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o TEM P.,.O {MeteoroI6gic:oJ

���ru:�1Jfh�vruT::I�C����f�c�s. ::
dia 23 de outubro de 1963

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÊRI·
CA MÉDIA: 1015.9 milibares; TEMPERATURA MÉ
DIA: 29.0" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 86.8%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:

Negativo - Nevoeiro cumular _ Nevoa - Chuvas
esparsas - Tempo Médio: EstaveJ.
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�::,���:n�:M�1:���� ::�t QUEM SERÁ A RAINHA DAS DE�UTANTES DE SAtHA CATARINA' Furacão destruiu em Cuba
'��o:u�;�ue'���,,�::�emrleO

mais d 10 m011 casasCuba. Perante a opinião pú- e
hlica do mundo, disse :E'I

dei Castro: ,,_ Pedimos

Que cesse o bloqueio norte

americano contra um pais
que acaba de sofrer um

grande desastre". Os EE.UU.
acrescentou Castro, man

tem um bloqueio crimino
so contra nosso país, e or

ganizam bandos de' pira
tas para procurar destruir
Cuba por todos os meios.
Em seguida, Fidel Castro
acusou os EE.UU. de terem

suspenso os vôos dos
aviões meteorológicos, com

o objetivo de impedir que
o Govérno cubano tivesse

informações soore a traje
tória do furacão "Flora", no
momento em que êste se

a'proximava das costas cuba

nas. 4.000 pessoas morreram

em Cuba, vitimas do "FIo·

ra".

Exilados

Cubanos e o

México
MIAMI.22lOE)-A'o,- Cinco Estados não Tiveram

ganizações de extractos cuba-
no, vão ,oli,,,,,.o cover Ontem Meloa NOIOteno do México, l\ amolar "

última medida de mígra

,�ta""a, ql.6e prcibe ao::;. -��.,-_-..��-..."_-...-_-_'�",,,
_00' o"U",t o seio me- A IgreJ"a e o tsJàdo· no Concílioxicano como ponte para sua

s'Ilda de Cuba, com dire- CIDADE DO VATICANO, f3"ão detalhada sobre a TjC·

ção a outros países. nos

quais possuam visto rte en

trada

HAVANA, 22 (OE) - Fi- dei Castro anunciou

Conversações visando a Paz entre

Argelinos e Marroquinos
responsáveis urgelíuos., pro

postas que poderiam se ...

em nome do Oovên-o mar
prosseguem

ARGÉL, 22 (DEl _ EStl
manhã. o Presidente Ben
Bella e o Imperudcr ce

Etiópia Haillê Salassiê, en

trevístaram-se novamente madrugada um pôsto ma -.

em Argel. Até o momento, roquino, tendo sido repeli
nada se sabe do que o 1'1:1- dos.
perador pensa propor aos

r cqutno. Enquauto 12S0, etc

.:\!larrakech, informam que
l':'U soldados atacaram esta

cnter-i que o número de vttímas
do .rureção "Flora" ultra.
passa a círr-t onerei rtu

A nossa Capital é a Se- eneuer, Branca r'reua-: te será apresentada um

de de mais uma nova pro carméüe Ribas; Dora F.!i!ls bonito e original desfile

moção de grande destaque Kirana Lacerda. Leomda denominado NOITE DE

social, idealizada Pelo :'\0$- Vieira, Maria de LOt:J'{,t;,; ESTRELAS promovido IX'
so cronista sqpial Lázaro Asaís: Sebastl tnmctcs: la sociedade brusquense.

Bartolomeu, que promove- Sara Abreu; Tereza G.:- A renda será pró-cons
rá no dia nove de novem mes e Virginia Borba. !\I'S trução da sede do Clube
bro próximo no Clube 12 sa repcrtavem foi Inror- 12 de aeõsto. Na roto us

de Agõsto, uma festa de mada de que o Clube 12 debutantes: Edy Alval'!'s

canfraterruzaçâo das debu- Agõsto, está convtdaneo as Cabral (Fpolb); Metllde

tanres catartnenses com a representantes das soe.e- Bagenstoss t.rotnv.r: Ma-

I
escolha da Rainha e de dades do interior pare par rta auxütadoza eamerer
três nr.nceses. 'Baile das ticlparem do desfile que rBrusoue; M3�'ia Ang-i!in
Orquídeas', o nome da a- tem earuter estadual. S. Thiago (Jctnv.t . que .,�-

! contecímento que tem co- terão par tirjpande da &1',In

I
mo Patrcnesses as dlstin O Juri "era prestdrdc de festa do dia nove te

;��')���;�'ta�:, �������: �:"o�,�:�:i:�nf',':%� d; �ãoO"��;:;id�: :;:�d::_;,:�
Alice Damiam, Ben.triz C.:. programa. Na mesma nct- marra Elizabelh Arden.

'/.136. Anrmou que não hu

urna só famÍliFl na provín
ciO\ de Oriente. que não 1,,,;.
una perdrdo alguns de seus
membros. As rodovias e Ier-
rcviarias, foram virtual-

r-rente d-s+ruídas Fidel Caso

tro, volta de uma viagem
de inspeção n�u'ls de
vastadas, precisou que mais
de 11.013 casas foram des-
truídas
das.

e 21.248 daníúca-

7�� mil o�erários �aulistas �uefem aumento
SAO PAULO, 22 (OE) _ to salarial. As 17 horas S. Paulo, a n.esa redonda justamente salarial de 7110

Prossegue hoje na DRT a prosseguirá ,1U Delegacia entre empregados e empre- mil operários pauüstas. Os
mesa redonda pala aumen- Reg!onal do !'r,'balho em gadores a respt'ito do

Estados Unidos Reforçam
Tropas na Alemanha

WASHINGTON, 21 (DEI je do Texas, rumo a Pranck- Alemanha cêrca de 16 mll
_ O primeiro avtão a jato fourt na Alemanha. O Co-, homens, e 116 caças a jato,
C·135 da ...eeronauuce norte- mando Combinado d3S Pôr- no marco dessa ponte aérea,
emertcana, levando. '1 bordo ças de terra e do ar, espera que ê a mais longa da hi:;.
as primeiras tropa-s (Ia na que' 'atJ- quinta-feira tenham torta militar.

Oi'1JãO Blindada.' pa, ou bC.-, ",f)do tra;tsptrladOi5 'para. �

Riff afirma que o' manifesto dos
Governadores é vazio U' i t f' II0t' li t I!:;!:��:�� r���;��:: ra;:3:��:�\: ::�Ei�� ,10 eu os uOO I os em I' OI) a eza

classificou de vazio (. me:1!' ja se definiu há muito tem

festo dos Governadores di- po pelas reformas. de ba·

vulgado sábado no Rio. Dis
se o sr. Raul Riffi, que os

!HO,2a (OE)� lZ'�
tadcs da Pederncâc- não te

rão meia no'>. no dia ti, Fo"rcas Amerl·canas SedlOadashoje. De acõrdo com DecrE'-

2� (DEl _ Os bispos nortl- (':-�idade de se adotar um to Presidencia, CJue estab�
1

��)��:;�� E;��:��iP:� ��.;t�el!esVi:��re :o�;�:;� ��:�a�a!�r�li� dedeJ:ne:if..�: no Japa-o Sera-o Reduzl·d.",;st?1r. preparandO uma d�l!l- e o Estado. São Pl!ulo, Minas Gerais e �
______--'-, -,--:-

__ --'-
-:=______ Espirito Santo, alterarão

Eleições P ii u I i s I a s Apuração �:U=�:f�::;::,2::.�':,; .;i�:�6���1�;�::�
Term'ina Possivelmente Hoje Industriéi Farmaceutica tem

SAO PAULO, 22 iOEl _ pleito de domingo último, Partido Social Progressista, G E f' ContO V' 8 t C b t9 Tribunal Regional Elej- �:dO�a��;:a P�f����::' deRe��� �Nm:i:���t����oa�::;:�� BRASíLIA, 22 (O��p� O X�CÓ�g:��cou incumbido ;nUilH IOâer. OS OS &01 a es
torai, está tocando a rítmo urnas, apuradas até a ma- te ritmo de trabalho, espe· Presidente da República a:;- de estudar e sugerir medi-

F
°

Aacelerado, as apurações do drugada de hoje, indicam O ra-se que amanhã, já este-
,
sinou ato, designando os cas para estimular a indÚs· na

.

rontolra rgel,l·na'ja concluída a apuração e membros do grupo executi· �ria f::':macC'utica nacional, liproclamados os vencedores vo da Indústria Farmacêu- jlnra isso, foi solicitada
eleitos. t ca GEIFAR. }:residido pe. ao Congresso, verba de 200

RABAT (Marrocos), 22 blindados e aviões para. a lentos combates. Entre-
lo Ministro da Saúde. O no. mi'hões de cruzeiros.

(OE) - O Govêrno ml1.r- zona fronteiriça com a Ar mentes, o Imperador etiope
roquino enviou caminhces gélia, onde se registram via· continua sua missão de mt::.

"hador, conferenciando ago-

Castro acusa os E.U.A "FLORtV;- :,:o;el�..midente Ahm,d

Ronaldo Condenado
Promotor Apelou

RIO, 22 (OE) _ O Pro
motor Miranda da Rosa
apelou da sentença do 1"

Tribunal do Juri na Guana
bara, aplicada a Ronaldo
de Castro, co-autor da mor

te da jov�m Aida Curi. O

Promotor julga que a pena
foi muito branda. Como se

::abe, no segundo julgamen·
to Ronaido de Castro foi

condenado a 6 anos de pri
são.

Chuvas destruiram safra de'
Uva do 'Rio Grande

PORTO ALEGRE, 22 (OE)

Amaral tem
mais 30 dias

_ Pararam as chuvas no

interior e na Capital do

Rio Grand'" .-.., Sul. As últi·

mas noticias chegadas a

Porto Alegre, dão conta de

que já foram registradas
várias mortes no Estado. As

sflfras�de uva de Clh,ias do

Sul e fll�o de Sta, Cr'uz do

Sul, foram. destruiqas pe·

iM' ChUV8S dB-l-graniw, que

BRAStLIA, 22 (OE) - O
?residente da República deu
mal., 30 dias de pril�O pai a
O Ministro Amarnl Peixoto
COnCluir os trRbal�os sobre
a reforma administrativa. O

r·-:loi�I"'r.de�,ln �-
ii! �-AAer, os ,tr"halho!Õ CO(hi,il;- cairam na rí'gião,

,
ló'� Ú(\{'{% l�ll, ','0.. ,

_

��'-��'.. --�,--�

Assembléia médica no Rio
RIO, 22 (OE) _ Médicos

de' paises €stl'angeiros par

ticiparão da lIa. Assem
bléia Médica do Hospitul
dos Servidores do Estado,

organizad� para comemora'::

O seu 16° aniversário de fun·

dação. O conclave se reali

zará no periodo de 23 a 26

do mês em curso.

Marr.oquinos continuam lulanrlo
MARRAKECH (Marrocos),

22 (OE) - Tropas mar

roquinas rechassaram doi'i

novos ataques argeiinos na

fronteira entre os dois pd
ses, segundo informaçt'>es
chegadas a Marrakerh. Di·

zem os telegramas, que o

primeiro at3que foi lançado
per 1,SO s"ldadOS argelinos
q0 amanhet'er de hojt:, em

As�;-Tagú a 90 kms. a su·

deste de Taús, na provinch
de Vilarê.

Funcionários Fluminenses:
Aumento de 70%

NITEROI, 22 (OE) - O

G,'·.'ernador Badger Silvei-

1'3, deverá enviar até o dia

28 do corrente ao legislati
.. U ,a mensagem reestrutu

rando os salários
cionários públicos do Esta·

do do Rio_ O aumento, será

na base de 70%.

TITO fala na ONU sôbre
Política Internacional

FORTALEZA, 22 (OEl _

Notícias chegadas desta Ca

pital dào conta de que fo
ram registrados violentos
conflitos nas ruas da .Capi
tal cearense, envolvendo es

t udantes, policiai$ e popu
lares. Os incidentes, tive

ram origem com a entrada

�'m vigor das. novas tarifas
de ônibus. A população e os

estudantes ameaçam des

l,ruir todos· os Ônibus de

Fortaleza.

mente em fa&e de estudos,
segundo se revelou em fm"
tes governamentais japon,�
�as. Esta rech.:ção. que <;"!

l�fere especiahnente as Fôr·
ças Aéreas ? a� Bases M:h

t.'lres, já fOI (lbjeto de di,;-
('ução l.mtr� os GovérnO!.
dos EE.UU, e do Japão. O
efetivo amel';',:Zt'O no Japã,)
:;ooma a 46 mil homens, '�l1'

t l'e oficiais c Soldados:
------------------

WASHINGTON. 2::1 (OE)
_ Fundomirios norte-ame·
ricanos, refutaram as acu

sações de Pidel Castro, de

Continua com poderes especiais
o Presidente do VIETNAN

SAIGON, 22 (OEl - O.:.

poderes excepcionais, COl')

cedidos por um ano ao Pr"

sidente do Vietnam do Sl!1

Ngo Dihn Diehn, em outt:
bro de 61 e que foram pror·

rogados no ano :;opguinte,
--------------__

dos fUll

foram renovados
mais uma vez por um :pe
riodo dp. dois anos, pela· a<;
sembléia nacional. A pror
rogação foi concedida Pr)':'
unanimiôat'e.

SB en('ontra numa encruzi- . tomará c(mhe�jment'J amp

lhada _da era atõmica, Que nhã atraves do Pdf'r DOII

exige mudança ragiç:al
relações inter_nacionais.

_

BRAStLIA, ::12 (OE) -- A

bancada Fodc>rnl do PT[;

PTB toma conhecimento hoje da
Emenda Vieira de Mello

,.

NAÇÕFS UNIDAS (Nova

York), 22 (DEl - O Presi·

dente Tito da IugOSlávia.
disse hoje perante a Assem·

bl�ia dn. ONU, que o mundo

agrária Ao eocontro dos
pnrlam"'ntares trabpJhista<;
q)lf) te,n seu início previsto
para ._5 16 horas, estani

patrões desejam que os en-

tendímentos Se processem
entre sindicatos e catego
rias -tetalnadcrr.r.nte. A ses

são salarial, em otve postos
de gráficos, te-cteís, meta

lúrgíccs. trabalhadores de

alimentação e vnrtos outros
se-ores. Além de aumento
de lOUn,,,. os or.erãríos reí
vrcücam revisão <alarlal de
4 em 4 meses.

Argélia x

MilrmCOS
ARGEL, 22 (DEl _ O Im-

perador da, Etiópia Heilê

Salassiê, continua Seus es

forços para diminuir a in
tensidade do conflito arge·
lino·marroquino. Entretan-
to, o Govêrno marroquino
não alimenta esperanças de
uma solução. Salassiê reu-

rnu-se repetidas vezes com

o Rei Sussein. tentando con·

seguir uma solução para o

problema que se agrava
hora a hora.

JATO CA!U

CAIU:ESSO {Flóridal, 22
(OE) _ Um avião não iden-

Avião não identificado atacou
Barco Americano

ontem

CP hoje na

Câmara

qUI:! o Serviço Metcol'ológi- _

úO dos EE.lfU. obtiveram
ii1formnções referentes ao

furlleilo "Flora". A estação
meteorológica de Miami, LONDRES, 22 <DEl

Jango vai ao ;:;���o,i�r�;����õ:=ri:b��a;, �O��'O��iãOo: j�'l!��:����
E

""

S
dando publicidade aos da- co que caiu hoje a I.50 kms.

Splrlto anta dos referentes a tormenta, da COIJ,tal InglêsD, ouando

BRASíLIA, 22 (DEl _ O �:���;use��i�o. funcionário r�:��=va um v('o d� expe·

�;���:��adoJ��O to�O�I��: --__

nistério irá ao Espiri::to San
to no próximo dia 30, afim
de inaugurar a usina da.
Cia. Ferro e Aço de VitÓria.

BRASíLIA, 22 (OE)
Afim de fazer uma ampla
expos-içãó sobre a reforma
D8.llcária, o Ministro qarva
lho Pinto deverá coriípare
cer amanhã, à Câmara dos
Deputados .

tificado, abriu fogo hoje
sobre um b�rco de proprie
dade norte-americana. Aviões
da Base Aérea de Caiuesso,
partiram irnediatamente pa
ra investigar o fato, mas o

l'stranho aparelho desapa·
receu a tempo. O barco ata·
iaao leva\'a um carrega
'-lento de baccita da Jamai
ca para Corpus Christi, no

Te.'tas. f'.I50 se sabe a exten
! 1:.0 doS dano,>;: sofridos pe
la embarcação.

Portuários continuam em greve
RIO, 22 (OE) - Prr)s· em cargn estrangei'a. O;

segue a' greve dos portuG.-, grevistas_ realizam assem·

l'ios cari,.ocas iniciadas on· bléia
-

j::E:ral esta manh,�,
tem, como protesto COntra quand('l ch'ddirij_o sobre ';)

a perm''::são d0 Ministro da prosseguimento ou não dJ
Viaçã:) :1ara qU!l os arruma·

dore� (10

port�lr1.\l)alhem.

