de egraceet
mentos.

"Comunico V')�3a

tencía recebtmentc hoje
trinta sacas mIlho híbrido
e vinte sacas arroz pt A·

gradeçu aensíbtlízado
meu nome e. povo. Guabí
tuba honrosa visita vossa

excelencía e crcnto at�n
climento apelo .ennco mi
norar sofrimento popula
ção Guabiruba sds Car
los Boas _ Prefeito".

O:�·��;:J�V�;.'
"

83R06T

Rádto-raeeptcr .de mesa. �om 7 íran
slsloresEt2dlodos.3Ia!xasdEton·
das. Alimenlado com 4 pilhas comuns.

Eletrúícne portátil. totalmente tran
sistorizado. Alimentado por pilhas ee

muns. Adaptável para tl0/220 Volts.

RADlOS • RftDIOFONES • TELEVISORES, ELETROFONES· GRAVADORES, BARBEADORES ELtTRICOS PHILlSHAVE ILIPS
VALEM DIAMf.ANTES*
Ceda vez mais aperfeiçoados, Cada vez mais bonitos. Sempre atualizados com o que de mais avançado há na técnica eletrônica.Sempre com a mesma qualidade que
os tornou famosos em todo o mundo. São rádios, radiofones, televisores, eletrofones, gravadores e barbeadores elétricos (Philishave) PH1L1PS, gue valem diamantes I

FR 680 A

Radlcfone esterecfênlce. Rádio do 6 faixas de ondas (uma
dEt FM). Cambiador autcmátlco de 4 velocidades -. � � vát
yulaselcliododo!lermánlo.Extraordinâfiasenslblhdade.

*

23 TR 311 A
4 VêlBS automático. A sintonia. a sincronização. o ajuste �a lar

gura e altura e o ajusto de contraste são total.mente autom�ticos.
Excepcional q,�alidadEt de som e imagem (21 valvulas e 8 dIodos).

Carta Patente N" 180 - Lar Feliz

Conte comPH ILIPS
GRANDE CONCURSO PHILIPS
��
200 OUllnTíS DE DIaMANTES COMO PREMIOS! SORTEIOS MENSAIS!

De outubro de 1963 a março de 1964. ao ado

quirlr um dos excelentes aparelhos PHIUPS
{rádios, radlctones. gravadores. televisores.
etetrotones e barbeadores- Phlttahave].
você recebera um cupom que lhe dare
direito a participar do GRANDE CONCURSO
PHILIPS-St.RIE DIAMANTE. concorrendo
aos sorteios mensais de beltssrmos e auten.
ttcos diamantes, num total de 2CXJ qollates!

CDISUlTfSEUREYfMOfDORPHIlIPSS4BIIEPOR!H_ORISDISIIíiRUDEPROMOCAD.
"M\;\WC"<-rI'�;m"�;�

JAC - CRUZEIRO DO SUL

NOVOS ORA'RIOS DOS CONVAIR 440
DIRETO A SAO PAULO E RIO DE JANEIRO

3a,. 5a, e SABADOS - 14,30
PARA

CURITIBA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO

r. 4a. e 6a. as 11,45
DOMINGOS -14.45

PARA
PORTO ALEGRE

3a" 5a. e SABADOS às 10,30
DOMINGOS-l1,15

TAC . CRUZEIRO DO SUl- SEMPRE UMA

BOA VIAGEM

para vi uer melhor!

I,.
-

Preço da Carne Absur�o na BAHIA
SALVADOR. 21 (OE) - O NAB, para venda de carne visando a revogação dos dos, víjere para o Rio o Se- Estado da Bahia sr. Renato

Governador Lomanto Jú- verde no Estado, até se- preços considerados absur· cretário da Agrtcultura do Medeiros Netto.
mor da Bahia, determinou gunda ordem. Para· enten-
a suspensão da vigência da der-se com o órgão Federal,
tabela aprovada pela SU-

(omprando melhor você poderá

ganhar um refrigerador CHAMPION
na popular. e barateira Gru

Sorte é sorte. Há os que tinha, de agora até o fim
a tem fortissima. Há os que
a sorte persegue feita uma

mulher apaixonada. E como

são 10 os refrigeradores
com os quais A Modelar
vai brindar a sua freguezia,
agora, para as festas do
fim do ano, quem a sorte
tiver em alta dosagem, po
derá ganhar um, como

dois, três e até os dez rerrí

geradores da grande e re

putadissima marca chamo

picn.

do ano? quantos cupões não
receberá cada um dos com.

pr-adores?

Há que destacar algo imo
portante: comptar na A
Modelar não é apenas uma

consequencia da tentação
de ganhar os valiossímos
brindes. 1!: uma loglca e na

tural preferência aos belos
e ótimos artigos do seu co

mércio. E uma resultante

são José

CINEMAS: ( ARJAHS DO DIA
- CENTRO - - BAIRROS -

ás 3 e 8 horas
Richard Beymer - Diane Baker -

Paul Newman - Corlnne Calvet
Dan Dailey - Susan Straaberg

- em-

AVENTURAS DE UM JOVEM
-- CinemaSco}le - Côr

.

de Luxo _

L Censura: até 14 anos _

rUz
ás 5 - 8 hor-as

Richard Groone Peter Cushlng
Sarah Branch _ em _

ROBIN HOOD, O INVENCíVEL
- ctnemaaccj», - 'recstcotor ......

- Censura: até 10' anos _

roxy
ás 8 horas

Rod Tylor - Yvette Mímíoux
-em -

.
A MAQUINA DO TEJ\1I>O

-t..;, MettoColor

�';';';' Gdnsurà atê': H anos _Ja.•L

gloria
ás 8 horas

às 8 horas

,,1

- Censura: até 14 anos -

MAZZAROPPI
Oeny Prado

O VENDEDOR DE LINGUIÇA

império
ás 8 horas

Bob xcoe - Lana Tu�ner _ em

SOLTEIRO NO PARAISO
- crnemasccce - Côr de Luxo _

- Censura: até 5 aoos _

rajá
ás 8 horas
Stuart Whitman

Juliet Prcwse

,.
da cordial bõa vontade,
com que ali se é atendido.
É pelas condições ultra fa.
cüitadas. :€ pela tradição
de qaust 40 anos. É ainda
pelo maravilhoso sorttmen
to de novidades da esta.
ção acabadas de chegar,
para todas as suas secções,
mais para aMasie Bouti
que e lambem "para a popu
tansstma Srutil"\ha.

Cada compra de uns pou
cos mil cruzeiros dá direito
a um cupão que concorrera
ao sorteio, baseado, êste
nas extrações da Loteria
Federal. E quantas vezes

não será ainda necessário,
a quasi todos os que ves

terrrcbem e aos que cutdam
do conforto e bem estar do

lar, comprar nas 3 A Mede

ror. na Mngía Bcutique ou

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



." ANO, DE LABUTA CONSTANTE EMCOL.A.O"AOORé� EliPECIAIS
MAUR'r 80RSE:" .. GILBERTO NAHAS

.

Gi Jjf:.RTO PAIVA

COL-,.;C 'lACORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA
ORILDO LlSBUA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA a,�1�HUOO]\I=L:l I�
�

- -
."

PROL D� SANTA CATARINA NO

SETOR oos ESPORTES

. /

Paisandú disputarâo o torneio Luiza Mello
...... ·.;;�ndú participarãl--:------::--------::---::---�-----------------_,,_--------_=-_::__::_-------.

� 1-1"��;::f�i��::E Fifiueirfnse já e Vice Campeão: ,6X1 frente ao atlético que
..

-nses, manteve en- �: ':�� ����Ul�od�v��!11�· ..