.i

:J '

parede
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NASCIM:!:NTO

Encontra-se em [c"t�", (I

lu1' de nOSS:l particnlfl.l'
amigo sr. Mar,::l') Cezlr de

Freitas Cardo:;!! C de �\la

exma. sra. Neide Canlo.":.)
com O na,;clmento de u:"a

robUSta garotlnh!l, que "(;'

ceberâ o nome :tt' ISA:�Ei...

TANIS.
AOS venturosos Ilapais p

ao vovõ Pedro. n:-::so,.: cu'n

primenlos.

FAZEM ANOS HOJI::

- Jornalist� DORAI f.;
CIO SOi'\RI-:S

Ê-nos gratos notIC:úr�
mos na efem-érlde QU(.· ho

je pas�a o tmn,::curS:l oe

mais um aniversário ll!ltr.

líclo do nosso ilust.re ar.li

go JDrnalista D:lraled:l
Soares. c(e<,Lacado fur��in·

nário da Imprensa Of;,;ial
do Jstado e -=lement... :l�

grnntle projeção el'l n"

nossos melas s:)clals e cul
turais. Fonnado em L"
tras Gráficas, Foto-Gnvu
ra e OH-Sett. com (I cu,·

:;;0 na. Imprcn":t NaciclIal.
hã vários anos vem ('''1-

prestando a "ua cOlat,)r't
ção Técnica ao Servicr: ( •.'�

Off-Sett dn Tesollr'J do

Estado.
o Ilustre anivcr",arl�,str.

dono de bOllisslmo C"lr:l

çÍÍ() t; sempre voltado p�n\
as boas causas, por m:.rt'·
vo de tão ausplclo�o UC'I\1-

tecimcnto. l'eccbc,'ri, d�· to-

dos aquêles Que o ce!L�'ün

(Ie c,11'lnho e _?'lmil'a�;i;'),
as l}1als calor"sa� manifes

tações de apl'éço e e' t!�

ma. à:;, Quais nôs de "O
ESTADO" que O temes nO

1'01 dos bons amigos, a.�sa

ciamo-nos .augurando-Ie e

u sua digní.�sima 'fa!:1í;l:t
vetos de pcre!'leS" felicida

(1<-s.

.. i

;..- CQ/7!eC/;77ertlos Sociais

Noite de gala movimentou a cidade de Joinvi!!e
I - Nos salões do Clube JoinviUe

reuniu-se o mundo social elegante de San

ta Catarina na noite de sábado, para o

baile de Debutantes, promoção da nova

Diretoria. O cronista social do jornal
"A Noticia" Dúrio, apresentou vinte me

ninas-meças da sociedade catarlnense

que são: de Joinvíüe Vera Regina de

Qampos Santana, Mario Regina Pízzat- 6 - Nomeado para. a Direção do

lo, Ivone Cara.zzai, Maria Lúcia Nasci- Banco Inco na cidade de !tajai o sr. Ce-

menta. Ester Gilda Douat, Regina ser Ramos - Comemorando o eccnte-

Mnria Maciel, _ Maria. 'Helena S1�va cimento. o sdmpnttco e elegante casal

Schwartz Maria Nancy. de Campos ceser Lucy, recebeu em sua resíden

r�hwartz, Maria Elizabeth Nascimento, cía uru grnpo de amigos, para um [an
De mumeneu: Marly Buech, Marilidia tar americano. A cantora -sccíew Ney

Bayer Gomes, Maria Bernardete Pjau, de Maria, também convidada. deliciou os

Mlriam Regina do Nascimento Gonçal- presentes com .musícae de seu reper

ves. De Itujaí: Zeni Oeto:le. Liana cesco- . tório.

aetto. CeUa Maria Cabral e Rosarurela
da Silva. De Tijucas: Yara Chaves. De

Florianópolis: Denise Maria Naseímen

to e Yeda Varela Beck, que receberam

aplausos da sociedade lá reunida .. 0000s De

butantes tiveram como madrinha, a

exma. sra. Coronel MiJlon (Lourdes'

Carvalho Queiroz. A animada orquestra
de Pocho, com a cantora Alda Perdigão,
prendeu os associados e convidados do

clube .rotnvtue até as seis horas da ma-

��!;l.t���:;ean�o ;�:n:�v�������: c:;�
e sra. dr. Paulo Konder Bornhausen, sr. e

sr". Deputado Rodrigo Loho, sr. e sr�.
Deuitado Pedro Colin. sr. e sra. Capitão
'rencnte Pedro Ivo Campos. 51'. e sra.

Luiz Ca rtos Douat, secretário da Pazen

da e sr. e sra. Alexandre Gomes, sr. e

sra. João Fabio dll Silva, SI' Delfin Pei

:;:oto Filho:
, \
-/,-//-

ctdede de JoinvUle para participar da

espceicão de Flores, acontecimento mar

cado para o próximo dia 14. O secreta

rio dn Fazenda, Dr. EugêniO Doin Vieira,
sera o Patrono da exposição em lOCO.

-//-}/-

-//-//-

7 - O não menos discutido advoga
do Rodrigo Otávio Lobo, aconteceu mut

to bem acompanhado na "Noite de Ga

la". no Clube Joinville.

-//-//-

8 - Diz a sociedade de Joinvtlle,
que nunca se falou tanto mun baile de

Gala. e nunca foi tão movimentada a

cidade como na. semana Que passou.
Consequencias do acontecimento marca

do no Clube Joinville.

-//-//-'r

10 - Em Fortalez!l-:o Sr. Ribeiro

Martins com a promoção de mais.
desfile Bangú naquéla capital. �

_/í_//L

caldo de camarão.

-//-//-

12 - No última sábado,
no Quêrencia Palnce o não menos sim·

patico e elegante casal, Colombo Salles

{Deyse.
-//-//-

13 - Tamb�m deu. nota. alta com a

brotolandia em noite de �ala do Clube

JoinviUe e jovem Roston Nascimento.

-//-//-

a - Na loja. "Cimo", foi vista um

das senhoras elegantes de 1'lOSS& soei

dade escolhendo sua nova sala de jantar_

-//-//-

piamente focalizada, du

rante cerca de uma hora.
na 'rv-canat 12 de Curitiba.
quando o titular da Pasta

da Fazenda, Dr, Eugênio
Doln Vieira, exibindo mapas

ilustrativos e gráficos. abor
dou, com invulgar brilhan

tismo, a ação do Govêrno

Celso Ramos na solução dos

problemas básicos que- em

perram o desenvolvimento

da terra catartnense.
Tiveram assim, os teíes

pectadores catartnenses, a

oportunidade de tomar co.

nnecímento de uma verda

deira revolução pelo tra

balho, que se desenvolve

no território catarínense,

objetivando as .indíspensã
veis reformas no campo da

educação, sande, agricultu
ra, estradas e príhclpalmen
te no da. energia onde o po
tencial elétrico exerce tanta

influência sõore a vida eco

nôrnica do Estado.
Intensa foi em Curitiba a

repercusâo da entrevista.

No dia seguinte à mesma. o

jornal "Tribuna do Para."

na" estampou em manche

te: "Politico catartnense diz

Que seu estado faz revolu

ção pelo trabalho."

2 - No salão de recepçào do Hotel

Trocadeiros a Diretoria. do Clube Join·

ville sr. Sergio Gonzaga, Dr. Rodrigo
Otávio Lobo, sr. Roberto Stelter, Arecio

Felicio. sr. Adir da Gama Costa Kurt

Veringer, sr. Felipe Werner e He!cio d'

:�U!;�3 :ec:p������:, a;ara.��t:����
tail em "black·tie" - O sr. Osmal' Sch

wartz Orador onelal do Clube Joinville,
saudou as Debutantes e convidados duo

rante a elegllnt� recepção.

Por outro lado, o conbe

cido cronista parlamentar
Garcia Longo, no seu Jor
nal falado das 23 horas no

canal 12, reportando-se a

entrevista do titular oa Fa

zenda, voltou a destacar

um assunto que, atualmen·

te, está em foco nos meios

politicas do Paraná .....,. co

tas do artigo 20-- nftrman
do que aquele Estad?, co-

��de'1l"jii •• 'la�\')'�,!".
Çfa.):ft'lverlB!lt�
Catarina, cujos pa�ment6s
das mencionadas cotas esta·

duais aos municfpios estão

religiosamente em dia.

O secretário da Fazenda

de Santa Catarina encerrou

em Curitiba o curso da

CEPAL, onde os seguintes
técnicos catarinenses são

diplomadOS:
Arlindo Hulse, Roberto

Wali Schmidt, José Liques
Cristovão e Napoleão do

Amarante.

O Dr. Eugênio Doin Viei-

ra foi recebido, em Curiti-

,
ba, pelo Secretário da. Fa·

zenda do Estado do Paraná,

. que se fazia jl-companhar de

seus assessores.

VENDE-SE
- Sr. Walmor Borge� (le

Aguiar
- Sr. Diogenes F_ da.

Silva
- Sr. Hildebrando V_,z
- Sr. Celso Moreira

t;
Sr. EucUrtes do;; cél:l- ""==,..,__"""",,,,=======::e:=======<S.DDlC

_

- Jovem Ildemar P::trla"

Um salão de Beieza em

perfeito e:;tado fo uma el

'5a de Madeira nc'va :la

Rua José Mnrig, da r.I'Z

no José Mendes. Trata:- '1('

Salão Horizonte - RII/\
Conselheiro Mafra. 91.

Diniz
- Sra. Maria Luci SC.'_1'1C

fel' Lehmkhul
- Srta. Ester Souz,!

'�'Il VISITANTE

DR. GASPAR COUTIUHO

-//-//-

3 - No último sábado, participei
de um almoço informal, na Im.:uosa resi

"ência do simpático e elegante casal,
Deputada e srlJ.. Rodrigo Lobo (Jacy.
(Jacy.

-//-//-

<1 - O cronista social Ralf Ritzmann

do jornal Joinville, também deu presen·

ça a nolte de gala no Clube Joinville.

O moço em questão, prepara malas pa·
!l'lS para uma viagem a S. Paulo.

-//-//-

5 - Acabo de receber convite da

PARTICIPAÇÃO
Marcio Cezar de Freitas Cardoso e sua exma. esposa

sra. Neide Tereztnha Cardoso t�m o prazer de particl·
aos parentes e pessoas qe bUa.s rt!laçoes o na�ento

:ia sua t'ilhinha ISABEL TANIS: o...:orrido no dia �O do

15 - Foi altamente festejada na ci

dade de Tijucas, o aniversário do ilus

tre senhor Dr. João Bayer Filho. Acon·

tecimentos Sociais cumprimenta-o com

votos de felicitações.
-//-//-

- UNTRO-

CINEMAS: ( AlTAlES DO:DtA
- BAIRROS-

são'josé
ás 3 G 8 horas

Warren Gates

Corey Allen

--, em

PROPRIEDADE I'RIVADA
Censura: - até 18 anos. -

Encontra-se em nossa

dapltal, proco::rlente de <.:ha
pecõ onde mantem Ad\'o
cacia. o nosso ilu3tre lL.'l1i

��s���e��sP<:�!\h����:; �

:�g� �:�::n:l d:e J����� rUz
ça. ás 5 e 8 horas

O Dr. Gaspar, é nos'iO Richard Beymer - Di'ane Baker -

assinante e assído Jd�Ol'
- em -

(léstc {.llârio. AVENTURAS DE UM JOVEM

Nesta .ppor�lInidade "0
- ClnemaScope ..:_. Côr de Luxo -

ESTADO", envia-lhe seus
- Censura: até 14 an')" -

cumprimentos e del',;eja�
lhe feliz esta,�la entre nô�. roxy

as 8 horas
Vlttorie de Sica

Maria Luz Galtcia
-.... em-....

eLE, ELA E A SOGRA
Censura até 14 anos

gloria
ás 8 horas

Rod Taylor - Yvete Mimieux
- em-

A M_I\QUrNA 00 'I'f.:'MPO
MetroColor

- Censurá: até 14 anos -

império
ás 8 horas

MAZZAROPPI

Oeny Prado
O VENDEDOR DE LINGUIÇA
- Censura: - até 14 anos.

âs 8 horas
.. -·------I� ..

Bob H� - Lana Turner - em

SOLTEIRO NO PARAISQ
- CinemaScope _ Côr de- Luxo __ :!

Dr. Aloisio
Mooquilbofl
CLlNICA DENTARIA

L'o:atamento das atecçõe,
da bôca em adultos t

Cfi1nças pelos melados cl1·
n1!:0 e cin'rgico. Ctonfeeçao
de proteses pa.rcial. e to.
.....

At.ende diariamente das
8 às 12 e das 15 as 19 horas
às 2· 4' 6' feiras.
Rxcluslvameot.e com hQ.

r,. 11I1U'cada
.Jonsultórlo: Editic:1o .70.'

UMa - sala 104 - rua J.
rontmo Coelbo •

FISCAL' DE CONSUMO
ApOStilas do CURSO RlVER (Guanabara), segundo a

técnb-a do DASP. Vendas c/Antônio Santos, das 9 às 11

horas pelo fone: 2244. 27·10·63
____ o - _

A HORA PRESBIJERIANA
Ouça todos' os domlng<J::t pela ZYT - -25 Rádio Anita
GarllJoldí de FlOrianôpolis ós 13 horos e 30 minutos
A HORA PRESBITE.RIANA Agradecen'us o SUr

SIntonia

Curso Preoaratório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFEoSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

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

- Baseado nos mois modernos proce9S0S
gGglCIJS.

- Dirigido ceto:
� PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS. DIURNOS e NOTURNOS
Faço sua Inscrição à Ruo Dr. Fúl ....io Aduc"1 cn

ga 24 de Maio, 748 - 1. andar
- Eouipado CO(Tl mÓQ�na,. novo_s _

poda-

MISSA DE 1° ANO DE FALECIMENTO
Viúva, filhos e gerire do inesquecível espôso, pai e

sôgro CARLOS PORTO convidam aos parentes e pessoas

amigas para á' missa de 1 ano de falecimento, que será

e-elebrada quarta-Ielra, dia 23 dêste na Catedral Metropo
litana. as 7 horas da manhã.

Antecipam agradecimentos.
Florianópolis. 22-1Q.63.

DR_ SEBASTIÃO MOUR:�
CIRURGIA().DENTISTA

CLíNICA DIDRNA E NOTURNA
Ex-Dentista do SemÚuirio Camiliano Pio XII de S. Paulo

�=�� l�la�,3:e��� a:::o��r���ora"
2-s 4 s e 6' FEIRAS ATÉ AS 20 �O.

RUA NUNES MACHADO, 1 ESQ. JOÃO PINTO

AUXILIAR DE ESCRITOR lO
Admitimos para colocação efetiva, rapaz ou moça de

maior idade, que tenha prática de escritório, instrução gi
nasial, no minimo, e que seja datilografo.

Pede-se ainda facilidade de tratar com as pessoas. Or

denado Compensador.
Tratar a Rua Fernando Machado, 6, 1" andar, com o Sr.

Pedro Machado" das 14 as 18,00 horas.

EMPREGADA
PRECISA·SE de uma que durma no emprêe:o.
Tratar à rua. José Cândido da Silva, 363 - ESTREITO.

FLAMUIAS
Confecelono-sr- QUolQUer quantidade, no m.Jh01

ouaHrirtrlp e menor preço
I=rI 7nhin _ 7 n nndor notn 701 FnneI ""Q"

...� ...�

SAO AS MESMAS - Na tres mescs
con!;ecutivos que o panorâma geral do Brasil, invartavel-

;nr>llte, não muda, Isto é, não muda para melhor.
Comissões e mais comissões se sucedem para isto e

para aquilo.
Carvalho Pinto já não tem mais Que fazer com as

nossas finanças. A boa estrêla do professor, que o levou
as culminancias de ser chamado o não deu mais nada,
embora continue fOl'cejando para. acertar, Acerta. l.lqui,
desacerta ali, encaixa e desencaixa e vai caindo DO � oleo
canforado' das emissões.

AcompanhandO a calamidade financeira do pais, o

tempo vai na mesma marcha.
Ha mais de tres mêses consecutivos (não é exagero),

que o tempo é também o mesmo.

A situação e previsões que se ouve pelas nossas emis·

soras, fornecidas por vârias fontes de infonnações é na

quela base; O tempo nesta capital se apresenta com chu
vas e trovoadas. Para amanhã, idem e idem.

-

E não ha jeito de mudar a musica, apezar do anúncio
para boi dormir de. .. passandp a bom.

E continuamos assim de coração amargurado, aper
tando a cinta por um lado e de guarda chuva e capa por
outro lado e então, vem aquela menUra. quando palsan
dQ uns junto dos outros na rua: "bom dia" ou "boa.-tarde"
ou ainda "boa noite".

Mas como não ha bem que não se acabe e nem mal
que sempre dure, conso}emo-nos c..om o velho broear
do e .. , esperemos.

Esperemos, que nossa. condição desde que nneemo.s
é ósta.... eçera.r.