10 h �Oar::d�:e��t���r Sj�o�ntl�� � ;I'cr��I���I�� - Jae-
"'!, n ....[aí e esta ca-I Jôgo de anteontem entre o I[ 'íf! U cnm omens smalado n03 quarenta c ly, zen züton CaraZ1N,(,
- ssados concorda- :e��::��:� p:r: oA������ ! li U I I. �:::� a:��.:OSu:O g�l�" �� :iO�a;��;n.se��:J�O,v��:., rlos Renaux e Pai- ro um treino vara as tu- novembro. Venceu',) alvt- vem atravessando má !'1_ ra 2 x 1, dois minutos, 11)ó3 autoria -de Ronaldo, em ('3- linho e Ncronhn

tas do Torneio "Luiza :Me!- negro e, assim, é o vi-e- se, entrou em campo na ao executar a cobrança de tupenda ceoecada, servtn- ATL'tTICO _ Má-cíc ,

lo", o qual, como se sabe campeão da ctdeõc. tarde de domingo e d.spu- um escanteio cedido rr: do-se de um chute de C"'- Ramos, Alemão, Culica c",�,""O, será elaborada está marcado para t.r A díspar.dade de rô-ces putcu 'CIS noventa minutos Jocely de um "petardo" da centeío, cauda por wa.o. Manfredlni; J�cl e TeY,:
•

'" do torneio continua Inicio no próximo dia 3 de foi enorme. O Atlético que cem apenas 10 homens, Osvaldo, r= um legitimo Nesta fase, deixou o, ".�b'- Ari. Osvaldo c Cesário.
sendo, assim prêaa rec; gol olimptco o ponto de tro de acusar penalty a Funcionou na direçii.e e:-:
para o vtce-Itder que mar- honra dos atléücanos. favor do Atlético, pois .�('Í pxélio o r-r. Silvano aívee
cou 6 x 1, só não clllatamlO Aos 24 minutos. wnson visível e nítido o foul de Dias, que teve falhas eras
mais o escore devido és serviu Hellnho que at.rou Jcoely em osvatoo. por ri- cuats li maís grave foi a-
mtenveecões de Márcio e para marcar. Aos 32, Nç,- garramento. qunnd« o quela da foul de ](,cely em
ao individualismo dos seus ronha atirou oa trave SC'- player tricolor estava 'e- Osvaldo, fnul r-esc dentre
aventes que queriam que- brando o balâo de co-iro vendo a melhor. ounce. da área perigosa e, DOi:-
brar o recorde de tentos 'Para Ronaldo que e-u- 11 aos 8 minuto", ';'/rou, atra- tanto. falta máxima.
num só jogo, recorde õssc nas redes. Ao" S6. "er/!:-) "és de uma cabccada, o Na partida prchnnr.ar
em poder do áveteno Mo- por wuecn, Helinho cl.�;!- arco de um gol certo. chu- entre as e-quadras seC:1I0-
reflí com quatro gols. nalcu de cabeça o 1)" g JI tado por Ranardo. rtânas de" mesmos venceu
O primeh-c tento da tar e. antes de encerrar-se a Destacaram-se. no -v-n- também o Figueirense q se

de surgiu aos 4 mínut ....r. etapa inicial, Hefínho con- ceder: Carazlnho, Val4>:i-: marcou cinco tentos ccn-
com um "sem-pulo" vi) seguiu nôvo gol que não Helinho, zonetno c Wi'S')�l: tra nenhum ti') tncozo-
lent:i,tslmo de uma »ore teve a aprovação do ürbt- enquanto que no vencuto conservando -ssn». a li-
vinda da direita. tro que acusou ímpedimvn-. os melhores rot-am Ccs<Í.�h, deranca.
Aos 21 m'nu�os, Helin)]') to do pla�ter. Márcio, Telê .. '\ri e Cu:('1

recebeu de V!l.lérlo e el'- Na segunda .etapa. C'.ll-

vou ") e:;core 9ara 2 x r ,11 tlnuou o dominio do !1I':'-

( ; r!t'" e�aux
C:rrls�

do torne;o '_.._
ficou dec'« ,

0p"" .,
teresse r'

tend'm
pital, ten r

do com a e

sandú,
D',

neve h"l

mrn'Id -

tivação do '

já está serrl
verá �pr d'JO
ta noite,

ovembro com a erl�
'.. rnd .... f1a. A nova tabcl-i

'o p ,la Federação e de
.... l;,,n�"r possivelmente es-

I � ralando de éodelpa ... .

, � Pd/1ú4_. I!f'\�

para estes trabalhos,
Na Guanabara, nrd-:- ,c'

sido atualmente. ja:':1:.l.i5
me passou pela cabeça e,

quecer meu torrão nntnl,
esquecer Os leais 'amigos
d,:! esportes, não me fU'.'�·l"1
d� mesmo de apontã·lrJ3

Para 'cs que fazem do , -

porte um meio oe i':.�d.

mas uma ocupação que vl
sa reunir IJ agradável -n.e
é o gôsto que se tem pc:Ja3
coisas do es!)orte, aJ ·útll.

que é a cooperação mo jes
ta que julga poder-se e,,�,H

dando pelo mai-;r desem·,;l
vlmento das práticas, o re

ver amigos. ao rever a te.

ra nahl onde tantos e ,an

t.o-s anos se labubu :;'.:m

:;tlcançar o tôpo da gI0r!:l,
sem {alcançar o de..<:ejnJo.
sem, vislum�rar intere�O:;f!s
financeiros, cOlecion::tudo
rarJS amigos sincer":ls, C.J'11

petentes, leais, e reun,'l'in
às vêz?s um gru:;::o C"l.\1-

pompacto de in·.m'gos gr
tulto.s invejosos, perniei.J
sos, como disse', o rever a

terra. querida e ·1S amig"s
s!ncet�s, já é um grato
prazer, gratíà'simo, q';1)
Deus me d'á. E' verda ...\e,

amigos leitores, que aCI',n

panhem sempre �ta !llrJ

de�ta seção (Jue. embora re

tenha sempre à mão, to
dos os recursos e tôdas as

fa�l.I1dades de, em te:- 'as

outras, privar-se de bons

esp�táculos e.:;portlvos, e

multo embora se .possu� a

facHldade de fazer novos

amigos, mercê conduta ir

repreenslvel que que (]-eve
manter no esporte. a .... !'

dade é que não se Df'n�a

""m Crie-uma: Metropcl
4 Y. Boa Vista OEm Flllltr''''1'lU:

3 x émeeones O
Em Timbó: G

Atlé"co 2 x Ouro Preto 1
Comerc'ario 4 x Barão

dr R'o Branco !)
Em Itajaí: Almirantp,

B _'rosa 2 x Tiradente.3 1

x UniiilJ 1
'Em Gaspar: Tupy 1 .s.

FIJresta 1

diminuindo-o C-esário p::.. negro. o qual. porém. fJI.'t;-nominalmente, pois co,'li��
cODviveram, a começar p::-.
10 honesto e trabalhaJ'Jr
Pedro Paul':> Machado, �1LC
:me gu:ou os prilnpiros p�s
ses na, imprema, Mu�1rY
Borges, um peque (li lIa

grande amigo e despo, ti,S
ta, Gonzaga Lamêgo, c� c

l�s Alberto, 'MarUnelll, Fel'
nana0 Linhare.- ai:be�co
Pa'va Ady Brif!"ldo, (' di .. i�

gent,0s que embnn as �, -

z"s tenha critif'9.(lo pur
fôrça das circunstân ,i3.s

que são 'Cavac"� do (,°i_
cio", como Osni Mello, 8:.'11-

vador Lemos, Julliare lá
em Joinv'lle, Wlppel em

Itajaí, pe�O!lS a quetn dis

penso minha amizade, aos

amigos do nosso j'JrnaL <lOS

árbitros da FCF que [1:;2-

ram rarte muitas vêze'; de
m'nhas lutas.

FLU VENCEU O CLASSICO DA
RODADA CARIOCA

1 lO CERTAME
�I��(\

OS ClUBES NA CORRIDA PARA O
RIO-SÃO PAULO gol,; as�!no.ladoJ pd) ex

trema Edinhn, am;)03, I!n

segunda fase.
O Botafogo "p.c:"ju· )?<lr!l,

vencer ao Cant_, d.' Rio

por 2 x O: No jõg-, S;l.O
Cristõvão oe BoD.-;l]ces.-:) t:..

ve como vence(k,r I) São
Cristóvão por 2 ;; 1.
O América den'G1G'1 ('0

Madureira por:! x O en

Quanto que (J Olaria e Por
tuguêsa. empataram p::lla
contagem mínim'1.

A quinta roda:!a lia "('

turno do certame guanJ.;,:'.
rino, foi aberta na :arI1'l' l:e

o sábado com o \!,), "J) ;"la-

5° lugar: Vasco ;a Gama
r'·l com 14 p,p.

6° lugar: S. Cristóvio e

O>r'a cem 18 p.p.
7° 'u"'2r: Campo Grande

com 20 p.p.

com um monta.!1t-'! d'!
62.600,000,00. s.egue-se

Após iii: re

qu'nta rod!!dl d
car�)ca eis ct'!n'l

do a cl"'�
to perd'd(�:
'í6 lugar:

4 p,p,

Visando a c1.3:,;sific2't!:âo
para o Torneio Rio São
Paulu, os grendcs ("Ub2:'
da Gmm:bara travam �"':1-

l"acl,;nal duélo apart·,'.
O Flemeng_o V(!\.l i; �f-

rando a relação dos clul::�s

Fluminense Cl'm
mengo e CamDo Gl'�'1,k
vencido pelo Ol\'!'�� n"l/llt�n

gi'!tta- por 4 x 1.
Ontem, o centl.",!' teve

seguimento com ,11:).t5 ... n

co jogos onde tle_;pNi.tC\l o

rlássico Fluminl'�il,l' c V;:s

('c da Gama, ve'v:id·J c,,1l,1
categoria. pelo !r!e.I.�Jr tla�

Laranjeiras por :' x '1.

50.800.000,00 o Vasco da
Gama. c::m 38,300.000.00, o

Botafogo com '8.055.vlJ' �
e o Bangú com

24.400.000,00, pela ordem.

80 lugar:
.c' '.1 '!6 pp.

Portuguõ&a

20 Ju�;r: p.• ,- TJ'� e

B:otaf" ....o �:;m li p.
30 lugar: Fl."'"

7 p.p.
40 lugar: Am{.�'ca

11 p.p.

!) lugar: Bonmcesso • v-ln
n p.p,

100 lu,!ar: M!ldureira
com 29 pp,
110 lUl!'ar; Canto do Rio

com 30 p.p.

APRESTA-SE A GRÃ-BRETANHA
PARA COMEMORAR 100 ANOS DE

FUTEBOL
A2RO (".!:TA, CATA.RINA

i TAL
O president.e da.Federa

, ção Cat3rinens(! de Fute-

bol de Salão Si'. Mi:lon

gional, temp,rarh e,o:! 1M3.
Com esta vitória de 6 x

1. O Figueireme marccu
também a maior polccl.da
do certame.•
A �qulpe do Metropol di'

Criciúma c.ontinua as vGl�
tas com novas contr:tta
ções, visando uma fcftlr
ma no atual planteI.

Revê-los, slnCC'l·!l.Dlp;1teb

A Diretoria do .. Clubo de Santa Ca�rina, obed�
ctmdo ao que fi .... u e e� :lamente deliberado pelo Con.
S<llho Superior, V€" , presente Edital, convocar tOdos
os seus associados q\.e se acham em débito para com a
Tesouraria, fim de .ll'l. _:,at'em sua situação, quitando
seU3 débitos }H��a m St', �..,de até o dia 15 de novem
bro próximo, sob de . xçlusão do quadro social, na
forma estai elec:ida'p_TI) igci 16 do estatuto, Os paga.
mentos pede

-

o !' e .l dos na sede provisória do Aéro
Club:.", das 1 •

, na rua Tenente Silveira, 29 sa,
las 2 e 3, DE sta C1 plial.

�:��ã���!�S�n�'i�n��:� "�: �e:C;::� �r���a��l�l�i�tI���
júbilo, !)ols quando �.i<! ::- de Pelotas IJndz pattl('ipa
tinge a maturid'1de, quan- rá do Congrt'l'30 d(! Abel'
do !e alcança a prátlcl \ic tura do Ca!llpt:')�l"t') Bm
lidar com pessoas, não nos ,sUeiro Salonlrt�.
é: difícil separar os b"ns X X X

O aIO inaugul'''l do.; f�$

tr'jos (J,'�memo:':1t!"os C(1O

;;'istirá da proj"('ilJ j" Ii!

me "Heme and Away", !'(..

daelo e�p('clnlmEnte, �esl�

pelíCUla é relat'ld l a hIS

tória do futebol. O !1:tnÇ
foi traduzido o:!m 15 .dio
mas, inclu:-ive o portu
guês. ,para. a prroj-'C'ê.'J, que
será l'ealizadíl ao dicl. 22 de

Outubro, foram convld�r1o,;
todos os de1cgvlo,:;.
A A��oclaç-i.() Ing1ê>::t de

Futebol prescnt��J'.·(I. (J3 vi

sitante:; com un: :iVl'G de!
fotografias, onfi" é C'-':lta
da I gràflcam"ute a 11i-46-
ria de 100 anoo; de flil.ebol
e com a CÓllia de um qua
dro ei<peciall1lf'l1(t, ('.:IC:/
men(]ado lI(! pinto!, Teren�
ce Cunco.
O quadro m'J.�(.I·::l lII,a

cena da !lartld.l fínal da
Cepa. j'Jgadi.1 \'"tt''õ! n Tot
tenhal� Hotspll" '.' ) B-.trnl
ley, nv E-stãdio de W�m
bley, em 11182, (!, ao �ennc
tempo as 'Obras por que
passGU recen��rr.('llt!:! a

praça c"vnrt('"

LONDRES (SNS) - En·

tre c,-; convlda'lns aos ::l�'-"S

com que ...;� celr>bral'ão. f<!'

ta semana, o cent<'nár\lI i'l'!.

Associação Inglrsa de FI:

�eI:pI, figurar'io repre.pn
tantes cio Br'lsil, Chi!"
México e Urugllai.
O Brasil dC'l.('rá e�tar

representado oelo;; S'�.
João Havellange, Paulo
Paulo Machado de CU", I
lha e Abílio de AlmeIda.
05 a.tos culminantes dos

festejos coruiJt!�ão de u

ma. partida de futebol nu
Estãdio de Wembley. cn��e
uma seleção inglêsa e unrl

do "reslo do mundo", nr)
dia. 23 de oUluor'J, � de -...U11

banquete no :lIa 24. nara
o qual foram ClollVid-l'I,,-;
750 pessoas.
Entre as pcr�Olinlldo.dcs

que ja garantiram se'l cnm
parecimenb a histór�:.:g
partida figuram �ua AJ�e
za Real o Duque de EiIL":l.
burgo, ex-Prel'lldente dI!. .-'\t:.
l'Ociação Inglê·sa de Fllte
boi, e o Duque :ie 010llce,>
ter. que OCUP!! Iltllaímenk
a pre:;idência. Pa:'n o b'l'1-
quete, que Sll:-:l. pre�ülldü
p'ô!l-o Duque de OIOuc�,.;le.'
foram convitl,Hlos repr'('f\,;I�
tantes e,trangeiros. ::!�Ip.
gado!:> dos club"s b,"tq:ll�

C?s. _cio Cons�Jbo (1.0. 1• ..;'._
claçao e <.Ie multas nutre'>
organizações.

em esquecer o que 1i é

p:)r p'Jr don da natll�'.)zn, dos mâu:;, os amigos c!os Nesta oport'.In'.d:H:!c o GeS O tri-campeão está de
um pedaço de nós mes:nl'J. inimigos os Invejo.;'),; e tacado desporti�!.l vai 1'a- olho no extrema. Agr"no:-.