Desesperar é que não adeanta.

t: E' como dar murros em ponto de faca,

.._
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Iildo em 10 Pagameotos-Sem Acréscimo
-lu à Vista-Desclola EfetivD De 20./·

PRÊMIOS

• �AaULOSOS�"
4, �.
i·�SALAS DE JANT�R

Conjunto fórmica - desde
Conjunto marfim - desde

Conjunto imbuia - desde
Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à vrsra

Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à vista

20.000,00
16.600,00
23.000,00

CR$
Cru;;
CRS
CRS
CRS

mensais ou à vista
mensais ou vista
mensais ou à n�ta

16(\'cOO,00
133.300,00
186AOO,üU
190.400,00
296.ilOO,00

PR[MIOS fA8UlOSOS! - DUPlO SORmO!
DORMITÚRIOS DE CASAL /l{? sir/e ;I

UM AUTOMOVEL DKW-VEMAG· 1963 _ NOVO IBElCARI
Totalmente equipado

;lia sine ir
Conjunto CI11 marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vista

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

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

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

cas 186.700,00
CR$ 211.800.00
CR$ .211.500,00
CRS 268.000,00

1.0 prêmio. Um dormitorio super-luxo CIMO
2.� premio. Um conjunto estctede erMO
3_0 prêmio. Uma poltrona 'vberqére" CIMO

Todos da Nova Linha

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA=
- ====�

FINO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais 011 à vista CR$ �8.ilOG.OO

SOFÁS-CAMA

C ...O ... PARCELA OE 1<! >.III. CRUZEIROS OE su .. COMPR ... O" OIREITO ...

UM COUPOI'I' 0.0 SERIE ....... E CADA C" 1.500. UM COUPON O .. Sf:RIE ·'8'

�
EIS AS CONDIÇOES DE VE,NQA

CRS
eRS 2 0·%

DE DESCONTO.
o EFETIVO NAS

COMPRAS

A VISTA. OU

EM TECIDO - desde 3.&60,00 mensais ou à vista
Em plástico - desde 4_780)00 mensais ou à vista IO F'AGAMENTOS

tGUAIS: SEM

_

ACRE�IMO!

29380,00
33.:!40,00

CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES
MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS

!_---'-============"'======""""""

PARTICIPE DO FESTIVAl CIMU
e laohe um DKW-VEMAG (DElCAR)

côr gêlo·todo equilooo-
Us Estudantes

-

!
das Passagens

ríanopclituno. que se ereuve uutneruo bro de 19t;:I_
Nós, estudantes de Direi- maior ao estabelecido pck- Ednarrte Lui r: '\11I""j

to, não permitiremos, e se sr. Prefeito Municipal em Presidente

preciso t.rnnsrormnrernos seu Decreto. Lujz Alexandre "iillc-r
nossas palavras em atos, stortenõoons, 22 ele Outu- Secretário Geral

AumentoPARTICIPAÇÃO
osvv R,\R.8ATO E SE'iHORA

COM SATISFAÇ.\O Pl\RTICIPAM AOS PARENTES E PESo

�OAS DE SUAS RELAÇOES O NASCIMENTO DE SEU
o Centro- Acadêmico XI nícipal que agindo com

justeza e retidão estabelece
novas tarifas, com um es

calonamento de 5 a 1500,
para o transporte coletivo.
III - Conclamar a sacri

ficada população ilhõa a

partir para uma luta aber

ta, objetivando impedir o

exorbitante aumento plei
teado por seus constantes

exploradores.

menta que requerem.
Contenham, os senhores

tubarões, esta insaciável sê
de que torna cada vez mais
sêce as bolsas do povo fio-

de Fevereiro distribuiu on

tem o seguinte ManiCesto:
Os estudantes da Facul

dade de Direito da Univer

sidade de Santa Catarina.

cônscios de sua posição na

luta das justas reivindica

ções populares vêm. atra

vés do CAXIF:
I - Repudiar o aumento

pretendido pelo Sindkato

das Empresas de 'I'ranspor
te de Passageiros de Floria

nópolis que numa afronta

ao sofredor povo desta ci

dade reivindica-o em base

iníquas.
II - Hipotecar integral

solidariedade ao Decreto

n. 187 do Sr. srcretto Mu-

rILHO
JOi\O BATISTA

OCORRIDO DIA 20 NA MATERNIDADE CARLOS CORREA.

Florianópolis, 20 de outubro de 1963
24-10

pelo qual.o primciro,- com os recursos proporcio
----------.------- nados pela segunda, se lançou à experiência de reu

nir, em treinnmento de alto nível, os responsáveis
pelas cntedras de Economia de 7 Universidades Fe
tíernts, pondo cm íntimo contacto de trabalho e de

RU-MARCAS f PATENTfS
�.
'ff!P

ECONOMIA & FINANÇAS
Agente Oficial da Propriedade Induslrial

pesquisa cultunü. os mestres estngíârtos com uma

ORIENTAÇÃO DA FACULDAOE DE CIÉNCIAS .ECONOMICAS equipe profissional de renome, cujos conhecimentos

essecteueados. comprovada expertêncta e métodos

de análise e pesquisas romm democraticamente

InTA OIlICf<lU.ÇAO .... u ... n.,e... E'" Ef<lDOiiO Df" e.1»IC.(,TOI E O�I"'OÊs IIOL... l\ partilhados.

Ponham de lado os se

nhores donos das empre
sas seus concupiscentes ape
tites monetários e não ve

nham com os seus já tão

eonhecídos sofismas burlar
a opinião publiea, procuran
do justificar, assim,

rte"l"tro de mar:::a.1, Jl6tentu de tnvençr1.o, nome. to

tl4Tctau_ tltu.lo" ue eshlbelectfiento, 'nllígnttU, frtUe" d..

pl0paganda e marca..' de exportaçao_

OA UNIVERSIDAD� DE SANTA CATARINA

Enriquecidos pelas contactos teítos: burilados

e atualizados lWS conlrecímontos especificas de suas

cátedras e com bem rundamentadas noções das ca

deiras básicas dos cursos que ajudam a forjar; com

uma visão mais ntcrncde dos problemas que aff i

gem os nossos tempos c preocupam e mobilizam o

nosso povo, voltamos os proressõres estagiários as

nossas FaculcnHi<'s r-cm o espírito mais aberto, re

novada 11 eonfjnnça em nós mesmos e alta vallía da

nossa xüssão. sentindo-nos mais úteis e mais capa

citados pura o come!llllcrilo de guíar as novas ce

rações pelos otraontes e complexos caminhos da

investigação e quo hão de icvé-tas ao amadurecimen

to que n-s nnnutto a receber as rasponsabíudades da

nossa herança putrimonínt.

Temos consciência. plena de que o treinamento

feito não nos autoriza a. uma pausa ou a urna inter

rupçâo. E nem o lemos por suficiente.

A exigtridade do tempo e as características do

experimento de que se revestiu - preço sempre co

brado ao pioneirismo - vão exigir de nós, quando
de regresso à cátedra, um esfôrço ainda meter com

o desdobramentos das leituras e as realizações de

pesquisas e investigações outras, adequadas às ca

deiras que regemos.
E a repercussão do impulso renovador que,

consciente e voluntariamente, viemos buscar e que

julgamos imperioso para acelerar a marcha do nos

so desenvolvimento e reduzir o tempo necessário a

alcançar a paridade com a cultura universal.

Ao nosso, deve, no entanto, corresponder, de

parte das Universidades, igual estõrcc.
Para que possrunos transferir aos nossos alu

nos os conhecimentos e as técnicas que aprendemos;
para que possamos iniciá-los nos caminhos da. pes

quisa e da invest:lgaç6ão, pressupostos e prulegôme
nos de uma emencípcção cultural, e mister que as

Universidades nos forneçam os instrumentos de

trabalho que snc os livros, os laboratórios, os ínstt- I

tutos de CXJ)f'rhllontnção, as viagens de observação
e oomprovoeáo (' o rtnnncíamentc para os projetos
que iremos elaborar c submeter ao exame e À aproo

vacêo dos 6r�1iD� diretores.

Rua Teneníe Silveira. 29 - 10 andar -

ORAÇAO PRONUNCIADA NA CONCLUS.-\O
00 CURSO DE. APERFEI('.O.-\:'Im:STO

(WIL:\IAR ORLANDO DIAS)S"ALA I _ (ALTOS DA CASA NAl." - FLORIAMO
POLIS" _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912_

II de uma série

DATILOGRAFA COM PRÁTICA
DE ESCRITORro, PRECISO - TRATAR A RUA PADRE

·fiOMA DAS 16 ÀS 18 (EXPRESSO CRESCIUMENSE.

a falsa noção de que, ao ser investido na cétedra.

após processo muitas vezes paternalistas .de aferição

do seu preparo para ela, o professor absorvia a to

talidade de saber a ela inerente, donde nunca enve

tnecerem os seus conhecimentos. Como os vinhos, ao

revés, apurar-se-Iam, pelos anos, as suas qualidades.
Esse entendimento, - verdadeira "rés judicata"

.....:. pode ser apontado com UlTIa das causas respon

savets pela posição de vassalagem cultural em que

I se situam as nossas Universidades, Cl1j� mai?r· am-

I
bícêc era refletir e absorver, com as dlstorSÇles. de
correntes da pressa e da distância, as conquistüs

alcançadas pelas similares alienigenas.

\
Sem capacidade para, com autonomia e auten

ticidade, modelar as estruturas dê uma cultura au

têntica, síntese da nossa maturida�e nac�on�l; sem

requisitos para promover as pesquisas mdlspensã-

I
veis ao equacionamento dos nossos problemas fun

damentais, a Universidade brasileira, enfei.te .c�sto
� se, acessível apenas a uma mesperada mmona, es-

I
tá retardando a ascensão do nosso povo à lideran

ça a que tem indiscutível em vocação, pela pujan

ça dé, um espaço territorial conquistado graças à

audácia e a virilidade dos nossos antepassados.
De nada adiantarão os textos at.ualizados da

nova Lei de Diretrizes e Bases; baldados os impres
sionantes investimentos feitos pelo Govêrno Fede

ral, se a cúpula do ensino, escudada em privilégios
que Lei e Govêrno não tiveram a coragem ou a fôr

ça para remover, não quiser colaborar na renova

cão do nosso sistema de ensino superior, subme

tendo-se ela mesma a própria cúpula, ao ades

trarnento prousstonal nec.��sário ao pre�aro dos

novos quadros pensantes e otngentes da Nacãn
Mérito, pois, ao Conselho Nacional do ncono-

.1. mia e à Diretoria do Ensino Superior, pela habili

da e e h1l'éHg neta com que etnboron o COnvflnlo

APARTAMENTOS
Vende-se prontos para habitar na Rua

Presidente Coutinho Tratar na Praça 15
deNovembro, 22 - 2. andar telefone, 2828
- das !O às 12 e das 16 às 18 horas.

28/10/63

VENDE-SE OU TROCA-SE
Uma casa de material nova silo à. rua Joaquim Car

neiro 223, CAPOEIRAS, com todos os coruõrtos. Vende-se

ou troca-se por automóvel dc praça. 'prata r na mesma.

AGRADECIMENTO
Viúva Emeli Probst Scherdt espósu do ínesquecivel

IRMO SCHElDT

vem, por meio deste, externar aeus sinceros agradecimen
tos a todos os que compareceram aos atos de encomenda
cão e sepultamento daquele ente querido, bem como aos

que enviaram coroas, cartões, telegramas, nóres e manifes

taram solidariedade no momento de dor.

Quer em particular agradecer a Associação dos 'rrans

Portadores Autónomos de InflalllRvt'l e Derivados de PP

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

CASA
Precisa-se de uma, de preferência localizada não muito

Iouge da zona central da cidade e ('om alguma área de terra.

Pnvru- ronnr parn 2007 por 111<'10 O \1,1 si'-rlío combtna

dos detalhes necessários. para concreuxação do nesõctc.

Em especial ao sr.r rõteo do Estado de Santa Catarina.
ald1T Brm"'I!l'1utt1'. o rrottste.

.PJ1h�Çfl, I I de outubro de 19(;3.

23/10;63
..
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Peixada na Jurere oferecida aos Alies:

Moreira Maia e Murilo do Vale Silva
O casal Coronel Av, Bandeira Maia

Recepcionará hoje

o colunista com as gra
eíósas "Soberanas" dó" cíu

be 15 de Outubro" 196J -

Vera Lúcia aeleecn ç --

ONTEM

no Balneárlo de ;u�r.··
rê, o Dr. Adernai Ramos

da S1lvt, oferecu ama pei
xada aos Almirantes: JO

sé Moreira. Maia, Impe.oor
Geral da Marblha e Mu
rilo do Vale Silva, cO"r,�n�
dante do 5.0 Dkhi'"9 Na

val,aos�
panhem o ptimeir� fi <!clI
do segundo sediados n�ta

Capital. O Dr, GastãQ' ."':;:.
"Sis 1:11 quem organizou il

gr.ande pelxad.a e cama
roada, com o c(mhec!do
paladar do Sr. Bald'.ce�o
FIlomeno. Mais de cinc:Jen
ta oficiais da Marinhe. e:\

tiveram reunidCs. na1llê
le almoço ofer<:!�ldo pe'.J
'Ex-Governador Dr. fu.1!'

bal Ramos da Sl:va, O�'!:!

possue a Mecl'llha "p,..
dero do Mérito Naval":

ACABO
de receber um. ofício <P

Rêde Feminina de Comba
te 90 Câncer, ::lecção. de
Santa Catarina. o qU1\1
transcrevo:
Em 21 de ourubro de

1963.
Prezado Scnhor Lâ'7.:lro

Bartolomeu
A Redc Fl'millina ri'"

Combate fi? Cfmr�l', Se!:

ção de S'lnta C1Jtlll"lm. n')

empellho de !'I1l�:lI'ial run
óos rara a dlivaçi\o de

.seus cbje!ivf">)"l, rM !i7.I��·i.
no me ... de lll>vt'mbr'l I'r·ó·
ximo vindouro. fi sua .ii
tradicional quel'1l1('��e, cu!'

dtsta vP7. d�nomlnar-s!:'-í.
BORBOLETAS EM FE!;;Th.
Sua Oiretorjtl "1ê�te f!:'

�jo, rol:'s'.>lveu ('flnfer·,. ..1

V.S. o título h()n"ríflc J (!e
PATROCINADOR. e�pe
rando a 'U3 valiosa c :la

boraçãj, bem como ti ":U:l

presença à.quei� cert",me
de carilh.c!e.
Cordialmente II an'�ci·

p:lDdo agradeclm ...ntos pp

la Rede Femin:na de Com
bate ao Câncer
Ina Moellmann,

dente e Ida Simone, Dire
tora Social.
Em re�:O'Jst.a ao ref�nr!('

ofício - agradeço a gi'llt'
Ieza do mes'YIo f' a.fi�m:l
minha presença.

Boaventura e MareiO! -

"Salvator.anas", em 'a�l

I vídades para '3 "cnstru':ã':'
O CASAL , ao omáe.c N. �rn de Fa-

(Ma��m;�r�:��e B�:'f��:� tiro a, no E5lrei�o.

M.ala, hoje, re�epcl,)r.arã. ONTEM
com um COCK'I'AILL, 110

Cassino. do� Oficiais <1� chegou 'nesta Rf'f\\l.t.l\:r, Findo. o ato religioso, osBase Aerea, marcando
um convite end>;!reçad" .. J

conJuge& foram conduzidosencerramento da Semar.a. Colunista, envllido rela a um latio da nave, OJldeda Asa.. Diretoria do Clube J;1n- foi .s!it� �'r$oDt
I o

�==, ...,u
.

. " �,�, I" ·"me pa'" o &11* �."..... "3ttií:�'," .

t:"""BAIL;E ID.NS.· , Ia. que acont.eteu l!áb�� zenreuter. e dO 'E vãO,Orquldeas, <j,a navio!

deJ pp. O mesmo e.hegou �om Sr. Nei Lúcio Cunha; o ca.novembro no Clube 12 ,\ ..�
atras). Qualquer dú"lua, samento civil, servindo de

AgÕ,;ito� com dedile ::n.s está em meu poder ClJffi _

Debutantes de S9nta '-', a:-: datas com os culr.;tJos -'F-
-

1"'--·"
_ ..

A 'd B' Mta,ina 1963 e .p,,,.n,,,," do' "mi" ""ta Cip'", pO IS e suas vem as eira ar
do de"fIle NQite de ESLl'e-

e daquela cldad2. Dai c:;tá por H. BERENHAUSERlas da sedi",dade
a de�culp3 p"la mlnna "I

quense. aus-encia reclamada unr Inegavelmente, às avenidas que o Govêrno do Estado
um gru:?o de 'l3soclc. l 1S c�tá consfrumdo na orla maritima da cidade, cuutribui·
daquela s{lcledade. 1"ao uc.:lShaflleute para modificar o aSpei:l0 lia nossa Ca,

pi ai. A avenuia do aeroporto, por si só, será bastante
paus causar uma prohWda impressio ao vLSltante. Na

,'cI"Qade, lidO conhecemos outra cidade, que possa ofere·
rC:)� er uma paisagem tao linda, entre o aeroporto e o cen·

lra. (.;010 deito, U8 5 quilometros daquela avelÚda beira

mar, contomando a ii..una da antiga praia, descortinando
a vista ntlDre sobre a baia e o macíço do Cambirela, é muito
•.iI!'., ít em;..rntrar algo mais bonito.

•

lUas e!>Sa obra puderá ser realçada de muito, se os

"paços I.hsponiveis, que em muitos trecbos resultaram
du aterro que se está fazendo, Corem utllisados para o plan.
tí,) de bosques ornamentais, como sejam composições de

HaIRl.lOyants, lpes, JacaraDdás. palmeiras de varios gene
(lo Baile das Orquid�as, •. ,,� ek!. Evidentemente, tal providencia, irá suprir tam·

do vluDe 12 oe AgO::;LU, Gtc bém II deficiencia de jardins de que se recente a nossa

aniversário que aconteceu

sábado pp.