perniciosos qU'E! nada, ia- tificar a <le:::i:;fÍ.o t'nKlda catarinense que c1�fl'n::leu
Nos longos anos'qu!! m - zem dos que traba,ha!'.1, por ocasião d,) romej·'l E- () São Paulo e que atua)nw:1

Utel no esporte de Gdnt.a dos que sentem o espnrte IIminatório de Minas Oe- te -está vinculado ao PI'U
Catarina, modestamente Cinco dias, e mister S� rals quando Sama C:lta- dentina e o ponteiro rlh'('j·
escrevendo com p·ncel:1..:'a<; torna c1izer que não b!l�- rlna reivindicou para P:o- to Sabará que dpix!lrá, o
de prata antigos que j.,!- taram para com todos pa- rianópolis a se:l,� do pro)xi- 'Va,co da Gama (1,1 h:,J t'e
gava e julgo ainda tcrp!!l l('strar, mo certam(� lUl.<.:lul'l:m �a- Janeiro.
sempre causado !nm efel- ,DIZP!ll uns: no 1\.10 te�s lonista. contt'.l1l:O C�\l\ n a- X X X
to entre cs verdadeiros deo; bons p'l!<>eios, a:nlp,"s G:J- póio do Espirita Santo. Mi- Falando n. nOSSll repJ!'ta-
porllstas, multo emO.)ca berto bone; jogos, n Mara- nas Gerais c Est:ldn do gem o pr-e;';idente O;;m �..1l'-
!Outros abalisados cron'.�tfl' canã e podes V{!!' seli1j)re Rio. lo declarou que al'!ld�. },ão
que escrevem com o);üce- Os grandes "Cobn::;·'. X X ii: convocou a assembléia. gl'-
ladas de ouro tenham. a O ex-apitadc:' 00. Fe'le- ral, visando traçar nove"
preferência obrigatória do E' verdade mas o 1l0mp.l-:1 ração Catarlne!'lse d,' Fu- planos para o estadual. t�'ll
público, a verdade é (j_l1e qu.e Eente ainda afeto e R' tebol sr, Gilberto N!'lh{'::;, lia em vista que n>í(l se
me sinto realizado em r0- mlzade paI' sua terra e por encontra-se r.a c�pil,li ('H- conhecú ainda todo, ('3
der 'ter dado a minha pul'- seus amigos, IJen""l ni.1 dis- tarinense onde velo tl'llü.r clubes que irão diSpu;;'!;.'
cela de ajuda ao no,,;;o ps- tâncla a falta do eleme�lto de assun�os J'undnn:J.;s � campeonato do Z.>tad,)
porte, às vêzes um tanto vital, que é o amblem",. Gilberto, denrá. i"egr(';;:<.:u· no próximo ;:mo.
vacilante em querer :ier,ulr Cont!nuarei scmpra c�,.n ao Rio de Jan(�),')' dentro Tão logo e.tejam dd:ni-
p3ra,� progresso, um w,n- meus am;gcs'mod!'stos,pro de quinze dias apWxlma- do,.:; os certames regl()1\�I"
to às vêzes cheio de 'J<�ci- curando sempre levar, flo-a damente devendo eni.l'etall . di!se o presidcnte. 'I a.�,.;pn�

lações tem�orãr!as qe :n- migo que me lê a verdade to segu'r para {J Rif' Gran- bléia geral será cOl1v::eada,
trlgas, mas que, tenho CDU- do futebol bra,>ii(�j'·o. n de da Sul hoje, X .x X
Vicção, pela v,ontade férr·'.-l. verdad-e que se pa�sa Da- X X X A tabela para o tom(;\o
e pela honestidades rlos quilo que se chan,a CeD e O P.residente :.la F.eciel': _

.

Dona Lulza Melo está gf'n-
que ainda almejflm pl'oje- que muItos nãJ t�m fl.CPS- çào Catarinense de Fme- do confeccionada, est:\nt1o
tal' nossa pequenina S,mt., �o, a. verdade sobre arbi- boi têm um ex'tom::) )).Ion') !Q seu início prcvl1;to pnr,l
Catarina no concc'tJ Na- il'agens, para aquele:; QU() pua coicear �!l1 ad�o, aue dia 3 de novembro com "-
clenal Irá progredir, ('(.OI:; sômente Q.'! nossos árL;itro.:; poderá ser a tábua 'de saiva efetivação da primeira 1"0-
ou sem ajuda dos mai:l;'ais nada valem. ção dos De»p:::t·to,; Amaao- dada. Esta manhã a n'J.�·<;a
do futebol, com ou sem a- Jamais vacilar�j F.m d:- res em Santa Catarl:t'l., reportagem esteve na. �ede
juda dos que mu'to falam zer a verdade, p .... ls rnf;L1 Para isso veI realizar bre· �a Federação c tomou co-
e aplaudem e nadg ["'Olli- lema ê .o mesmo d'ant,',>, vemente uma (eun!,i,) com nhecimento de !J'le O pre-
zam, pois, fe}lzm,'nte 1l1n- dizer a verdade, não t.:han todos os presldeD�.rs cte Fc- sidente Osni Melo es'.::tva Ora. IARA OOfl.A tfOCfTl AMMONda nos resta um PO�c.o da <lo se melindra ou nãc am1 derações, para estudar to rascunhando a t,(bela, q\l�
compreensão para recunhe gos, pois continuo a <lfit- colocaçã.-o do plano pan. poderá "er conh(!�itl.l ofi� CIRURGIÃ DENTISTA
cer o.s mUltlplos �actlfi�11)9 mar que, qnándo .se trat:!. colocar em ex�cuçã'), PO cialmente aind9 hJje. 0.'1'- Atende senhoras e cnonças.
que passam àqueles que dI- de criticar, não se t,em 0- mais curto espaço ri" tem- los Renaux (' Palsundü �.:_ Mét(ldo pHcoI6gi'C� ",oderno-espeCializado paro crirm
rlgem, que além de lutJ.r migas !,ois a crítl.c:l. ho- PO P')ssível. tarão participando riu 1t;,.- ças
com dJflculdades de o:l1e'o nesta e discreta airada é a X X X neii) J,'.li2U M";l.• ,H'� jJa,..- Alto rotaçõo
flnaneelra, ainda lut"',m t rmul �i e til- Dom a:. vftórm. de dorrr -..sará. II Im I"O"ltTrr C1M'! Ap1icêçõt:r tópIca d�' ftuor

����rsa eO� d��:���:: v�:� �eE��l'�:�rar������::����,�;�� ��c�c:.::;:��el��r sa���:���� ��\� CJ���:;'n;���'le:l�'" �lr��',: :t:�sd� 5��:e��e h��;s.h0ra marcado das 8 às l? hnr_ .�,

.""l:;i'h,���·' '.� H:r�iI:i"LU'�'�i»::�,,,,:..'�A
..�.'�.:Ol.�_�..d,C..,'�..:�",�..0�. R_�,;_;::_�.ã_O_J_O_ro_._._JL :',

Florianópolis, lb d outubro de 1963

MAURO SOUZA, Presidente

�'3:r�\!6lêmSItÚ

rOllIÚ:ou.R__ III
."'.

"",.•. ' ........

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



investiqa

morte
WESTMINSTER (lni;:I,\

terra) 21 (OE) - Os me

arcos Jegl<;tn,.; dessa cida

de, {1eterminaram hoie ri

gcrosas mvesueacões '''')1

terno da morte de Díar.a

ChurchiU, .

filha mais ve

lha do ex Primeiro M:nis

tro Brítánico. Como ae '('

corda, Diana foi encontra

da morta em sua rcsíctêa

era na oantuü 3ritân\(>,\

_-----

PSD examina e

Situação
Nacional
RIO 21 (OE) o Para es

tudar e examinar a S'.' 'ID,

cão polítiC!l nacícnat. mera

ber" ri" d'retortc na-I )�1;11

do PSD, estarão reunlcos

hoje a carue na .].uana;:"I

ra. A mrormacão foi ures

mda pelo presidente (lO

partido Sr. Amaral PcjXJ

to.

NOYfS;�re�os �o3f!lloni�ns"' Que HnrÍR fi ca. ta'
o ..Prefc't'J .1,) C'l;-,\tul lrn-s dos C}!WIV.oS que

rdrlUí1l1el! e lF.nr.il r.envnl'; I·�rr;�t Ii,� :::!���;.,��' '�.��,:,',:��; ,':��;;li:ac;:P;"��:os.ofl,>;
l! U!lU d r U3 �l I Ü ir l�ltu �,u {JI! novos preços rt-is passa- 5c:Juint.t'_<

frac�ssat O ·C" Ir P � t
_

[Untra JâflGO
RIO, 21 (OEl - O gene- da Silva, Carlos Borér e o envolvidos no fracassado

ral Paulo Torres, encar- inspetor José Pereira de complô contra o presideme
regado de descobrir ?.5 ori- Vasconcelos são os ele- JOllO rtouicrt.

geris das armas apreendi. mentos qualificados
das no sitio de Jacarépa
gua. deverá apresentar ama

nhã no inquérito final o

que realizou a respeito. O

português Alberto Pereira

EMPRESA FlD ::ANóPOLIS

Llnh a Canto c:q$ 17,00
C-qS 2�,OO

oas 20,0,)Escola

VIAÇj,() TAr>TER

Linha Ctrcu'xr A
Cf rcut.rr B

cns 17,00
CF: 1,'0r.

CP,) 17,00
-n- 17 ne

:";'11 17,011

Câmara examina Sl1b5i:iuiçãn
do Padrão t4one;ár'o

1::IIRMIlOS CLIva t
Os MELHORES ARTIGOS PARA O SEU LAR'

RUA ..JOÃO PINTO, 6

Expresso

AJm'�'n'e L,L1! 3 ...

!I"�l11 :':�)'r.(",

A3TJfl\' • .ica
BRASíLIA 21 (OE)

Porta V'I'1Z' da cemiscão de

.rust ca da Cámqr:t 1:'.,,-1"

ral, revelou que esse Ó:f>;:lJ
deverá tntc'ar atnda lCsta

semana exame ::I) prote-o
ele lei que prepõe a s:1h�t\

tu-cão elo cruae.ro �,,1.

Brezão. Ar.rn-ou que �".:.

bem c-verá ser dG;:1 H�)

prt jeto doterm'nando ii.

obrfb ator-iedr de de ui-mu

tenção de on�:u'-t;-, i'

conjuntes nos ciuo-, "

boite- das cidades de -cuo

c país.

L'nha 'T't-'n,",',,]Q-Penitr,n
.

vna
T:··nd'lr',�

Pln(�J'1 .t

Có'!'r2.":J Cr"'";.c'?
rt.ac-r-b

í

P' "ire\-)

I�ac('lr'oi rtna: da lnha ,

1).,1,,'l'" (10 M-'lr') d r Lagôa ..

E1CC r!_'::1"'ie 11\ seção.
Saco or-nde :.!.:,' da linha ..

S�r.lb1:'l"í atá a-n 'Q Antcu'o.
semoa.....ní oté ,� f: nal ca l.nha ,

sembcour a-é sto éntón'c (Do-

m'nqos e Fer -d az . CR$ 70.CO

êa-r baouí atê 0"1.31 (Domingos
c s'crfado-t .

cn� 80,00

TRANSP0R'J'ES COLETIVO SÃO JOSO
JORGE SHERE!.\.r

cuanres vêzes o nona

ncpouteno pr-derta d.vcr-:
<e [!s chuvas chcgnraru ..

Diàriamente, o iniéu rarn

o rtrmamentc, de espc-a,r .

Linha M'1rrJ -to Ger8.'�1)·
C".pJe·!·:J.3

CR$ 17.00

C::tS 20,n(J

Linha Ccquern-s «:'.'1"; la).
B -m Abr'�ü

.

?ânt�nll ('10 S;11

C,,?\j 20.00
CR$ 22.aO
CP,> l�O"O
{" .... , J,Hl ti)
,':$.,10(1.00
SR$: 100,00

CR" eool)
eRA 9000
eR"> 130,00

cedo.
o prcressor s-:x: õ N"�.

to, in-:l.:-çt·'�l
prevtsêe-. nê.•..\ -di ..ulr.a (!!;�

p:-�ança. Quando inquiri
do, p'lrece 'c!i'l€r: ';a verda

de. doa a quem doer".
E a Prim�vera? TÍl!1id3.

e�taçãu, ê.: te ano, nã.) dá

ar de ·-ua graça. nio se

imp5e. ccntent)-,,� ('('m

ser f>"',l�'l d2 ca:�r.<Jirio,
nada ma�,;.

'

A.:m'a e cor3.cio ,:101ha

do:>, � fIo!' an�·p!'li'fl.nn vai

tcrando conh,'c!m€nto
(10<; fatos que se pa.<;sam
nf'�t1J R�9Í'.b!!ca dr;:; Es a

de,,; Unidos d') Br�sll 1,'Or

(lem e Progr.e�"o"\.
Lacerd[J. quebra o J,mti�

mo de alguns
firm� noticias

mas; Jango danç9 na co:

da bamba; Adernar ("J

pau va' comer") ,arc'l :...0

falar; PTB divide-se e�l>fc.

ld"ó!t'gc:, e fi"iológico':l ..
Se o tem!JO continna

quente na politica, aqui,
na !,1:mÍcie. ') '7€"ão pij()

pll�sa de esperança de f'·

fqtn:a da tempei'ahl�a ..

contempla-se a cid:?de

lavada, com fe�peiti\'�is
poças d'agua em suas Clt!

çadas; observa-se um ]:'}
vo sob o império do gua!"
da-chuva.
A Pha é água por l.:.:rlo.�

os lados, por c!ma tam

bém. Na Guanabara e Sã')

Paulo, clamam por chu

va�.

Se de!lende.'õse je ::1I)S,
se estivesse em no,,�as

fôrcas tr<.lnsferi-las para
aq�eles E�tados, nós a.�

mandariamOs com "'tr:gên
cla-ur!!enbí�sima", mSLtao

do do's coelhos de uma EÓ

L'l'!;''' 0[1<0 Pl'ldl'a.>
R'beirã'J ..

Fazend3..
AH') n'b�'rã'
C ste·�:J. LO 'R'hd rão.

L'nha 8a:.'0· j'ls L'rroõ;:.s
Cost�lrfl. la ,seçãG
C"ste'r- 2[1 3"çã 1·

A"roo-rtf' at,; 3. se�a ..

Aerep0rt? at� O li ,:,a! da �inha.

)13." !7:','J

f'''''� ,,!r,'O

��' '2';0)
C"' 'J"OO

r;R$ 45,00

AUTO VIAÇ;,O CANASVIEIRA3

Linha S'3(,'1 G.,.�n'(le fJO �o Paulo). CORS 45,10

Fl'l1;'r") An'on·o ..

· CR<l; <;<; 00

R'k'1P�.. Cp<l: ROoO'
""r""rn Fequen3.· CR"; 10D,OO

(" ... ..,.,-v'"fr��.. CR� llO.flf)

f',"b"f>:ra.. Cp.� 12000

In'.YlC',i�" CR$ 150,00

MAíRLl: CillCll,;MA - S!J:IA l&n_�tKa
ENDEREÇO TELWRAflCO CRESCIUMENSE

Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - .santa Catarina e Porto Alegre

SE;;!.!, transcrevemos para
ccnhecíruento elo comércio de S::lL<'. Catarina.