O ALTE

Jm:,é More!u i':�a·a. 1;:s

petor Geral àa Mori.�h"\l,
com sue. c1mi:iva de �r"

ze oficiai." est!i.ra em Pó r-
to t_.!gre. no f.m de ."�,nn

na, com as inspeçóes qlle
vem fazendo na Jurisdi
ção do 5.0 Odrito l'l"a\'J.J.

Acomp'3nham o ilustr.' vi
s taRte: CMG -- Luiz An-

tania de Medeirus Nello;
CMO Jurandir de Oln<l,ra
Pereira; CMG - Luiz F":

n:do Burnier; CMO - A-

rist.iuc" Gonçalves Ll'!te;
CF ESlunhlau Pcç�lIh&
Subr'inho; CF - Mario da

Vunh:t Enst'l;l; CF - R,,

d"lfo Cruz ue Va./iCOllr'l
l)s; CC. - Flávio S.mõ.·s

.AS IRMAES

A PATRONE6SE:

Sra Virginia Bcrba, on

tem, recepclon(lu c:>m ele

gante Coqultel as :liU!la3

.Patronesses do Baile cI.l.s

Orquideas pr!)mo�ao
Colunista - Amanhã,
conto ...

AS PATRONESSES

rec!"'rao um jantar às mo

«I:h oa socledalle bl"usqw.:n
::t qUe partiCipam d;) ue,;
f.le .l.\u..TE UE ESl'Rg-

1.IJp�: CC - Jo:�é CM]' s quens.e.
Valente; CC - Hé!cil' ·H·A.
r" de Faria: CC _ F"';'-� AS DEBUTANTES
nando BaUst"3. (la Co,la:

LAS, da sucledade

CT � Arnaldo Leite p(
relra. Ontem, foram 110-

menageado� c�m um l'n
Itar no Querêncla PalJce
oferecido !leio Oevo.!, na
deI' Celso Ramos.

NO JURI,
que elegeu a R9.lnht; do

Clube 15 de Outubro p:e
sidido ,:>ell) Colunl�ta par
ticipnnm: Jory de Olivei
ra. João Ar>arici? Bi,(l"Il
court. CarJc.� Rr:rberto ai-
tencoutt, Mauricio
r m e Antonio Luiz :-+ ln

zaga, Pri?sjden�e do P:.,nf'i
ras, quç dançou a \�l.;;,"
com a S-:bernTI;J 62, a

c('nvite do Presidente J'.I;'U
Bonatelli. Jocy, lamb,Óo'll

C9.tarinenses que partl
cip ... l"ao do de:;üle do H.ü
Je das Orquideas, sc.âo
homenageadas pt<las V<l.
tronesses no dia dez, apus
o Ba.le, do 12 com urna

r.ecepção.

A SRA COMANDANTl!:

Am:-

.&I.nilio (Beatrlz) Came
!ler, Patrones.�e do Ba; Je
das Orquídeas, oferecerá
um COQ, próxima qU'rta
felr!l' em sua re,;,dên,;\a
na Escola de Aprend:zes
Mar.nhoeiros. Qntpm, o ('a

sal, rece,!)C!onou os ofi'!iR_S
da Marinha, da ourn:l:va

o erro tem mil formas e duas características princt
cus: a supersçâo e a incredulidade. Ou o homem detur

pa ,:JIl si !' imagem de Deus para acomoda-ta às suus .pai·
xõea 011 então passa. a lutar para apagar completamente.
1\ primeira déstas duas rormas foi geral em todos os po
vos antigos, com exceção de um. A segunda vai pouco a

pOUCG se generalízando em nossos dias. Desde que a seita
de Epicuro estendeu suas devastações no império roma

no, podía-se crer que havia chegado o momento de tudo
entrar no caos. Tudo estaria perdido, sem dúvida, se a
Verdade não tivesse vindo à terra para conversar com os

homens.
As vemee tradições as renovaram, purificadas e san

uüceâes pelas novas verdades, a sociedade, que não pas
sava 'de um cadáver pronta a se decompor, retomou no

vemente a vida, e êste principio de vida dado pelas tradi
çoe� religiosas, não pode ser extinto nem pelas revoluções
de. impérios nem' pela sequência de séculos iletradcs que

,
se convencionOU chamar de bárbaros. Os sintomas de
morte apareceram de novo no século 'fV, no chamado re·

'����it..f.r "i',..�.� r;,-.&��
... �o

ol'g'llho. passOlÍ.e, cultj.var as supers�PaganismO e

Cal então que'a Seguir a incredulIdade começou êste (Unes
to combate com 'que vem demolindo o .antigo e maravi
lhosQ edifício levantado pela própria Verdade, e não ces·
:-a71rlo de negar uma após outras, todas as crenças religio
sas ProsseguIu ainda no meio de uma corrupção sempre
cre�cente da sociedade, até a revolução francesa, quando
Deus foi. negado pela sociedade.

A partir daquela época o mundo tem passado pop
grandes males, ameaçado de uma catástrofe mais terrlvel
do ('ue nos últimos tempos do império romano, porque a

Verdade eterna, tendo oferecido o último milagre da gra·
ça, não lhe oferece mais agora do que a justiça...

bui decisivamente para a

fixação e ampliação da ca·

pacidade de produção d�
mais de 1.500 fábricas de

auto-peças e fornecedores
_d� material e, consequente

mente, para melhoria das

condições sociais através
da abertura de novas e per·
manentes frentes de traba·
lho. Os dados contidos no

gráfico acima, relativos sO

mente a uma das empresas

s

IAL
ê A Sociedade Orleanense testemunhas, por parte dê
viveu, no dia 19 do corren le, o Dr. Raul Schaefer e o

te, sábado, uma das mais Sr. ceíeete Ghizoni e por
belas e' festejadas bOdas parte dela, os Srs Vànio
'matrimoniais dos seus últi- Cordini e Alexandre seon-
mos tempos. rio.
Foram nubentos, o Dr. .. Encerrado o ato civil, o

Nereu Celeste Ghlzoni e a jovem. casal foi encaminha.
Srta. Lucy Sandrini. do à porta principal do
�Ie, é o Diretor do templo, onde passaram a

IB.A.S.C. e suplente de ser cumpriment9.dos por
Deputado Estadual, pelo todos os presentes.
P.SD., filho do Sr. Celeste Daí, dirlgtram-se, com os

Ghí:j'.onl e de Daria Maria convivas, para o Clube
Tramontin Ghizoni, restden- União Orlenense, onde foi
tas em Urubici; ela, meiga servido um lento e capitoso
e prendada filha do Sr. Sa- banquete, com rêrca de
muel Sandrint, industrial e seiscentas t::r'her�<;.

procer politico do P.S.D. e Denere nO{ ......invtdedos elO'!
de Dona Judith Bonetth outras r-idades, ecrnpar .....

Sandrlnl, desfI cidade. ra-n o Dr. R::t111 scnorer
As cerimônias do enlace

Ministro do Tribunal de

Contas do Estado, que re

presentou, inclusive, o Sr.
Celso Ramos, DO. Gover
nadar do Estado; De Flo
rianópolis, esteve presente
também o Sr. Luiz Floria·
Di. De Urublcl, comparece
ram os Srs. Alfreu Chaves
Wolf, Caleste Ghisoni e seus

familiares Estevão e Ot8Ci·
lio.
Encerrado o bnnauete.

por volta das 14 horns. os

recém-casnd-s df""noctir'l.r>1·
se alegremente dos convi-
11m; f! p'1rt;,.·",., .... .,.., ··'in�em
rir n';""·�;"·' �"1"'1 ";r"t;nn j'.
""no,,"1 �1· ...1 "--lin ,.1" v�'rn

do Almirante
Maia

foram realizadas na igreja
matriz desta cidade e ttve

rarn Inicio. as 11 hor�. O

magestoso templo cetõuco
esteve repleto de convícn
dOG e torem Padrinhos, no

reuatoso. do noivo, (IS Srs

José Ghizoni e Luiz FIorm.

ní: e da noiva, os srs. EU'2;e·
nio Sandrlnl

..
e Hélto Teive

e suas respectivas espôsns
Eunice Mondi Sandrini e

'rerezinna Ghizoni Teive.

mncemtnnanoo-ee ao
.

al

tar mor, a tínrta noivinha,

ri�a."cn!.e vesrtdn, à frente
de suas Damas d'Hanor

deixava transparecer. em

sua face, 1.1 terna felicidade

que lhe ia nalma.

.;

ção de indnslrias .. es

Governos: Ve'culos
INDúSTRIA AUTOMOBilíSTICA NACIONAL

O uitár mor do templo
reraemenre iluminado, e

ornado de belas e perfuma
ces ncree, acolheu, ao som

da Ave Maria dc Schubet-t,
cantada pela Sr-ta. Romely
Maltas e acompanhada ao

órgãl) pel! maestro 'oevat.
do Putzenreuter. o emocio
nado casal de nubentes.
O ato religioso foi efe

tuado pelo padre Santos

gprícigo, qbe teceu RO fi·

nal uma eloquente apologia
sóbre O matrimOnio.

Está registrandO formi
dável aumento a contribui·
ção da indústria automobi
lística brasileira aos co

fres públicos, através do

pagamento de impostos e

taxas diversas. Por outro

lado, elevando conslderàvel·
mente seu volume de com·

pras no mercado iJ:]terno,
êsse . setor industrial contri·

More.rl!.

cidade.
A avenida bein mar que se está> construindo na Praia

_ Volkswagen do Brasil _

til! .'ora, também i uma t1bra monumental. Contribuirá demonstram êsse sensivel
t'la p�ra dar um aspeto moderno à nossa Capital, a qual, incremento. SÔ as compras
II ,,' O POdtUltJ!5 negar, i atra:r.ada, porquanto poucas Co- dessa indústria no merca·
,,1111 aI> libras de cunnu urbanistlc� que se efetuaram, pa·

,
do nacional, nos primeiros

ra ,Itualisu.·la. seis mêses dêste ano eleva·
i\lIwu�m acertados IM planilicadores dessa ave- ram·se a Cr$ 29,401 bilhões,

, 'rla, qua!ldu re!;olveram dar ao aterro a largura que está superando o volume de to·
1t:mtu. Itcalmcnte, cumu a profundidade do mar ali é qua· do o ano de 1962. Os 1m·
si. uniful"lne, o custo da obra só sel·á acrescido da eri· postos pagos pela Volkswa·
-"fncia de maior quantidade ue aterro. Mas, se vicr a falo gen neste primeiro semestre
Iilr este, uma dr�ga: em poucas semaJlas completará o ultrapassam os totais dis·
Si'rvlçu, 'relir�ntlo do fundo do mar a areia Il(�ccssária, c O(:II(.!L«03 para o mesmo fim
VII"sivelnlen�, ainda Cará ullla nova pl·aia, como fizcram nos anos de 1961 e 1960,
nll enseada de 80tafogo. reunidos. Finalmente, de-

Quer nos parecer, !.lorém que. essa grandiosa obra se· monstrnndo o crescimento
rill t.:uncluida na metade do tempo prcvisto. se I"tlS!5C adu· dessa emprêsa nota·se, atra
lada 110 técnica que empregaram nu aterro da Gloria. no vás do gráfico acima, que a
RI/I. Não se construiu ali cais, mas apenas UIll !;irnples importância dispendida com
l'orocamento de pt!dra.s, feito um qut'bu mar, que supor· ') pagamento de salários a
ta melhor· o t'"mbate das grandes ressacas, que periodi. seus empregadOS. entre ja·
edmente. assolam a baia da Guanabara. �sse sistema de neiro e junho de 1963
('onstruçiu dispensa o emprego de cimentu e utilisa pe· Cr$ 3,796 bilhões - é supe
drlts cortadas a dinamite. Os proprios caminhoes cons- rior � volume empregada,
lroem f) dique, despejando (I material na ponta do aterro. para o mesmo !Im, nos
Os bmqueiros, que atualmente estio recortando as pedras. IInos de 1960 e 1961 reuni·
passariam a fazer paralelcp;pedos. para pavimcntar essas dns e fica. pouco aQuém do
avenidas. Aliás, no fundo du dcsmonte do morro da PODo total pago em 1962. Em
te, vai-se encontrar tanta pedra que vai ser uni probJe- 30.9.63 a Volkswagen mantt·
lI1a onde utilisar esse material, mormente a ellorme quan· nha um sário médio geral
tidade de pedra mole, que já está lá para ser tirada. de Cr$ 77.106,90.

" área que se eslá conquista'ndo 110 mar, é bastante
Jtnlnde para permitir uma faixa de rodagem de ]5 me- ------

!r�so=u:o :ar::e!Oe:.:e::a':;:� :r :::��:dO a�e::m: nr T. V. de ladra••
rr'('l'cação da popular.ão. Parece·nos que a faixa de roda·
�Wm deva ser locada junto ao fundo das propriedades,
para incentivar a construção de boas casas, afim de em·

'\Jbrir os Cundps pouco e�tetic.os das casas da rua.Bo· �DVor,.AC'A E'M GI'!'JfAL

.MUSICAL BAIR

COLUNA
CATÓLICA

RA17..ES NO MiCROSCóPIO

" verdade e o êrro se espalham nesta terra aonde o

c.u ,ii.lU laz mais do que passar como um ViUJi'.
� " �r.iI,";, us ::;0..:1rl.,I":,I.,,::. e a. mane lhe 'são síueíe
",;�cs uc que ele e uma criatura fraca; aonde a ...

" ... 1 •. _ ...... 1:: '-'u� .. I.J'" .. IIi so)(;urros lbe foram dados
" .• l,;: Jv LlJauUI, para (.t levantar da queda.

•
••• ..1;, .i>'; Io! ..wo abertas, \Ilda para u pcrcãeão,

, ' ..... 1 ;;"',;i.loJ. \r ore� .1}, .,>1 ,·tl.S e l"eaLS "I> qual:) se

,,,,, ., '.ot> Innos ue AdHO, upurcmcmcmc IHI.4U\"UlloS, mm;

, .• ; .. ,u,·�. "'111 dUal> sourectades \jue .se nrestam
,� ":<1;1 Ui.\. ouuu .cte u memento que os deve se-"
sc.upre.
'.�'; canto Agostinho nos mostra udmlràvel-

.

" ".lU» Ckades que o género humano tenoc a 1"0)"'
«c muudu e a Cidnde de Deus. A verdade

, UI' UHI mesmo lado, donde se ccnctot que
,,;,' .. ;:, _'l'la uumana á capaa de receber o que vem

., .!.U:! nao couoecenu nenhuma. verdade e que
." u.u.iens, scgurutc as ctrcunstânctas e o tempo.

:1:; verdades que lhe são necessárias Deste poder
" ..cru c ,te""" b"ml:I(1€ ne Deus surge necessãríamr-n-

'. "adil<ão. Nela se cncomram vestígios mais ou ménos
.;ISh'OS em Lodos os povos do mundo. eles apagaram esta
rom e de toda a luz com o orgulho de seu espirita e a

.,' Illlr.!Ã.O de seu coração: porque o êrro vem do homem
como a verdade vem de Deus. Se êie mio dirige

l;a' . Deus "permanece sentaro no meio das trevas e na

escuridão prisioneiro na miséria e nos ferros" (sedentis
.n cenebrís et umbra mortis SI. 106 10).

JOSII: M. CUNHA

(Uma colaboração especial para a "Coluna Católica H)

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA

MISSA DE 7° DIA \
A familia de Maria Vieira Soares (Pequena) agrader..em

a .odos que compareceram a seu sepultamento, e enviaram
flores e telegramas e convidam para a Missa de 7" dia
que mandarão celebrar como em intenção a sua benissi·
ma alma no dia 24 (quinta·feiraJ na igreja Santa Antonio
às '(,30 horas.

A farnilia enlutada por nosso intermédio mais uma
vez agradecem a todos que comparecerem a este ato de
:écristã.

PROGRAMA DO M.E!S DE OUTUBRO
Dia. 29 � Terça·felra - CINEMA - Festival TOM &

JERRY N" 9.

ANOTE - GUARDE - VISITE
DURI-BlOCOS

ANOTE as vantagens: mão-de-obra é reduzida em
'10%; o tempo' de construção é 70% menor; ma�r1a1
maJs barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebóco. As
paredes não deixare passar cuido, umidade OU calor e têm
lurabilidade ilimitada.

GUARDE o endereçQ: - Escritório li. Rua Felipe Seh·
mldt 34 1° andar, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

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

se pessoalmente, de que você mesmo já poae iniciar
c('!,.;trução.