C""'- ,. -'Y): - O Slllá;;J
is oue man-

Filiais: _ São Paulo Rua João Teodoro, 670 - Curitiba Av .. IguaçÍt, 2117 - fone 1.2171 - Pôrto Alegre Rua 7 de Setem �ro. 691 - (ep" 70'8 - FI",···,�! "e'·s p", ponre !toma, 50
- fone 2801 _ Tubarão Rua l.auro Muller, 50 - fone 1479 - Araranguá Praça Hereílio Luz, &32 -lone 23 - ag.ma Rua Cudavo Rich."nl 51-1 -lo!,#, 131 - Jo'nv11le Rua Abdon·

Batista, 207 - f���
..���.�;.�,�,�_,�,,_ �_._ CAMI�HÕES PRÓPRIOS PARA l\1UDAN:ÇAS 1�. ",e,;;. ,,'. , *', �;,f'•... ,

�. ���'�
.._ ��...."'_." .."'"if..i,'ti '.'... ' ,

d JL a r'r$ 89.000,00 x 6%

salário familia).

_ da sóbre o valor

co saldrto-míntmo rczt:- 1 (na c "O de Florianópolis
CrS 17.800.0()), arrcca .ndo para " D:: 1.000 se

gtunte. tato é CrS 18.JOO,00 e a êle rnz jus o filho menor

de 5 de 14 anos (fi a de qualquer cond.cão j. Assim, na
rorma supra de 5 8- pre.rados, existindo TR1!:S que tenha

DEZ filhos menor C'k' H arr-e, e cujo. pagamento do sa

lário .mínfmc está de aoõrqc c, 'TJ a lei sob o encargo do

empragartor, como deve pr-oceder'? - I) Cálculo do snlã

I io f"mil"� � o "' ... -nrínte: cecíe uma quota igual
r GrS 18.0 1",(1" -; 'õ',' "1 Cl':; SC3.00 e a firma que serviu

de exemplo devera IK .'H· aos três empregados que têm 10

ruhos a importância de C S"O,OO x 10 Cr$ 9.000.00.

Por outro lado, s neto a contribuição da firma

Cr'> 5.340.00 e o - nto à tít- Io de satr.río familia

T)tr! d'1. contribu;"õcs de'i �",s
1AP (cxcmnlo) Cr$. 30.000,00

F>.1ndo àe comfoen"a··�.) à� s __ �a·

mma Cr� 5340.00
T:lf::ll . Cr$ 35.000,00

,

I: '::' r nela a rec,-,lher ao L.P

C"S 9.003.00

C:-5 26.340,00

(l"rn ,.. .. "0 (ln d'j';' e""�"'r. a1 I�'P 'O"n O Qual des-
centa. (,,� Q l"1.e<"""1'J d��e, f' "r dç .ente instruido

para sanar (lU Iqu�r dú 0�).

CIRURGIAO·DE:tlTI�."''\
CLíNICA DIURNA E' ti'''''', '1�TA

Ex-Dentista do Seminário Cnmili:o-no PIo XII de S. Paulo

Tratamento Indolar pela Alta :?o""(''lr: - Prótese

HORÁRIO: Das 8,30 às 11.:'0 e (�" l' 11s 18 horas

2's 4's e 6' J""l::IP�S ",...,._; Aq, 2fl"O.

RUA NUNES MACHADO, 7 ERQ. JO,lO PIN70

Admitimos para ooloca"1"o e"< õ-·... r- r�z ou moça de

maior idade, que tenha práti�a de e ,.; 1',:1, instrução gi.
nasial, no minimo, e Que ,ejr: d�'i!o r.fo.

Pede-se ainda facilidade de mt:::r co:n as pessoas. Or

denl;'.do Compensador.
Tri:'.tar a Rua Fernan"'''' � r�I,''1�(io, 6, 1'" andar, com O Sr.

Pedro Machado" da'" ht l' '1 '1' 1'''5.

PRECISA-SE de uma que durma no emprego.
Tratar à rua José Cândido da Silva, 363 - ESTREITO.

fi' , I' S
ContecC!on(l-s� qualquer .:Juant\dllde no meJhol
.. Jodt- e """en( preç!
Fcl 70hin 7 ('I "ndo IOt! 10' I=on. 'L"'9A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



concessório..

o Coral da Universidade
de Santa Catarina estará
se apresentando dia 25 do
corrente às 20,30 boras, no

No recital, especialmente
dedicado aos professOres e

"Para os efeitos do satãríc-espõee, o servidor inte
ressado prestará declaração escrita de que o cônjuge
não exerce qualquer atividade remunerada, apresentan
do, no ato, a certidão de casamento. A declaração será

apresentada ao responsável pela repartição a que o be

neficiário é subordinado, o qual, após as deligências de

comprovação que julgar convenientes, solicitará ao

DORSP, por ofício, de preferência coletivo, o despacho

Teatro Alvaro de cerva-

lho.

ara

Apresentação
estudantes universitários, populares modernos, btasí
serão cantadas peças da leiros e estrangeiros.
Idade Média, Renascença e O Coral da Universidade

de Santa Catarina se apre-

sentará pela primeira vez

sob a regência do Maestro
Acácio Santana.

tantes constituu-am a

JA�GO foi a Juri e Venceu
"Você é o Juri" julgou favor de Jango, responden- da pela Dr. Rubens de Ar

domingo o Govêrno de do positivamente à pergun- ruua Ramos e defendida
João Goulart, defendido pe- ta se "Jango está ou uno pelo Deputado Fernando
10 Presidente em Exercicio tentando resolver os probje- Viegas. _ ... "i-
da Executiva Nacional da. mas nacionais". -----------------1.
Mocidade Trabalhista, Ed- Doralécíc Soares o seu.

son Nelson de Ubaldo e contendor, foi um orador
acusado pelo jornalista Do- elegante.
ralécio Soares. Em conversa com o pro-
Após os debates, no qual ctutor do programa sensa

se destacou Edson de Ubal- cão da cidade, Canagé Cotta,
do pela vibração de sua o nosso companheiro Ama
palavra e pelo ardor de ral e Silva apurou o tema e

sua derêse. o povo foi cbe-
.
os participantes de domin

mado a votar, registrando- gc próximo: A EMANCIPA.
se um "score" de 11 a 4 a ÇAO DO ESTREITO, nega.

iJ EsrADO
.. ... O lUIS ANnli.D 0lUI0 OE SANTA tATA..B.lltl.

- •

Florianópolis, (Terça-Feira), 22 de Outubro de ·1963

Aprimoramento do Magistério
Em Lages, na zona ser- tas do Govêrno.

rana, desenrolou-se, hoje, Ao encerramento, dia 23,
em novo dia de trabalhos, comparecerá o titular da
o Curso de eperrercoamen- SEC, professor �lpfdio Bar
to de Professores de Zona bosa. - Sua Excelência es

Rural, resultahtc do con- teve presente à. abertura
vênto Secretaria de Educa- do conclave, domingo últi

cão e Cultura-Plano de Me-

Constitue falta grave a ínveracidade de declaração."

Tomou Posse novo DelegadO do 14PM
Em ato a que compareceu meado num atendimento mente para presidir o ato. Em Santa Catartna, no que

o Secretário do Trabalho, das autoridades superiores o Conselheiro Antonio . Pe- diz respeito ao IAPM, a de

grande número de repre- da instituição aos reclamos reíra Neto, membro do legacia está na crntnôncte
sentantes classistas e Iun- das organizações sindicais Conselho Fiscal do IAPM. de vir a atrazar o pannmen
cíonartos da autarquia, in- que representam os contrí- como representante dos em to dos benefícios do mês
vestiu-se nas funções de butntes dêste instituto de pregados, rêz na oceeíãó
delegado regional do IAPM, previdência em Santa Ca- importante pronunoíamon
Cl sr. João Nunes da Silva, tarina. to sôbre a situação em que

cargo para o qual foi no- Vi.ndo do Rio especial- se encontra a prevídêncfa
social no Brasil, sobretudo lhões de cruzeiros.
o instituto dos marttímos,
preconizando a necessidade MELHORIA DE SERVIÇOS
de um reexame imediato

por parte da Câmara Fe

deral nas verbas destina

das à Instituição, para que
não venha a falir, levando

mllhnres de familias, que

não contam com outros re

cursos de sobrevivência se

não as pensões do instituto,
a fome total. Para tornar

claras as dificuldades por

que atualmente atravessa a

previdência social, fêz ver

àquela autoridade que quan-

do era necessário verbas na

órdem de 99 bilhões para

que os institutos pudessem
cumprir a contento suas

finalidades, a Câmara as

rebaixou para 27 bilhões.

O· representante dos empregados junto ao Conselho Fiscal

do IAPM, Sr. Antonio Pereira Neto e o sr. João Nunes da

Silva, quando da posse deste último como delegado regional
do instituto dos marítimos em Santa Catarina

aenhcres acionistas,
'remos o prazer de submeter à aprecia -âo de VV.SS., o Balança, Conta de Lucros

e .ferdas, Parecer do Conselho e demais contes referentes ao exercscm terminado
Ln 30 de junho de 1963.

Estamos inteiramente às suas ordens ,t)ara quaisquer informações ou esclareci
mentos que VV.SS. julgarem necessários.

Florianópolis, 30 de junho de 1963
A DIRETOIUA

BALANÇO GERAL
ATIVO

Imobilizado

Imóveis 57.299.101,50

,64,196.819,40

544.673.014,80

624.482:916,90
87.500.000,00
.3.702.22:J,GO
9.517.540,90
395.999,30 1.270.471.6:)7,50

160.000,00

Cc, 1.392.127.618,40

375.000.000.00
124.689.2!)3,90
2.620.576,80
61.800.000,00
28.180.198,50 592.290.069,20

787.779.7011,60
1l.897W7,60 799.677.549,20

Disponível
Caixa: em moeda corrente e em Bancos .

Realizavel
Mercadorias

Matéria Prima
5�9.60!:l.l96,5(
5.263.818,30

Devedores

Acionistas - Conta aumento capital
Ações, Bonus de Guerra e Apolices
Govérno Federal _ Leis 1474 e 4069

Jiversas Contas

• Compensação
Ações Caucionadas

PASSIVO
Não exigivel

Capital

Exigivel
Credores

Diversas Contas

Compensação

Caução da Diretoria 160.000,00

Cr$ 1.392.127.618,40
Florianópolis, 30 de junho de 1963

de
.....
setembro, uma vez que

as despesas mont.am a 45

milhões, contando apenas

com a liberação de 20 mi-

Além destas dificuldades,
referindo-se aos problemas
que terá de suplantar para

que o IAPM em nosso Es·

tado passe a funcionar em

caráter satisfatório, o novo

delegado, apontou as defi
ciências administrativas em

que se encontra aquela de

legacia, preconizando a na

cessidade de melhores ins

talações, atendimento CO'1-

digno do serviço médico,
para o que deverá funcio

nar em dois turnos e ou

tras medidas que se propõe
pôr em prática para uma

melhoria radical dos servi

ços da repartição.

Obras de Acesso a Capital

���o�;��Z::g;:io::l:i�: Mem-o-ria-Id-o-Si-nd-ic-ato-d-ªs-E-mp-re-sa---
�i���?i:rli,;;��i:�� de Transporte toletivü ao Povo d
cüto Luz.

•
Florl"ano'pOliaSAo mesmo tempo, o Exe-

cutivo autorizou o Gabinete

de Planejamento do Plameg O SINDICATO DAS EM- Sofrendo as consequen- juizo diário e pelo p
a realizar as operações ne- PRí:SAS DE TRANSPORTES cias da espiral inflacionária necessartc para que se
cessãrtas à aquisição dos DE PASSAGEIROS DE que a todos atinge, as em- um reestudo da sitti
mencionados terrenos, seja FLORIANüPOLIS, represen- presas de transporte cole- b) Não cobrar o au

por doação, compra ou de- tando as empresas conces- tivo vêm-se em situação to decretado pelo sr.

saprcprtação amigável ou sionãrtes dos serviços de dramática para enfrentar o feito Municipal porque
judicial. transportes coletivos do mu- custo operacional que só te não resolve e sim

nicipio, vem a publico preso nos últimos seis mêses so

ter ao povo e às autortda- freu um aumento médio de

des constituídas os seguín- 70% sem que tenha havido

C A f E Z I � H O, NÃO! tes esclarecimentos: qualquer cobertura para a

1" _. Em data de 28 de sua manutenção.
setembro ultimo êste síndí- Diante disso' e compreen

cato, representaudo as con- dendo a aflição do povo

cessionárias de serviços de que todos os dias é atingi
transportes coletivos do do por novos aumentos ca

município, com base na berla ao Poder Publico Mu

Carta Magna da União e no nicipal ou Estadual rínan

Código Municipal de Floria- ciar o prejuízo dus ernprê
nópolis, encaminhou ao sas para que o transporte
Exmo. Sr. Prefeito Mumcí- coletivo possa continuar doviário Estadual, pois
paI uma petição scucueo- sendo mais barato.

do revisão imediata nas ta-

CHi> ?,I�O!

:€ste periódico, registra
com pesar, o felecimento
da Senhora Leocádia Antu-

nes da. Cruz, ocorrido on

tem, às 8,00 horas, no Hos

pital de Caridad.{!. A respei
tada Senhora era espôsa do
Sr. Antonio êntunes da
Cruz, Intendente Distrital
de Ribeirão da Ilha.

5' _ Plnatmenta, às a

ridades, estaduais e m

cípaís, as concesssona
•

_ As empresas conces- querem deixar crere
do com as diretrizes do sionárias não estão pedin- não as movem quaísq

do aumento de tarifas e intuitos que visem a

nem estão pletieando que turbação da órdem públí
êsse aumento _ seja- de tan- mas que jamais pode
tos por cento. Desejam, ser responsabilizadas
apenas, que se cumpram as uma possível parallz'
tabel�s determinadas pelo deixando a população
Conselho Rodoviário Esta- transporte.
dual. Porque somente a 6" _ E ao Povo as emp

O senhor Prefeito Munici- adoção dêsse critério que sas concessionárias

pai, mesmo reconhecendo a é o resultado de estudos transportes coletivos da

procedência da ponderação técnicos pode dar o sufí- pital, afiançam que só

DAES em foco ��s18;m::eis:'�Ó.6f.el�o���:::� �::n� e::�êsa�e ��!Si���: !�ósd:������os de to��:f
Prossegue, no DAES, a ;�::�:ge�S:u!a��::ar:o� ��mpov�on�i�:;o r:;ees::;:� ����rrsáos !���tS�cero �:�a

:u:Vi��:'���ha� P:�f:�;:: 5% à 15% e assim mesmo porte diário e obrigatório, transigência da Prefei

nheiro Annito Zeno Petry ;::sa:�ingindo todas as em- :�ec:��nforto que todos :�::�,iP�mq�:�a��te:au
�i�i��e�ss;sst�:r::s ��:- Essa majoração não obe· 4· - Com as atuais tart- . ção das tarifas determ]

suo. SenhorIa os Prefeitos deceú ao critério técnico fas fixadas pelo
-

senhor Pré- das pelo Conselho Rodo

Cesar Augusto Filho, de apontado e reconhecIdo co feito Mu�iclpal, em absolu rio Federal e .que ser

Videira; João Destri, de mo o umco ele.mento de - !��s p�!er:��ra�o:�c:���;� de padrão para todo O