"ARA lr'll HUM t>A�A TEMPO (',oM SUA FAMIUA - HI':l'NIO«;S s(K:.1A'S

Botelho
,·uiu\'a. us hOS{lllC"; l' ,iartlins. lICS�C l·m"o. licariam ('iltl"l:
li 111,11' C a a"t:n,ida�'I'arf' (ltle os pedestres pos�am K()Z;1l

tranquilamente a IIa,isa!::c:m e a hrisa.
,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



···F···,)l,'lf�j�)i�'W!::"'��'@'���tt��#·�N&"�i7;!r�Mi!\��)'4:1i��!�.�I�':�(If�
QUINTA .. � PAGINA "O E�TAOO" o 'r;,rrift H:tiJ!'<l �ihio de. Sanl ... Catuln.'l

' , :', �...
'

FlorlanóPÚlis _�..... 2'iíÜJi63 :" '::j
-

----
- ------

J

Se na Meyer
Baa Felipe S�hmidl, 33

Caixa Paslal. 48

Telefone. 2576

Não Eucwrar

Não AdiaDla PracDrar

enviou do Rio, eom u se

guinte dedicatória: "A

Arnaldo S. Thiago, CQm

um voto de louvor pela
sua monumental (claro

que risquei esta. patatv-ra)
"História da Llteratura

catanaenee'', oferece Ar

chlmlmo Lapagesse",
Tem. o livrinho a deu-s

mlnação de "100 Trovas",

O autor é caterincnse. 1\

lho de Roberto t.eomdea

Lapagesse e D:M:arla José

dos Santos teasa Lapages
re e neto do meu lnesque
cível professor L-ao Eu

gênio Lapagesxa, li quem

devo a feUcidade de ler 110

original Vitor nugo; La

Fontaine· Chateaubr!and

.. Flammarlon e AlIan

Kardec,.
Prefaciado por J. G, �e

Araujo Jorge,. é l1IÍl Ii

vrlnho ,que a g�nt.'i! ;ê, ctll
15 mlnut.os e !I:-:a ,dellc!à
do· cozr:o acont.::!C6 ao b�

ber-!e água de UJl'" fonte

que de�ce da montJ.nha,

no ca-so· do Parn:lSO: "Lcm

bra a trova, quan'lo bro

taI bem simples do crrEl_
�hft,-

be na mão! mas dos poetas! Na trova

.jrme delícia. o Iívrtnhc 47 o autor fez uma corre

de Archlmlmo Lapagesse cêo a tinta, que talvez não

que aderiu. como se vê. ao seja necessária: -a um

movimento trovadoresco quadro negro a vida,! un

em que se agita o BrasiL de Deus escreve a glzl a

principalmente depois a-, equação ja resolvidal em

trovas de Archimlmo. As- que Ia morte lé Igual a

sim começam: "Nó� _ X! ...

" Emendou I) poeta c

poetas e trovadores, I!ar- verso por ultimo assinala

de, ou [amais, conhece- do. Não lhe vejo razão P,\"

m;..,1 Os verüadelrcs auto- ra t-eo. A trova 50 tem (

real de quantos versos ra- saber de um HAI-KAI nt-

zemos!" Num" das trovas pônícc: "Viram-se

afirma: '"Melhor pintor é praia um dia ... / Foi ume

o que plnte/ na tela um história rtsonna ... / De·

borrão qualquer;1 pois o:: pau houve pretorla,/ lu!

num berrão de tanta/ qll� de mel e, .. cegonha! ..

'

-a gente vê o que quer '
..

" A trova 53 encerra tnc ln

profundamente exato o testáveí verdade: -sesee

que êre aürma. tenro que gueírc do camlnh�1 {lU

foi a-sslm, por ê-,;l'e pro- envelheces d:Lodo !l.'�:

cessa de clegsografia. que lembri:ls um pJeta veln

cbtlve o meu EX-LIBIUS, nho/ que aioja filz vers,

vendo -no d�senho'.. re�ntl- pe amorl" .Outra qu,..1.dta

tante o que e� qulz 're� "
smha que tambem expr!

Na trova 39 canta o 1'-00- me pura verda:ie e a se

ta, com saudade: "Flv"lã- �mt(! '":F'azer vers{,.� {

nópolis !)asssl ante (IS mania/ que qualquer uu

meus olho:; febrls:/1'I:e1:5 pode ter,1 ma:; ')s V"��I)

pak.. a fl�uelra.. '3. com pce"'la/ nc.m Vldo

praça ... / Ó mar .. <! J)',JU
te.. a Matriz! _" l<�

o de

�'T(jlio amor, em . � de

amorj pede !lm�'ffJJ ser

saudade-r perdão,,-C)�I.'jc.ia
o que for:! nio_J?O�';-� ser

amizade! -esee àinor.� que

pode ser am"izáde. seil o

amor sensual queo- lii!e1Iz
mente- é 0_ que pr�o�lna
na terra. Há, poçé�,.:�r,'i
mo na terra- .oe., q\l'e. a

exemplo de Paulo" e �rl!í
nía, conhecem "o .ãiPcr
emízade. Mas êsees, pode
râo dizer o!' modernos fo

ram cs que. viveram no

Bernardln de Saint-PIer

re. Sim. "o �mpora 1 à mo-

JIC'.. : .��
-

,-,

TDdo Para Conslrução MeDores Pre.ços

Vende-se
PALACETE

res! ...

"

ARNALDO S, THIAGO

TROVAS DO NOSSOTEMPO'l várias casas de madeira

construção de primeira
Tratar com Sr. LUIZ

SCHWEIDSON - JARDIM

ATI.ANTICO

Nesta manhc de sol pu

de cair à rua, para, vlxll.ar

Osvaldo Melo e GAma

d'Eça. Ao primeiro encon- ínovecãc recentemente ração das Academias de

treí em sua eesrccncie. adotada; mas franciscano Letras do Brasil: -·!tiu,

prestes a sair para os é 10lgcmílico t.radicionaJ- 15/10/63. Emlnenté (claro

seus l�"s jornalísticos. mente adotado e com toda que eu rb-queí o quaunce

Pouca, portamo, a minha procedência, porquanto tivo) e prezado amigo Pl'Of

demora nessa vlslta ao chamam-se rranctscanos e Arnaldo aanuas». cum

fim da qual concedeu-me' não franclsquenses aos prt, fielmente suas oc .i'::I}�

o caro confrade 40 mlnu- frades da ordem de São lendo e entregando 1.03

tos de pal-estra na s'cdcra- Francisco de assis... eecretérjos os recortes de

ção Espírita catarmen- Gama d'Eça é mais per- jornais que me envio-r.

sé, por êle dirigida com cucíente. Qulz saber por-> Mostram êtes que, embora

devotamento e bom SCll'>O que artes dlabólíqas con- longe, continua espu-ltuet

kardcctsta. Ao :segundo, sigo viver tanto, tão exa - mente, em nossa compa

que não encontrei em ca- geradamente. que jâ pude nhia. Tem sido senuus a

sa. oude falar pouco ce- passar, erecto dos 77: sua falta. rncontestcvei

POiS� achando-se êíe em "Não quero afirmar que mente é o amigo 11m dos

conversa com o dr. AniSIO vendeste a alma $1.0 diabo, grandes ornamentos I'"

defronte da livraria co como o Fausto; mas que/FALB, (claro que também

Beker, que também me encontraste o elíxlr la risquei estas exp ..esrõear

'concedeu, para sábado, longa vida. isto bem EC vê pelo seu talento, cultura

outros 40 minutos de pa- que está claro como água" (risquei também estas pa

lestra no Amor Humlldace - O segrêdo está em 1cr·
_

lavra',,) e espirita de .�:l11-

do Apó.."tolo, par;l despe- mir bem, com a cossclên- darledade. Respe�tc'õ ii.

llir-me d�s confrades r,o- cla tranquila, e não ter Exma. Familla p abraç:J,3

rlaMPolltan4s.. (ou fio- medo da morte lhe resp.n do velho amigp f adm,ra

rl9nop:>Uten.ses?>. A pro- dI eu e, a propósIto j�1e dor, CARLOS XAV1ER"

I
póslto, o dr. Anisio '!on- me-.,trel e ao dr. AniSio a - li: por Is�o que du:'mo

lou-ms, que foi objeto de seguinte carta qm' havia bem e de. consciência tran

dlscus�ão. numa roda de acabado de recei)(>r do JIl- qulla. E o ,Dr. GJUIl'l ü'Eça

Imelectuaj..:;, o meu hábito rIsta e, portanto b:)m .io.ll- contlrmou.

de qualificar de '"'francõ.s- gado,r que é o deseml'm-:-- Chegando ('m caH. Ui

c;rnn�" e não FRANCrg· gSllor Carlos XavIer P;.le.� contrei um IIvrinhlJ de 12

• .

!
QUl:"I\'SES os n:-t UI' d:t B:"t1��.' tr dl3t.a- p ll_- cm. de altura P. li ti Jar-

DANCO�S,A.ln�(JstriaM!cântcJ I . "I' -I
'

n��"1 ·F'.n ",'.,00 dr, Dit·,"·H"" "á,\,j:,!� [t\lr�, qUe' o �e'l ;�'.I�'" -

'IH
l111n 1'1 1'1'1''1 ",. ".

-

.',
" •

.t.:::'�(��
f Sê

..

�� ,ri<I1\1cnor fli�"I:'-!hrIr
"

� " \

�:>',-:P..?'.J",::-,,_,�.,'_,:%���n -:
!

- ���.- '.< •. ,.0.....:.'

NADA DE

RfBITES'
Bldja em 8eLl Ca ....,

LIma de rreroa "cOLAnAS"
- '8C% r:-.é'18 no aprovei 1�

mellto das Lonas.

Multo boas r!.S trova" de
Archimlmo Lapagesae. E,
além disso. estão na moda.

WADOS FREIOS
ARNALDO S. THIAGO

P.S. Com êste pequeno

artigo de colaboração, eee

peça-me dos bons an1i�os
e confrades do "O Esta

do", ao lado dos quais ve-
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CHADO

COLABORADO_ a_IS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

COELHO - MANGONA

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DCY.. ESPORTES

Illb II: Illaferra I lel!tão �a flf
Para Londres estão voltadas as .ln..

ções dos esportistas do mundo inteiro. É
que, em corncmoracão ao 10 centenário da
Associação Inglêsa de Football, será efetua
do, em Wembley, o' encontro da seleção da
Inglaterra com a selecão da FIFA. Corno se' .

sabe, para integrar a -seleção mundial, qna_
tro brasileiros foram convocados, todos bi-

campeões d, I'aça
Jules Rímet: Djalma
Santos (foto), NiI
ton Santos, Gnrrin
cha e Pelé, sendo

que apenas o primei
ro atendeu à convo-:

cação e já se encon

tra na terra bêrço d
esporte-rei, Pclé quer

jogar e poderá Iezê
lo desde que seu clu
be, o Santos, 1'1C dê
au-ori-a-âo. Quanto
a Niltcn Sa';tos e

Garrincha, amhes já há muito eomuniearen.
à FIFA que não irão'

--------

São Pauto e Tamandaré
desta

São Paulo "'Yersus" 'I'a

mandaré, que ríersou de

ser efetuado na tarde de

dom1ngo !)ara dg,r Jugi'�

ao match Flguelrense X

Atlético' que não pôde ser

realizado no dia anterior, é
o oartaz futebolístico da
noite. de hoj�; no estádio
da rue Bbc.aluva, quando
terá pross�imento ,o Cam

J)eODatô· Regional de Fute
boi de 1963.
E' verdade que, COTtl os

títulos de campeão e vre

-carnpeão jã definido,; o

Hevellange assistirá a 15 o clássico
Avaí x Figueirense, pelo
TORNEIO 'lUIZA MELLO"

A Liga rtafaícnse ãe Des

portos, na expectativa ,�t:

que o sr, .roêc Havellange
presidente da conrede-c
cão arn-üeíra de Despor
tos, segutré as prfmelms
horas da tarde de donun
go, dia 15 de novembro.
para rtafet. se apressou em

programar para aquela li"

P,elo Campe0:1 ,to RCJic
nal de Futebol 'n 1933 'e-

agora fonm real!Tld(;� 5'1
enccntros tendo �Ido ,1.',d-
nalados 173 tent"s O mat
ar resultado verificsu ,re

no encontro d +� ';::!"'J',,

do turno entr" Flgu�' ,'eI
se e Sã:l Paulo n" qual l..rJ
unfou o pr'meiro nor 7 xl.
O men'Jr resuP'ldo d<!'1-�e
em três encontl'D�: P"llla
Ramos x São Pan!:!, P'll1[;\
Ramos x Postal Telegr;lfi
fico e Atlético x Postal que
termInaram rem ab,�rtura
de contagem

A CLASSIFICAÇÃO

Campeão - .\vaÍ, con:

13 j Jgos 11 vitó�las 1 em

pate e uma dcrrota. ?o3

pontos ganh(o,� (' 3 perdi
d� 15 tento:; n favor e �2

contra, um sr-lc!o de:::5
tentos.

Vice·Campeão - FI511,-�'
rense com 13 Jogos, 8 "T:_

tórjas, 4 empat,,�, e 1 d"'r
rota, 20 pontos ;Z'lnhc.'S c

6 perdi�os. 38 tenêos a l:l
vfr e 16 contl"l. Sal,io: 22
tentos.
3° lugar - Po�tal T�le

gráfico, com 12 jogos b vi
tót1as 3 derrO�:l� (� ·i (''11-

J)ateJ, 14 pontos i!'mhc.!> e
10 perdidos, 17 ter.;; 'oS a

favor e 16 conh,1" -';"1.('\'),
1 gol,

40 lugar - P:nla Ra!1lf.s

com 12 jogos 4 .,HÓr'll.'-', 5

empates e 3 derr'1ta!S. 13

pont� ganhos e 11 Pé'(Ó;
dos, 16 tentos Il. I ..vo,:, 13
centra, Portanto com um

saldo de 3 gols.
5° lugar - T�manda:'é,

com 12 j'Jgos "i ','Iwria-;, 3

empates e 6 rl!'>rrl)��,,,, !)
pontos ganhos e 15 l)-;o�'i1-
dos 1,/ f" 15 t"ntos
a favor e 22 contra. Defi
cit: 7 tentos. I

ao lugar São Paulo com

12 jogOl', 1 vitória, 5 em

patrs e 6 derro·�ie "' ,i):l ltJ,s
'ganhos e 17 p?!'ctiios 17
.."""

7 lugar - Atlético, '!Ont
13 jogcs, 3- vltõrlas. 2 em

partes e 8 derrotas -8 pun
tos ganhos e 18 �rdido".
20 tentoS a favor e 28 "'Or.�

tra, D2flclt: 8 tentos.
8° lugar _ Guarant.

com 13 jogos. 2 vitór:as, 2

empates e 9 (lerro·.as 6

pontO';; ganhos ê ;0 yc:-di.
dos. 15 tentos !lo fllvor e 39
contra, Deficit: 24 tentc.�.

OE ARTILHEIROS

Do Aval - Morelli 13,
Perereca 6, R:l�prio 6, V<:_·
dlnho 4 Osmir 3 Renê 2

Miltinho Cavànazzl 4.
Do Figueirense - Mirio

3 Milton 1, Zoriberto 1, No
ronha 5 Ronal10 8 Sergio
3 Wii..';on 4, Helinho 10 E'�
dia 1 Zllton 1,

Do P')stal - E'c110 3, Ca

beça 4 Prenda 2, Bibe 1 .,\.

n Ú 2, Marinho 4.

Do Pula RamQ;; - Mp,:�
cio 2 Valtinho 4 Alex 3

Maique 4, Ari 1 (; Rl)g"�!:)
2.

Do Tamanc!are - J M:::.r
tins 4 Sabinha 1 Lati!') 5
Rato 2. Den 1 Fida 1, Ro·
berto 1.
Do Atlético - T21ê 3; Bc

nício 2, psvaldo 4 Ala.1r 1,
Ari 5 Gilberto 2 Sócrates: 1

Nadjo I, Cesário I,
Do Guarani - Hélio �D

to 1 Vânia 2, Pep:n!) 2, Ca ..
vallazzl 4 Roldão 2 Ad11-
san 3.

Do Sã!) Pa�lo - Carl1-
nhos II 5 Góia 4 Mllchado
2, Alberto 2, Carlinho.; 1
3 Osni 1.

ARTILHEmOS
NEGATIVTS

Blrtnga do Atlético com
1 tento a favor do Postal
e Hamilton do Paula Ra
mos, 1 gol a. faVOr do· Pi..
gueirense.

ARQUEIROe VAZAOO8

ARQUEIROS
INVICTOS

Osvaldo (Avai) P. W�I ..f't:
II (Postal)

APITAOORES

Funcionaram no Cam
peonato: José Carlos P3<.EI'
ra 9 vézes; Nilo Silva '9;
Nelson Varáglo I, Vi:'f:dLio
Jorge 3, Evaldo Teixei;-a 1,
Valter Vieira 4 Luiz Gorl
zaga de Ollvelra 5 G�l"SO!l
Demarla 5, El'nanl SIIV!l ,1,'
BJlvlo Alves 5 (: Sllvano AI
ves Dias 4.

JOGA1!>ORES EXPULS,.)S

Até agora fOl;:lm �xpul
sos do gramado os segloln
tes at1étas.
Do An.i - PereréC>l MI

rlnho CaVaIlaZZl., Rogério
e Oscar,

Do Figueirense - Roo<:;·
dO,do Carazlnho f" Hellnh�
Do Postal - B9gê' e M!\

rinho
Do Pr..U}a Ramos - J.

Batista.
Db Tsmandaré - LaJãO

e Babará
Do oNtllftleo - BI. relê

(2 'feleS), Osvaldo, Al�:n.ão
e CUllca.
Do São- Paulo - ADieI e

Góla,

PEN_ MAXIM.s

ta o matcr M'lrcíllo Dias e

Almirante Bar-raso
grande clássico local
Todavia Q Presidente

cebedense deverá p=rma'.
necer na ilha para essta
tir ao Fia x Flu iUIEIl, o

interesse dos mentores ca
Liga em realizar o ctéu.rcc
naquele dia. arrefeceu.

Rogério (Avaí x Post.'lD,
Vânia (Guarani x Atleti.:o
Vai tinha (Paula Ramos x:
AvaÍ) Carlinhos I (Sao
Paulo x Poste!), Blce
Postal x TarrtJ,nd!ué), Ru
naldo (F'gtlelrem:e x Pau
la Ramos). Oscar (Avai
x Postal) Telê e Adilson
(Atlético x Guarani), Cal'
linhos I (São Paulo x Pas
tal) Carlinhos I (São Pau
lo x Atlético.

Desperdlçaram.nas Carli
hos 1 (São Paulo:x: Paula
Ramos). Oscar (Aval x Atlé
ticO), Bibe (Postal :x: Guara.
nO·e Oscar (Avai x Paula
Ramos). J. Martins (Taman
daré x Posta!). Adilson (Gua-
rani x São Paulo).

CLASSIFICAÇÃO DOS
JUVENIS

1" lugar - Figueirense 4
2" iugilr - Avai e Postal

Telegráfico, 5
3" lugar - São Paulo 11
4" lugar - Atlético 16
5" lugar - Tamandaré, 17
6" lugar - Paula Ramos 18
7" lugar - Guarani 24

TAÇA EFICI�NCIA

1" lugar - Avaí com 116
pontos
2'> lugar - Figueirense 106
3° lugar Postal Telegráfi·

co, 82

4" lugar - Paula Ramos
53

5' lugar - São Paulo, 48
6" lugar - Atlético, 44

8" lugar - Guarani 24

RESTANTES JOGOS
..

Hoje São. Paulo x Taman
daré.
Amanhã - Postal x Pau·

la Ramos.
Dia 26 - Guara.nI x Ta·

mandaré
Dia 27 - Paula Ramos x

Atlético.
Oia.· 30 - São Paulo x

noite
to que -vem fazendo boa

campanha neste turno en

quanto que o São Paulo
piora de' jogo para jogo.
podendo .porém efetuar ho ..

fe 'um� grande partida. Q

apreciou o processo 127/63.
rntctotmente o cotonrto

Foi relator osní Barbato.
Decisão, João SIquei

ra Neto do Ollmplco de
Blumenau absolvido csnn.
Relzet" apltador multado
em 5 mil crueerros e ntont-
510 Debrassi diretor do De
partamento de arbitras ela
Liga lJrttsQuense nb�al"!d()

Processo 131/63
Decisão: Adilson Sliv'l

do Atlético su'Spenso j;':lr 6
partidas, Vanildo Luz t:un
bém do Atlético abMlvldo
BauI de Oliveira � FeI�c1a
no do Nasclmentn ambos
bcs do Postal, lI}).<lOlvi ...o ....

Pro�e..so 132/63,
Relator: Lauro dos S.::.n

farão o espetaculo
vês sofrido no lo. turno
COmo preliminar jogal:ão

as equipes sectmdârlas,

vencer seu entagcnísta,
desforrando-se, assim do re _.

_

com inicio previsto 1'Jfl.'.",
as 19 horas.
Preços: Arquihancada __

qr$ 2dO,OO e GI'ral c-s
100.00

tiro, .o primeiro absolvido
e ') segundo suspenso por
dois jogos com os beneü
cios do sursts.

'

Encerrando o julgamen
to c Tribunal apreciou o

pedido de mterveneão na

Liga de Mafra, sollc1t<ld�
peles clubes a ela filiados.
Foi relator da meténa o

juiz Amilcar scnerer.
Decisão Por unannnt-

dade de votos o cotcnG..)

decidiu reco�n�lar a'J

prC'Sidente da
I
Fede.ação

Catarinesõ;e de 'Fu�ebol qt:e
_regularize a J>it'!luçã·) d::l
Liga Mafrense de D&p'Jr
tos, mediante el�lção n�a·
lizada com assemble!a ge
ral dos clubes filiadcl'; u

ma vez que não COn.s!"l nfl
Tribunal qualquer infe;r
mação referente ,_ c:>nsii·
tuição da cilada llga,

O atacante Braclnho que
esteve algumas sem'l!'!as

atrás realizando teste,:; no

Clube de Regatas do Fla
mengo finalmeste ch�go:l
a. um acôrdo com a cire
toria do Ferrovlát'io para
firmar compromisso com o

clube rubro-neg)'o tub9.fO.o
nen."le, O jogador firmou
contrato com o Ferro7iário
por mais um ano, desc'::l
nheeendo-se a3 b:t "tes dês
te contrato.

PONTEIRO MA'RCIO
ACERTA

Enquanto a diretoria do
Ferroviário sOlucionava sa

tlsfaterlamente a situaçiio
do .seu destacado vanguar·
delro Braclnho, o Hercilio
Luz também chegava a um

acôrdo com o extre'l1a.

MárCIO, ex Integrante do
Metropol. para assinatura"
de contrato.

SALVADOR NO MARCILIO

ISegundo notícias orhm
da:; de Itajai, o centro
médio Salvador, vem de f!r
mar compromLsso com o

clube marclltsta por uma

temporada, cujas b!lses
não foram reveladas a l!n

prensa,

E'DIO CONTONDIDO

O avante El'dto, artilhei
ro do Postal Telegráfioo,
continua .,endo mantid!> à
margem do eampeonat':,
em uma ft:lrte d!9tensãá 1'....

co)ta esquerda.
E'dio revelou a reportn

gem pue pl'ov'llvesment.e

não deverá jogar l.lais
nesta temporada pelo grê
mio postállsta.

VALTINHO NO BARROSO

Continuam sendo <"ntn·
boladas negociaçõe3 p.-.r:\ o
ingresso;) do arq'.leiro �.t1-
dinho do Comel'ciul de Jca

çaba nao; fileiras do Al:nl
rante Barro�o de Itajaí.
Com esta contratação que
Cs mentores alvi-verdes ." .. -

peram concretizar, o clu·
be finalizará as contrat:t
ções visando a temporarla
de 1968 bem como os jo
gC'!;- em disputa do Tornü:l
Norte- Literal qüe re'm�
rã· as equipes cio Avai. rJ

gueirense, Barro,'1o. M,(rcÍ
lia Dias Amêrica, Cflxi:u c

provavel'nK'nte Carlos He
naux e paysasdú.

AVAl AGUARDA RESPCA3-
TA 00 CERTAME

o reporter aYi.$Lcu�l;e
com o preslden:e do A,·:::..i
Futebol Clube no intUito
de' apurar em que conei";
ções se encontram as ._'�

gociações entre o cluiJe a

zurra e o Corltibo. FutebJI
Clube do Paran3..
Afir:mou o sr, NlcüU..'1fj

Taneredo Que seu clube
.continua aguardandO SI

cotra proposta da agt'�1'r.l;l
çuo paranaense,
Caso o.s mento!'es do Co�

rltlba aceitem a propoJta
<lvlana o prello entre rata
rinenses � paranaense:;
dev.er· ftConteelF 1'l'n

'i$:110 dia 17

I � fo1ando de cadel'Pa •••
l� �-
Vi o Flguelren�e jogar tade que tenho de ver a

domingo contra D nüéuco tuar na futebol certoce.

Catarlnense e multo em- hoje tão "j-or naixo" tais

bora o seu adversano fô.�- elementos. e me sendo pos

se fraca, e ainda. por etc-

,
-Ivel. indicarei embora pa

atuando com 10 element- a testes aos elementos co-

o avi negro da Capital di nhecidos na, Guanabi\�,a
xou-me boa Impressão pela aos que almeJanl progredir
nomogeneídade, ceio con- brilhar no futebol e (;a::

junto e rete b03 técntca seguir uma :;ituação nnun

empregada. De um modo cetra mais cômoda,

geral, gostei da atuação Julga mesmo. que se CO,'1
dos attétas. embora já G�.· seguir com pCSS\lnS de rm

conhecesse de outros tem- nha amizade oportumda
pos, com exceção de cerà- des para colocação de a�
zmbc, que, na verd-ade gun- elementos. os clut:c, >.
e um elemento de boas 0'.1:>' não ponham sértos obsta

lIdadu c acima de hid') culos â pretensão dos a�

boa colocação e c-urna ab- tlétaa e não cobrem exnr

sotute. bttantes preces aos que 11' c

Acostumado às parf tdas eíea ee interessarem. m-ia

do certame carioca, não coloquem preces tustor a

perdendo mesmo qualquer cesstveís e capazes de s- ,

jÓgO, necesJário ,'e torna rem negociado,s,
dizer que o alvw4to &iln· A cpanunidadl> deve �:N

rã muito breve pt'atlcando. concedida ao atléhl, e taI'.

o futebol moderno (:):11 to clube como jogador, tem
de"locamentos rápidos, h·· direito de progredir e üe

bellnhas e flnaliZo.çÕe.� de melhorarem �uns slTu.:

avantes. Pois na verdll.d� çÕes ..

no Rio temos lá muitas Pelo que vi jogar o Fi·

"peladinhas" onde velIlOS gueirense ao me>lOS jâ dtn

um Cant/,) do Rio e M'ldu· tro de um padrão pré es

relra 'Praticando um fute- tabelecido. se a�,;eme!han
boi pébsimo, sem objeti\lj- do ao futebol moderno e

dade alguma, e o&e al';1ln" demonstrando gnmde p:-":
resultados mais ou mf'nos gresso, não me surpr.oendc
positivQ<s a� vezef; CO,"IO.-,(,- que o Campeão da cidade,

guem, justifica-se sim, p"- o Av:::..l, haja disputado seus

la má atuação dos .'eu" jog� com a mesma ou t.H�

adversários. lhouástivo

Alguns atlétas me�m(), lhor técnica. pois segundo
não pos::;uem qualidades zl ouvi de companheiros d:t

�;: pa�����:r n:l�r:�� �r:P;����' P�Itv�inafe�tl�I�: ,;
medíocres na expresão da campanha,
palavra, jogando da fonna Resta encontrar uma for

que lhes convém em �'lm- mula capaz de c1:mlnnlr o

po. numero de parUCiyante no

Por certo. muitos e mui- capeonato, pois na realida
tos atlétas nossos, dadas a3 de, :-iete é demais; pOis nem

cl\ances que muito;; sspl- todos e.."tão em condiçt>E-;;
ram. tenho certeza, apro· de farmarem boas tQuip:,-s
variam de Imediato, e pf,la e arcarem com cs gaS�;JS
que já vi atuar em outras indi!"pensá_-ek. Feito lo5t(',
oportunidades, Helinhc. não tenho duvida,:;, o nosso

Manoel, Moreli, Valtlnho futebol. Que já progre{lill
Cavalazzl Rogério e @�t::os 50% em relação aos lUt1'OS

mais, teriam }Y.lr certv, �.� -centres do Estado.. voita
houvesse malar jntercâm- rá a deixar de v!vct' na ob.,
blo, o!,ol'tunldadc de ape- curidadc Que nOl' Lors'JU
LI'ecer e justiça. .seja f€ita. apatico,.;, e o público r]u::l
aprovariam, pais modela- agcra vem pret>tigiand )

dos ainda màls um pouco mais o'" espetaculos. aflui
tornariam-se elemenlo:; ti·, rá mais e mais 'l'õ canrbas
tels a qualquer equlp�. e:,pol'tiva,.;,
Não me fnrtat'f'i â von-

Para o estadual: já conhecidos
Quatro concorrentes

Ate o momenro, '.I.,�n<'l3 �tado nu Impcrtante c�m·

quatro clubes estão � 'lI peonato enquanto que C"r
suas !nesenças asseg�;_; a- los Renaux e PaysanctO. re

da.., no campeonato e:'T.1- presentarão a cidade do,..
dual de 1964. tecid$, como campeões f"

Avai e Figueirense.
presentarão a capital c;)

vice-campeões,
mente.

Nám"ro' �J �aDlJe81J11 legilul �e FDtg�oJ
Do lI'igue1rem,e - [\;'1.1-

ma 3 vezes, Jocely 4 \ia!
mar 2, Dom! 7,

Do Postal - Wilson I 15
vêoes.
D) Paula Ramos - Car

linhos 6 vêzes e Pamplona
,.

Do Tamandaré '-- Jaime
22 vêze-s
Do Atlético - Márcto 24

vêzes Luiz 2 Roberto 2.
Do Guarani - Geia 22

vêzes, Valmor 17,
Do Bà.o Paulo - Sílvio

19 vêzes, Baga 4, Márclc, 7.

certame, na sua fase final
deixou de Interessar ao

público, No entanto, é pre
ciso que Q mesmo chegue
ao seu final, podendo ores

mo raver encontros Q'Je
presenciamos.
O prélio de hoje poderá. ----::-- _

:�n�:e d��: �I�:�rao d�',:� Decisões do Tribunal de
de ravortttsmo, hajam vis-

Justiça Desportiva
Esteve reunido o 'rnuu- tos

nal de Justiça Desnorttva, Decisão: Mário üobnano
que contou com a presença do Postal suspenso por
dos juizes Lauro s-mtos, duas partidas; Luiz da Si!
Que presidiu a sessão, Os- va e Xisto Balista do bUr
nt Barbato, Oaní Meira; A
milcar acherer c f) seoretâ
rio Enio Pessoa.

Di'a. IAU oaltA IIOCf.ll AMMII
CIRURGIA D1!NI'IS'1''''

A.tendl! sómente- com hora marcado dis 8 às 12 hora.
Método p�lroI6g'jp modernoMespeeializodo para crian
ças
Alto rotaçõo,
Aplicaçõo tópica dE> .fluor,
Aten«!fe"genhêras e-'-cnan§9s,
e da� 15 ÓS 18 horo�
RUa Sôo Jorge. 30

Do Ava: - Ac'<1.'rlo 1�vê�

.--"';'4'"
Ç'ortvertenm vrtas em gn!

'llelê (At�étlco X' Avaí),

Avai
Dia 31 - Postal x.,Riguei·

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'�ÉRU C'lUSE DE SAN-tf1� CATARINA

EDITAL
A Diretoria do Aéreo Clube de Santa Catarina, obede

cendo ao que ficou expressamente deliberado pelo Con

sdho Superior, vem, pela presente Edital, convocar tôdos

cs seus associados que se acham em débito para com a

rr-souraria. afim de regularizarem sua situação, quitando
\

seus débitos para com a sociedade até o dia 15 de novem

nro próximo, sob pena de exclusão do quadro social, na

forma estabelecida pelo artigo 16 do estatuto. Os paga

mentos poderão ser efetuados na sede provisória do Aéro

Club<', das 15 às 17 horas, na rua Tenente Silveira, 29 58-

tas 2 e 3, nesta capital.

LIBER PRESS - RIO --

Em entrevista

à imprensa, na ABI, o Em

batcedor da -rcnucc-zsto

váqula. Sr. Mílo-Iav xru

ea- anunciou a próxima
instalação, dia 8 lia correu

te, da -semsna 1a cuiti

ra 'renece-zsicvece''. u

desenvolver-se até d.a 1f>,
501;:1 o patroclnlo elo ocn

velho Nacional de cu.tu

ra do Brasil.Florianópolis, 15 de outubro de 1963

'MAURO SOUZA, Presidente A Semana constará de

exposições de arte, t»-».

grafia. gravura popular,
cartezes e pintura; must

ca, com concêncs e ccn

rerênc'es: rnrnas e uma

série de onrerênctas soure

a vida, costumes e artes
tchecas. Em fevereiro do

próximo ano. serão rea.i
eaoas. recíproce-nentc. se

manas da cultura bra�llp\

ra· nas cidnd?s tcheco-{:�
lovacas de Praga, Br:l'ls

lava e Brno.