�;a:�::i;�n��:Y,:�:��r:�
. ;;;��;:::�:l���::�:�:':u��: �:��::�;zn��::�t�7:t:;::: ����:�fP:�p��i�b-�itambém o deputado traba.
de um or�lIo ofiCIal do po-

lhista Holdemar Menezes,
der público encarregado se em servir da melhor des.

representante da terra fran- dêsse setor. pr�;:;.\:SOPI�P,�,lhmÇ __

ãO da ea- Florianópolis, 20 de ou

cisquense. Essa majoração, por ser v , bro de 1963

arbitraria c infima, em hi· a) Continuam trabalhan- Sindicato das F.mllrêsas
põtese alguma atende as do muito embora isto re- Transportes de I'assagci
reais necessidades das con- presente um vultoso pre- de Florial16polis
cessionárias, apenas acar

retou mais um onus para
a a bolsa popular já pràti
camente saturada com o

desiquilíbrio provocado pe
lo regime inflacionário vi

gorante.
2" -:- Sabemos, porque

também somos violenta

mente atingidos pela desva
lorização da moeda, que o

povo não pode suportar
mais encargos. Mas também

julgamo·nos no direito de
ressaltar que uma empresa

concessionária do transpor·
te coletivo da capital não é

uma instituição de assis·

tência e sim uma firma

para, diretor da Fac. de

Farmácia, Dr. Ezequiel
Meyer Filho, diretor da
D.P.A., Sr. João Silva, dire
tor de Fazenda da Prefeitu
ra Municipal, e uma delega
ção de funcionários do
SESI.

CONDOU:NCIAS
M

A falecida era filha do
Sr. José Francisco C. Hein-

O entêrro da Sra. Leocé- denrích, e deixou os filhos
dia ocorreu no cemitério do Sr. Darcy Antunes da Cruz,
distríto, acompanhado por" cesecío 'Com Dona Ruth
seus familiares. pessoas Kinncl, e a Srta. Devany
amigas e autoridades que Antunes da Cruz. O jornal,
foram prestigiar seu ultimo na oportunidade, assinala
repouso. sentidas condolências, en

viando aos familiares sino
ceras pêsames.

o ENTERRO

ACOMPANHANTES

Além das pessoas de suas

relações, imimeros os pre·
sentes em sou entêrro. O
féretro foi acompanhado
pela Irmandade de Nossa
Senhora da Lapa e entre os

que compareceram, desta.
camos o Prefeito Waldemar

Vieira, Deputado Ivo Mon

tenegro e senhora (repre
sentando o Dr. Aderbal e

Sra), Deputado Waldemar

Salles. Vereadores Domin

gQs F. de Aquino e Sra, Bal
dicero Filomeno, Walde·
mar da Silva Filho; CeI.
Mauricio Spalding de Sou

za, CeI. Ayrton João de

Souza, Dr. Osvaldo d'Acãm-

Acclon Dário de Sousa
Hlldolro Scheidemantel
Rodolfo Weickert
João Eduardo Moritz
Carlos Heinz Buechler
OUo Richter

_ Diretor-presidente
_ Diretor-vice-presidente
_ Diretor·gerente
_ Diretor
_ Diretor
_ Diretor

Simplesmente estarrecedora II denúncia que a nossa

prezada coofreira A GAZETA fez em sua edição de sá
!Jado ultimo sôbre a situação de órgãos previdenciais e de·

partamenros publicos perante o nosso benemérito Hospi
tal de Caridade_

Carlos 8uepcke S. l. �ID. e ID�. Fale���u:::�íiL���:dia
Relatóriü na Diretoria

Francisco Arcanjo Grillo _ Diretor

Heitor de S,\uza Lima _ Técnico em contabilidade

reg. no C.R.C. sob nU 0039
PARECER DO CONSEUIO FISCAL

Os abaixas assinados, membros do Conselho Fiscal da "Carlos Hoepckc S.*.
Comércio e Indústria", tendo procedido ao exame dos livros e papeis. balanço, inven·
tário e demais documentos, especialmente dos negócios e operações sociais, referen

tf!!\' ao exereic10 encerrado em trinta de junho de mil novecentos e sessenta e três, de

chram !{>r achl'ldo tudo em perfeita ordem. ('.lare7-a e regularidaae. pelo que 51\0 de

parecer sejam flnrrwado'l pelQf; senhqres acionistas, o balnnço. contas e demais atos

c:a :;8�I;:L' ;J.·:-:iCl:!C:; :lel:l DirctO:'ia do. So �lcd2cte

FloriaM·polis. 2 de nl�Os1.o de 1963

Nada menos de 37 milhões de cruzeiros de dívidas!
Quem conhece aquele grande estabelecimcnto hospita·

lar, quem não lhe ignora a luta diária e permanente para
atender os dcsajudados da fortuna nas horas aflitivas da

docnÇ<'1. e da necessidade de assistência salvadora. quem
t:stá a par dos esforços heróicos da sua administração para
não vê-lo decair da missão, humana e santa, que lhe é glo
riosa tradição _ revolta-se com a realidade do falo de·

nunciado.
A dh'idas para com..aquela Casa deviam ter seus paga·

Illcntos cm nlctll pl'ioritúria, nu mclhor. niiu dcviam exis·

ti]'.,.
() :lpêlo ";Itlssa IWllIIlal' i\ r.i\ZETA {- !;lIllhl'm {) nus.

rifas em vigor, adotando-se
o critério técnico do Canse

.Jho Rodoviário Estadual

que determina a base do

preço a ser cobrado por

passageíro.kílometro e de

acõrdo com o tipo de es

trada percorrida.
Ressaltamos que a fixa

ção de tarifa na forma pleí
teada é norma e orientação
de âmbito nacional de acõr-

Conselho Rodoviário Pede
ral e que somente essa me

dida - determinada por es

tudos de ordem técnica por
ser justa era o único meio
de subsistência das atuais

concessíonarías.

n�munl'''<l(,:)\) l)p];:l (�r,úit[ll

empregada {; l�m Lür.::'lfi{,ta
,Ó"'i::iiü...C_:

Comissão de Municípios
Proveitosos contatos ro-

ram mantidos, com os Se

crerértos da Saúde e Agri
cultura por peesôas repre
sentattvas de municípios da

região de Brusque. Com

efeito, entrevístarum-se com

OS drs. Luiz Gabriel e Fer

nando Osvaldo de Oliveira

os srs. Carlos Boas, Prefei
to de Guabiruba. Sebastião

'romto. Prefeito de Botuve-

Se a Prefeitura Municipal
para atender as necessida
des minímas de reajusta
mento do funcionalismo au

menta os impostos e taxas
como aumentou, como ne

gar, então, a adoção de um

cntérto técnico para aten

dimento das necessidades
do transporte coletivo da

capital?

dôste ultimo município
padre Matias, vigário da

rõquta de Guabiruba.

A reportagem pode i

mar, chamando a atcn
dos municípios de Gua

bu e Botuverá, que rele
tes tnterêssos de' seus b

ta dos encontros.

va o problema;
c) trafegando a ti

precário, suspender ai

horários dispensáveis
diminuir suas despesas, nu
procurando manter os

necessários a titulo de

laboração com o povo;
dj continuar, através

meios competentes, a I

.pela paridade nas ta
de acordo com o cri

adotado pelo Conselho

ínconcebívet continuar

tando que uma linha

quasi 10 kilometros c

uma tarifa Igual a cob

por uma linha de

kilometros conforme se

nnca no estabelecido

decreto dêste mês da
feitura Municipal;

Muitas pessoas têm-me telefonado pedindo com

tririo sObre recentes pronunciamentos politicas q

dizem, houveram por aqui, recentemente.
Desconfiado de que os pedidos vêm de parte

teressada em se dar Importância, limito-me a regis
nada de novo no front pOlítico do Estado.

Se preferirem outra fórmula: tudo como dan

no q_uartel de Abrantes_

Fofocagens não interessam.

c;;;},���X.l-·�..�· -,_--:�:: L. [�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