_ "Sinto, falou o Emb.ti

RADIOS E JORNAIS

UPlESEHTAtÕES A. s. LAIA, h6 34 onos propc;f'tiollClnlfo II mllis

efidenla cobertura publicitária II iornais lia Iodo o Brasil, ampliou
suo equipe especiolizada ecceila novcs represenla,ões de ródios e

jamais. Faro chler cn6n(ios dt S. I'oulo e Rio (os principais cen·

tres pllblidl6rios) (cMill II 5110 reprewtlll�O à maior firmo d!I g&o
nere. E nofil: s& opefomos (om UMA emlnaro e UM jornol de

{Ilda lidade. I'e�o infwmasÕl!s nBsle iOmol ou tSlfUO poro

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA
R. Vilãri!!, 651.(on� 32·Tel. 3U949· S. hulo

•

TAC - CRUWRO DO SUL
NOVOS ORA'RIOS DOS CONVAIR 440

DIRETO A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
3a,. 5ã. e SABAOOS - 14.30

PARA
CURITIBA, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

2a., 4a. e 6it. as 11 A5
DOMINGOS - 1445

PARA
PORTO ALEGRE

3a., 5a. e SABADOS às 10,30
DOMINGOS-1U5

TAC - CRUZEIRO De SUl--SEMPRE üMA
BO,4 VIAGEM

snetros conheçam um ��U o :Ministério de acucncêo Serão executado

co da nossa cultura, de e Cultura do Brasil. prccu- tchecas, dos autores ':::'1le-

nossa arte, de -ioasns cc s- ramos num breve e mais tana. .ranacck nvoras. R: Tcheco-Eslováquia. livro,
rumes. para aumentarmos íntimo contato mostrar, fia zac Martlmu � cio,:. Integra tia aruettea barra-

0" vínculos de nmiecc- semana da Cultura Tcheco Palenícek.
.

co e si-teme escolar • ahe-

que unem os dois passes, estovace''. ,cc.,eslovaCD. Dlàrtamente,
Temos na TcheóJ-Es!!lvtl- PROGRAMA A� cxPOS�Ç&.'5, que esta. a partir de 20 horas do

oute, um escritor corno Sobressaí no programa, a rão aberbas dtàr+emente dia 9. será exibido um fil-

Jan Neruda, do oécu'o er.b'ção- Dela primelra vez ao público. de 12 a 1" ;n_ rr e de longa metragem no

���n�n�!��=O�e��da�J;:�· ��r�·�':�oJ;?:����,�IO c��� 1'3S, no Museu de Ar'.� ��o :;�����ad�o�U����t:mti:
mos a lendária 1 Boàmía, uma. série de c-ncêrtce, {)

doma serão a gravura ,-s-

onde Mozart encontrou ten primeiro rios quais. da 10
iovece e arte ";lopular tece

tos temas. rremos noese prórfmo, à." 21 horas. no
co-r .•]ovac:I;· no sa.êc de

música, raiz de muitas ,)'1- Teatro Munielpal. toeanoc
Palàcta da Cuitu:-a. ue 3

tras- e::p�lhadas pd) -uun cem a orquestra dUl:l la
do, corno a polca para- casa: nos dois dav .3��.l:n

guaia. Tudo tsso ê prJJI.>J tes exibir-ce-á cem a or-

conhecer-se para cmne- queatra stnrôuca Brn-tleí

;��o.Vf'�d���ra�t�'1t�nl'l'�� �a�C7l';�nh��;r:1O� T��:,ll:. E nr'p I�' '" � e F -: � .e' ra
���:IX!��� b:���;lt;oo,,� �:��('��. �:ofe��;:1:;�:1 �� roo,. s .� c r . S1J:\�O[
Praga, em comb:nação cum Artes Musicais de

?f'�a.1
_ I:"".!h....i. C.i'...!..VALIIO -

Os EUA 'm"or!arão 30Q,COO .

Com o obj,U"o de ""torilim 0' efeito, ;nfla·

t' cl0n::'nO.!l das eml�soes e:i:i<'aord!I�nas de setembro

\Voll'swaI'Tn no pró":m'1 il'lO
. e ou'uom. d"'c, c '0" a"',· o,,, e .no'm,l!·

As importações de auto- ��� um�· vez <"'lberá à
I ��!�;� �o�� o m."t.�·'�,,·r��,F�:���:ctua��

móveis, pelos Estados Uni-

VO.lkawarren
O maior mime· I ta oficial

infonn.ando.da
deliberação dêsse organis-

dos, no proxlmo �o, dc'l('- ro de yentl"'lS no mercndo mo em autoriz:l.r o d:retor da C.?l �(�ira de Redes·

rão atj�gir mais dz 500.000 norte:'r'.erica.no, com 300 centos a r�3t<tln CS 1'lr-:-:3 cnicClt.dDS sobre cs re·

unidades ameaçando, assim,
mil veiculas, ou se,ia, 60% descontos efetuad(s W) f"'.;iodo de IS de setembro

o recorde estabelecido em
do .total das importações I a 10 de outubro (!;l··s,,,c.e serr,pre com antecipação

1959, quando os norflH\me. preVIstas pnra 1964. não i':'lferior a :10 rj; �5 de seus vcr.ci��:'!:.}s

ricanos ainda não fabrica. Fsses dados foram forne· A Instrução 2";,:. baa2. ta com dnta de 11 do

vam os carros "compactos". cid.os aos jornalistas, ell1 atual, visa a "disciplina, srmeJ.mento e vinculação

____________ . Nova Jersey, l)elo sr. Carl do sistema bancaria aos interesses ccletivos", e con-

O:JIIITA IC-\I-IA hJ...R_F.A----- C. Hahn, diretor da Volka· sidem pnWrno; infrinn:cn':.es da bC3 técnica bancâ·

n .;.,� wagen na America, ao apre- ria as de!k'i.,s ncs dE;" ;;"cs à ordem da SUMOC,

DESTACAti1ENTO DE BASE AERt� JSae:::�o o :�dê�ta��: ��� t��cr�:r:�t.nf���;�j c :ej�������� uS:e ded::���:��s
dos, no próximo ano. Aliás, CO:""1y:;t.Is6!1o, e c')n- ._." do em-c·réstimo a fir-

DE FLJR�ANÓPOlIS rei'el';n'io·se ao "besouro" mas e pesscas que tenham ck:1o prei'..1izo ao estabe-

1964. disse que "quanto lecimento, a fiJT."!as ou peo;s!'{!s tenh:1m respon-

mais as coisas mudam, mllis sabilidadcs por operaçõE's d2 CU!"EG anor:naL Tam·

cnntinuam oarecidas. Mas bém considera não ser de boa norme. emprêstimos

exi"te al!mma coisa oue não a diretores. narentes atê 2" grau. ?-::io::nistas, sócios

continuarâ na mesma:" com mais de 2()O" do capital, e no diretores e admi·

'lenda no mercado norte. rustradores de firmas de que o b�nC'o participe.

euncedtde
xauor. que nossos USJS,

costumes e nossa cultura.

são pouco conhecidos da

maior-ia do povo brasilei
ro. Mas 05 brasneírcs não

são desconhecidos de nÓs,
que guardamos uma tem

branca agradecida d: s

movimentos surgidos du

rance a úrt.ma guerra.

quando da invasão do nes

so território por fôrças na

zistas. Não podemos C5,}I1"
cer cs pronúnciame -rtcs
feitos na ocasião, nem

tampouco � nomenesem

prestada a nesses mortes.
Temos grandes conheci-

[rr-ento da literatura or.r

sileira, através das tra lu

çôee de seus grandes au

tor-e. cerno J:rg-e Ama-to.
Graciliano Ramcs e cu

tros. A arquitetura e I}D

genharta do 'arasI é a<l-ni
rada em nossas faculria
des. Em n-:Jssas emissóras

já foi lido, .em capvtulos,
O livro de autor dinams.r

quê�: ''De S9:n�o� a B'lhia"
- um rote'ro (las bel"'3<1�

do BrasiL No.,;sas pri.1(')·
pa:s univeroid:Odf's. cem") a

de CarIcs, em Praga, já
possuem cadeir9s de l!n�

gua !)')rtuguêsa. em �ellS

cur�os de flJologia. É n�

ce::"ário ag:Jra que os b .Ii-

EDITAL DE CONVOCAÇ.AO
1'/iRA ALISTADOS NO E�RCITO, AERONÁUTICA, E

PARA NAü ALISTADo.'3
O Comandante do Destncamento de Ba�e Aérea de

Florianópolis avisa aos cidadão ainda em débito com o

serviço militar, maiores de 17 anos, alfabetlzndos, e que

liesejarem S€rvir por dois anos como voluntarbs, pa.ra
incorporação em Curitiba, Instrução Militar pm BeJo Ho·
rizonte (Minns Gerais) e, posteriormente servircm em

Brasilia, deverão se apresental' no Quartel da Base aérea
atê o dia 24 do corrente, munidos dos documentos nbaixo,
com excessão dos já alistados, que deverão apresentar so
mente o certificado de alistamento e autorização 0.0 pai
ou tutor, se Ior menor de 18 anos.

a, Certidão de Nascimento;
b) Atestado de Boa Conduta passado pela autoridade

polici�'1l do dü;h'ito de.- �sidência:'"
c) Autorização do Pai ou TUtor, se for menor de 18

anos;
d) Os documentos acima, deverão tR.r firma reconhe.

cida.

PECA
,

t�a qualidade de revendedores auto- .

rizGdos, podemos res'J!ver séu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
.tocê encontrará . com certeza - a

peça ou o acessório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados

em laboratório, garantidas pela mar

ca IH. E, no coso de qualquer con

sulto s6bre o seu InfernationaJ, tere

mos o máximo prazer em otendê·k.

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

REPRESENTAÇOES
rülVIO ADUCCI' 72' _

ESTREITO

Um terço a visto e o resto

12 prestaçõeS jurm
-w .,nen.� 1 �

lU.'\RCELO BA:sDEP.\ i"".T\
TEN. CEL. AVIADOR - Cm,fA1'lllJAN'!'E

CAMINHÃO INTERNÁTIONAl

às 22 horas sôbre tacos
culturais entre o Bras!! e

EduC:lçã.:: e das netecões

C RH 8 C I UM t� N 8 E Sociedade A
MATR[Z: CRICIUMA - SAtUA Ct.TLIH •.lA

ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE

Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e P�rto Alegre

Filiais: _ São Paulo Rua João Teodoro, 670 _ Curitiba AI'" Jguaçú, 2117 - fone 1.2171 - Pôr!o Alegre Rua 7 de Setembro, 691 - fone 7818 - Florianó�olis Ruo podre Roma, 50

_ fone 2801 _ Tubarão Rua Lauro Muller, 50 _ fone 1 79 _ Araranguá PraÇa.Hercilio Luz, 632 - fone 23 - La Ia Rua Guo(avo &icllard 514 - lone 131 - Joinville Rua Abdon

Batista, 2.07 _ fone 765. ��_�_-I�__.L �._
CAMINHÕES PRÓPRIOS PARA MUDANÇA

'"
-

J

Expresso

zxter'ores e do embarxu-
dor tcheco.

ATl:ALlDA:JES

americano". Considera incon;:-:iz;.€nte com a êtica a renova·

ção de empréstimos com a hrDrporação de juros e

cargof; de transação anterior, �alvo casos de com·

posJção de créditos periclitantes. e o".ttor{!a de acei

tos, avab. fianl"'<ls e dcmais ganmtias visando faci·

litar a c·-':o:·é.3timos ou recursos junto a

te"ceirOl.':, Sf> aplica.ndo isto a fianças para fins

fiscais e as garantias usuais em operações de cam

bio. Inadmite, também, saques a d3scoberto em

contas de emprêstimos ou de depósitos, bem como

possuir il':nobtliz::;do em ;m.ó.v�is. de uso ou não mó·

veis e l'l m.:.:l\os, in.stalaçÕC� i.i �:';os e Hllares mo,

o:1i..1!"ios -,seperia.res ao cap:itf'l realizsd:) mais re

serv!lS livres: excluem-se Let:-as do Tesouro e valo·

re,:; da Di.vidr. Pública Federal n'ra c"",:ulo do indice

..te imobilizacil.rJ, sendo deCiu.-:id'l d'l montante do

r.::..pital e reser-:l'S o '·r!lor c:m�<,..,'l"�"do das acõcs

e de qualquer out�� f(lí'""'20 d3 u".:rticinp_"ão no cspi·

b..l s'lcietário de out::,as f'-nnre::'J5 p"ra estes efeitos:

c"'n""'<;"'?_O d� ?O'ên"'�s, c,:;""'-O',"n G.� 'I"}-nnor('ão en

t,"'G de""�Eit('s e recursos p"'ónrios, [:"�a�ão dp. limi·

tes '::"::':\ r""3S(!Cnto, ?utcT·?:,,:"f") n:"'·:'1. oper3r em

ci'l1"'.bin e C'l'trns ct:sos em que cnt:-cm como fator

capital c reservas.

A ifl;:t..,,,"'i,, fez re<;trirí'ij" ao r,",�e";""'(>nto 0.e ter

ceiros, ti. vista e a prazo. cui.., v:11or 11oh'l.l exceda

de 15 vez"s o t·�])i{f'l rcali,"(lo "'T!�is l'CS!lrVas livres,

observP.ndo Clue para os es�at>elecil"'"'entos oficiais

de créctitQ n:,o �erão computados os depósitos de

p(lrl_flres Públicos e Autarquias do Esh.ldo oue det.e

nha a !n:l.+eri<J. dn,:; ações do banco rlenositário.

Não se enn'.I�drf1. na ét.ica o aeeite de depósitos
a vistA. de iMn('rti\ncifJs passívei.s de r.al\�".r úroble

mas financeiros. isoladamente. em caso de retirada,

e abertura de contns de deoósitos ? oe<;<mas ou firo

mas sem idoneidade, e recepção de depósitos de

or�anismos federais, inclusive autarqui!'_s, socieda·

des de economia mista, ressalvadas as excessões

prevista em lei.

Infringe a boa norma e estabelecimento que

mantiver no ativo, após balanco, créditos conside.

rados perdidos, de dificil liquidarão. a l"'�o ser com

amparo em suficiente resel"V3. e �t1e (leb:ar dI:' cum·

prir qualQuer dispositivos r�latj\,�s � operneões de

câm'hio. Chama a atenção pua a obo::ervãncia dos

preceitos de boa técnica bancâria para a solução
favorável de qualquer prcce5so de interesse de e5-

tabe!ecimento, sem prejuiz') da anlicação de sanções

legais, bem como será devicromo::nte con�iderada pe

la Carteira de Redescontas, tanto na fixação de li·

mites como no exame das operacões proPostas.

A fim de examinar deta· IOf �::�n�r:t�n��u�:�b��3 P;�r2xa�m���aç�� ";;
lhes relativos ao zoneamen- mercadorias e transferências, e recolhimento· a que

to do Conjunto Universltá·
se refere o item IX da Instrução n° 239, de 22/4/63,

rio, no sub-distrito de Trin.
o qual será efetuado contra entrega. no prazo de

dade, esteVf!. em audi.ência, 30 dias. de Letras de emissão do B!"llcO do BrasU,
com o Mag"'lifico· Reit')r -

a 180 dias. sem juros. Mantém. tamhém. as dispen·
Professor João David Fer-

sas de que trata o {tem I da Instrução n° 243, de

reira Lima, o Arquiteto Dr.
9/8/63.

Felipe da Gama Lobo E'Eça. _

o sr. Carl C. Hahn calcu·

la que jâ tenham sido cola

cados nos Estados Unidos

275.000 velc"Lllos Volkswagen,
em 19ti3, quantida.de bem

superior as "endas de todo

o ano passado, que soma.,

ram 222.740 unidades. Atri·

��l: �o�C�!���d�r����!�
cana, à bôa qualidade dos

veículos Volkawag_en, com·

provada ano após e "ao tra·

balho em eomPe dos vende

dores e distribuidores".

!,�"c'"S di!
I 'n·'-e"�:,.I�de

Ontem, o Magnifico ReI·

tor da Universidade de San·

ta Catarina - Professor

Doutor João David Ferreira

Lima, recebeu. em audiên·

cia, uma comissão de aluo

nos da Faculdade de Ciên·

cias Econômicas da Univer·

sidaçie de Santa Catarina,
com quem tratou de assun·

tos ligados à Gonstrução
do prédio para o funciona·

mento da referida Faculda·

d,.
-x-

Em audiencia com o Mag·
nUico Reitor da Universl·

dade de Santa Catarina,

ProfesS:Jr João David Fer·

reüa Lima, estiveram no

Gnbi...,ete da Reitoria, os Di·

l"<.ltores (l,as Faculdades de

Filosofia e de Odontologia,

quandO abcrdaram com o

Magnífico Reitor assuntos

do interesse de ambas as

casas de ensino superior
em Santa C2.tarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



use no Teatro Alvaro de Carvalho
sentará sob o Patroclnio
do Departamento de Edu_

cação e Cultura da Reitoria
da Universidade e será de-

te coroam, Beethoven, Quid bem planejado, o que vem

mihi est in coeio _ Stella; salientar seu alto valor, sua

ROMANTISMO -._ Che GII:;- qualidade.

em colher material a res

peito da promoção, dirigiu
se ao local dos ensaios, oca
sião em que conferencIou

com os responsáveis. 1: um

conjunto dinâmíco, organi
zado. Um Coral de propor

ções e gabarito musical.

PROGRAMA'

Com a finalidade de agra
dar o público, o programa
do Coral da Universidade, é
dividido em duas partes,
consideradas básicas: sendo

a primeira preocupada num

espírito medieval, renascen

tista, clássico e romântico,
e a segunda desenvolvida
num plano mais popular.
Na oportunidade a repor

tagem transcreve o pro
grama: Ia. parte (GREGO
RIANO - Pueri hebraeo

mm, Gloria laus; RENAS

CENÇA - Ave Vera Virgi
nistas, aos quin des Prés;
Cr,ASSrCISMO - Cantemos

todos - Handel, Tuas obras

to, Caldara, Ave Maria,
Schubert, Acalanto, Bt-ali- I'ROMQÇAO dicado especialmente aos

ms i. lIa. Parte Lord, I waut prorcssôres e estudantes
_ O Nobodt knows r negro O Comi da U.S.C. se apre- universitários.

sptr-ítunts ), Santa Lucia-

�;:i��/�:��;�{f:;1�O
-

ESTA
Berlin), (Foi bôto Sinhá -

.

O IUtS ,l1'll,r.G DlUIO 0& SUJA C1l1f.RlIO

Amazonas), (Ay, Agllita di Florianópolis, (Quarta·Feira), 23 de Outubro de 1963
mi tierra - Chile), (Praias __ - -- --.-� ---

do Ceará), (Boiadeiro

o
..

LOCAL DA AP-:';::SEN·

TAÇAl,

A fim de faei .üuên-

cía do públícc .'l0rian6-

polis, o Cor21 "'-.r'1 apre

sentado no T ,t: Alvaro

de Carvalho, dia ",". às 20.30

horas de Sexta-Ferra. Tôdas

as providéncías já toram

tomadas, e porisso mesmo

é de se esperar ótimo espe

táculo.

DI STEFANO: Capilão da FIFAR.G.s.), (Boi Barroso -'

RGS), (Rede de Jatobã -

'Nordeste), (Ijtrnpuru _ ESPORTIVA - Di Stern- Londres, como parte das
Arr. Santana). Encerramen- no, ror escolhido para capr- rcsnvtdcdcs de muis

to: ALLELUIA - Handel. O tancar a seleção da FIFA, aniversário da entidade ma

programa é dos melhores, que jogará amanhã, em ter do Association.
---------------------------------------------

O

::::' ":n��:::"i���::,::: �,:'�:�en�;,:�"::::;��: reportagem d, "O E,'ado" COnt inua G rave a Situação no ,R.G _S. :
;�'�:u�>V:�;::::�:a�,os��

.-'
__ - �:�a,:,�:t�t,::;,::;a�;�!Enchentes At."ngem Ponto Drama'tl"cota Catartna, agora sob a

Congregação geral do atual
regenere do Maestro Acacto

• Concilio
Santana Durante a Ia CaD I I

__ PORTO ALEGRE, 22 tOE) ovos de socorristas, para Meteorología, o vento sul, íntensídade por volta das 18 no vento é de 17 kms norã

centracão de Corais uníver _ O Guaiba está subrndo aue esteja a postos para que esta represando as horas A velocidade atual rios

sttanos do Sul do Pais, te-

\
S PAUW - Os estabele-

pertgcsemente, desde a ma qualquer eventuahdade que -rguas deverá dímínuir de - - -- -_- -_-

�:le�7e� f�: re�:;���id::e " I j ��7t::o: �������ard�o��,SI�:. �:U��d�e::o hO;:í :: v�:�a �1�:s:Çã:u:; �=Sad�e��!e t�inas não conseguiu
:��:r���er:nh��:�om�: ��;:s daosgr;;:VIS��s �:��� ��!ra�d�IVelnaat�:�)l!a�e ��� �:: :re���:�! �;;a::;� r�l-�W� n Empréstimo Federal
:aa� �or�:��!::��es� R;O _ Segundo a coor- �:�����os em suas revíndí

::�o:lt� 5:ti��nd�m:��0�g� le��N����a SUBINDO � �
I'

(O��L� O����z����, p� �,:p:::���s. de 15 bilhões

denação do racionamento
ra. Consideram as autorida- PORTO ALEGRE, 22 (OE) � derá ,contribuir para sclu-

_._,__.--- de energia elétrica, a situa FORT.'\LE.lA - Estão des, que hoje a enchente _ O nível do rIO Guaiba il t\. bl C
ção no abastecimento da ocorrendo vãnos disturbios

atingiu seu ponto mais dra- contínua subindo As prr U ����:: d�s is��do�7�e����: VOZES DO SUL
V I· r e

Guanabara contínua estável em Fortaleza, em conse- mático, ameaçando número melras horas da tarde de está sendo estudada pelo

II OU�;'':G:�it::'�'�:O�:� ��;:i:n;::;:�;���Li'�� ;�::��d�o;�r�:�:��E: ����!'��r: ;d,;E�:O� i� @� �:?��Z�:�:!��:::!car; ��;!�::�:T;:��i�;:�:ia�:
Con�ull}d� Grande do Sul, tendo as apesar da enérgica ação po- na madrugada e manhã de formações do Serviço de o Govêrno Federal para o ral Vozes do Sul, integrado

c) U Ü aguas do Rio Guaíba volta Iícíal.
hoje. Tambem em Canoas, por alunos do Instituto

do a subir inundando a par- nas vilas Mathias Velho, IBGE
". Cruzeiro do Sul.

d II
'

I·
te baixa da cidade de P BONN - Depois de ter Harmonia, Sarandí e Vila va I rea IZar pesqU I Sa A' exibição do referido

!l a � � Alegre. No interior lavou permanecido na Repúblíca ] Elizabeth. a situação vot- corei. no Auditório da Esco-

e I ai ras de fumo e uva. foram Democratlca Alemã duran- tau a se agravar, aumen- la Industrial à Avenida

perdidas, enquanto aumente te 5 dias, os astronautas so. tando bastante a área atino

nO setor dasU "nocU ItU ra
COMU�,-IC,nDO

o numero de flagelados. zíéttcos Gagarln e Teresko-
gida pela cheia, nos Nave-

wa partiram esta manhã
gantes, na paste baixa do

B&ASfLL'\ - O Sr. Julio de Berlim Oriental com des-
cáis, a ãgua já atingiu a

Sambaqui assumia interina tino a &roscou.
rua Voluntários da Pátria,

mente o Míaistérío da Edu
pondo em perigo algumas

cação. FORTAJ�EZA - O Sena-
(';!53S comerciais, que foram

dor Juscelino Kubitschek
obrigadas a retirarem mer-

BRASíLIA - Pedida na deverá eheg-ir n Fortaleza eadcrfas por medida de se

Câmara a constituição de depois de amanhã. Fará
gurança.

comissão parlamentar de uma conferência sobre me

inquérito, para investigar a dicina no IIIu Congresso da

situação no sistema bancá- Associação Médica Brasilei

rio nacionaL

Mauro Ramos, está progra
mada para o próximo sá

bado, dia 26 do fluente.
da Produção do Ministério 05 ingressos para êsse
da Agricultura, e execução Cor.certo, que promete ex

por parte das Agências de o-tente apresentação arusü
xstetrsnca do IBGE teceu- "ca, estão à venda na Loja

Renner
.

e no Magazine
Hoepck.

O Departamento Econô- reduaído e sua indicação
mico do MinisLério da Agri. nas prescrições médicas.

cultura inicia, no momento, Há, possivelmente, neces

um amplo estudo sôbre a sidade de orientar os cria

suinocultuta nacional, com dores nacionais de suínos
O fim de obter informações no. sentido de se decUcarem

precisas e atuais relativas a mais à criação do porco
êsse importante setor da tipo-carne, também chama

pecuária no pais. .... tio de exportaçâo, assim, co.
Do programa elaborado e mo d1 instrui-los têcnica

executado pelo Serviço de mente quanto às raças e

Estatistica da Produção ('ruzamentos que os condu

consta, como trabalho bá- zam à obtenção primordial
sico, um inquérito junto aos de animais para ca:-ne e

principai� estabelecimentos �,oucinho.
criadores de .'minos, nas di- Em �ósso Estado, o in

versas umdades da federa- quêrito sôbre a criação de

ção, visando distinguir a sülrros será lançado nos

criação ue animais destina- próximo:'> dias sob a orien

dos à prOdução de banha tação do Dr. Tomé Abdon

daquela cujo fim é a produ· Gonçalves, alto funcionário

,;1iú de carne. do Serviço de Estatística

;i;7;]n������:��I�� fal-a-o-O-ire-to-r-,é-cn-icO-dO
:�:�;t�����:�:::��: Pro)-elo Gado Leiteiro
cer que o aumento da pro-

dução de óleos vegetais co- Com referência a pasta- para atender número muito :esse trabalho de observa·

mestlvels, tais como de ca- gens nativas e artificiais grande de criador�s, peque- ção tem objetivo de infor·

roço de ale:odão, de amen- para alimentação de reba- nos granjeiros, pequenos e mar o que pode ser plan·

doim e de soja, principal. nhos leiteiro o diretor-técni- gPandes produtores de lei· tado em Florianópolis e

mente, nos ültimos anos, in- co do Projeto Gado Leitei- te. arredores, com o objetivo

:���:t:�l: ::it��:I�S��ss:= rOÉ:ti��e:certo que êste é o E não é tudo que faze- ��i!�zer pastagens artifi

dIeta dos brasileiros, ao par caminho a seguir no. proje· :�s d�o R7:�:�tao;,::,0 "Com,no· ".aASsiCma"aOla"�I',· JOdã,.�,IDo"m'éa,:
do seu pr2ço relativamente to de alimentos e ahmenta- " .... v .. ."

çõesf de gado leiteiro. Aliás atividades do Projeto Gado nico do ProJeto Gado Lei

não estou isolado nessa Leiteiro, pois estamos ob- teiro, informou como de-

(
-

d I
-

d
convicção, os técnicos do servando plantações de Cau- senvolve o PrOjeto de ali'

omissao e nspecao a Projeto também pensam pi, Labc-Labe, Soja ototan, mentos e alimentação de

t :��::e���o, d:����u�edOm�� �1��:";�:�:: ;��;���ãO� ��� �:d�l���:���o�:ra:a n�:���-

Marl"nha VI"aJ"a HOJ"e d" d, ,apim guatemala, tco, plantas fo",,'i'as.
venezuela, pangola e napico,
também de. gramas_ A área

ri!���O�jl:,unsin��:ci�;a:;:�· ��mS�I�s�n�O:s:�� �:a;:s� ;nir:n:;o�::�r�e��:·est,a� ��ee:t�a;�:!�a:r��:�o::: Onu investiga e'm SAIGO�
unidades navais aqui sedia- pt"ton; da Marinha, chefia' na Guanabara no próximo dução de mudas, é muito WASHINGTON, 22 (OE)
das, deixará nossa Capital \.Ia pelo Inspetor Geral AI- dia 30, terminando assim a grande e a produção dará

\!j·r.�·ção aos orgãos subor

e;;r lIdes ao Comando do .3"

Dis�üto Naval.

Desejamos feliz viagem à
comitiva de Inspetores da

Marinha de Guerra.

o Vice Consulado da !tá

lia informa aos tnteressados

que, os Prefeitos das cida
des de Belluno e Udine, es

tão aptos a responder dire
tamente a eventuais solici

tações telegráficas de peso
soas r2sidentes no exterior

que desejarem certificar-se
de que seus parenteo; ou co·

nhecidos, se encontram en

tre os que se salvaram da

catástrofe do dique VA·

JONT, que destruiu fl loca

lidade de Longarone e al

gumas vilas visinhas.

Arnoldo Suarez Cuneo

Vice Cônsul

zadas em Lajes, Capinzal,
Concórdia, Joaçaba, Man-

cai, São Carlos, Campos No- _

vos, Taió, Palmitos e Itapi
Tanga.
Rea.lizar-se-á na cidade de

Chapecó, quarta-feira, dia

23, uma reunião entre os

titulares daquelas Agências,
o citado técnico do SEP e o

che�e d� Seçãcr de Inquéri
tos da Inspetoria Regional
do IBGE, Dr. Eduardo Má
rio Tavares, afim de se

rem distribuidos os instru
}TIntos de coletta e minis
tradas as necessárias ins

truções.

Luta Continua
MOBILlZ.\ÇAO PAR.I\. EVA·

CUAR FLAGELADOS MIAMI, 22 (OEl _ A

existencia de grupos d�

guerrilheiros anli·comunis·

�b:�oi ����:���: hd��
ffi1. Miami. :E:sses grup03,
d'ihominados "Senl.inelas .11.
Uberdade" eslfio sob as ar·

dens dt> Comandanta Mar

celino Rodrig-Jes oficial

castris�a, e contam com

apoio dI'! camponeses da n·

gião.

Toda a equipe de "MATA

BORRA0", composta por

umas 200 pessoas, está to

talmente mobilizada para

eventualidade de ter
.
que

evacuar os flagelados que

estão alojados nos arma·

zens do porto. Essa medida
BRAS1LIA - DesignadOs se tornará indispensável, se

pelo presidente da Repúbli 'BRASíLIA - O novo em-
o nivel do Guaíba continuar

ca, os membros que campo- baixador !=lo :=;�hp.r;al no subindo como está ocorren-

rão o gI1lpO executivo da �rasi1, apresentou hoje do. A Presidente da Cruz.
indústria farmacêutica, qúe suas credenciais ao Presi- Vermelha do Rio Grande
será presidido pelo minis- dente ,Toi'io Goulllrt no Palá-

do Sul, está convocando to
tro Wilson Fadúl. cio do Planalto. Compareceu das as socorristas daquela

ao ato. com trages típicos
C. VATIOANO - Come- de seu pafs.

. ;:;:n����ão;o�t��: :� ;:��
-------------

serviços poderão ser neces

_____________ sários a qualquer momen-

Policie prendeu Quadrilha de :RUZ VERMELHA NOTA

Ladrões de Automóveis

lHO - O Ministro da Via- BRASíLIA - O MlnLo;tr'l

f;ão anuncie;u progrõ.ma de Ribeiro da Cn��,,-. deverá
obras para o Rio Gnillae ser elcito Presidente .<\0 Su

do Sul, visando a fazer fren- pren;to Tribunal E'cderal no

te aos efeitos das enchen dia 7 de dezembro. A posse,

teso dcv ...... '; ncorrer 4 dias após
a eleiGão.

I GUST� DE CHÉl I
I E�TÃO PECA L:�FÉ ZIT" I

PORTO ALEGRE, 22 (OE)

-A Cruz Vermelha Brasi·

leira, acaba de distribuir a

seguinte nota oficial: "A

Cruz Vermelha Brasileira,
sessão do Rio Grande do

Sul, alerta a todos os eie·

:tles operavam conjunta
m 'nte com elementos resi

dentes no Rio Grande do

Sul com ligações' pelo Es-

Dos inúmeros automóveis

roubados, quase todos já
foram recuperados e entre

gues aos lt"gltimos proprle·
tários.

De acôrdo com determi

nações do dr. Jade de Ma

(l:aihães, Secretário da Segu
rança Pública, vem de rea·

lizar com êxito missão po·

licial no sul çatarinense, o

dr. Jucélio Costa.

Como se sabe, o dr. Ju

célio Costa, que é Delegado
Regional de Polícia, está à

disposição do Gabinete do

Secretário para efetuar de

ligências especiais.
Assim· é que, depois de

�árias buscas, foram prêsos
nos municípios de Criciuma

c Araranguá, os Individuas:

Iria Minotto e Cláudio Ca

sagrande.
Ambos estão Implicados

no vultoso roubo de auto·

móveis.
-----------------------------

tado do Paraná_
Vários veículos foram

roubados, destacando-se ca

minhonetas "Rural".

O número de implicados
atinge a dez. A média de

'carros roubados pela "gangH
atinge três a quatro por

Desta forma, a Policia ca·

tarinense cumpre com obje
tividade a's arduas tarefas

de extirpar do nosso meio,
aqueles que perturbam a

paz do nosso povo, dando a

êsse mesmo povo a tranqui
lidade necessária.

nam do Sul, sofrem a per'

seguição religiosa do Go

vêrno dê'iSC pais. Faz parte
da comissão um membro

<li: repres�n!nção brasileira.

- Partiu para Saigon uma

comissão investigadora das

l"lações Unidas, para verifi
·-ar "In loco" as acusações
de que os budistas do Viet-

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

Jango vai
a Europa

BRASíLIA, 22 (OE) - O

Presidente João Goulart

despacha esta manhã com

o Chanceler Araujo Castro,
no Palácio do Planalto. In

forma-se que está sendo e<;·

iududo o pro�.ram:1 (,r> VT<:\"

�s r���z�r���:i�:�:�, l��:;:(��
europem:.

CP fala depois de amanhã
talevisão.n.TO, 22 (0E) - Fontt"

Blltorizadn revelou que o

r./ilnistro Cfllvalho Pinto, ul
timará . h0je o pronuncia
merlto qut" fará a Nação na

noite de q'.linta-fcira sobre
f'l'n"lt>�t', """nl>nr",., .. ,,� d,..,

",�i" A f:l',. do I i!1,'�\r r-: 1

Almirante não acredita na superação
da Crise de energia na Guanabara
RIO, 22 (OE) - O coor- letivas aos seus emprega

dos. Não acredita na pos
i;!bl.lidac!e de supera!;!ão da
terrível cris:! provocada pp
Ia vasão dos. nm�i�!:jI:*l::.tg..,:i. .........��

Meneglletli e o manifesto
dos Governadore�

Frondizzi ,foi operado: Passa Bem
BUENOS AIRES, 22 (OE)

- o ex·Presidente argentino
A "turo FrondizzL foi opera.
do do que os médicos que·

tará 55 anos no dia 26 do

corrente, está hospitallzf1õo
h o.uas� duas semanas. As

primeiras infornmçô('s dfto

POHTO ALEGRE, 22 (OE) di.�so o sr. Ilda Mí"m€l?"uetti:

��� .. ;ra�d:���·��;I�-a-fir�".H não �n�l;�;p ����t�����. :.�!�:��
'.:.:..::.,.·;.�'-.�.,',.. :'o.n:>'jld'"',(�.�l, .. "I""."U··'I':.""d'OO ':..:,,'.

;"�i dCC�'1h�ir o;{' �:ml:J es PT'''''·,:I:1. "'rol 1''''n�.miticlf1 1i(i�".rn·l' dt' um tumor ])e· conta dp que n pa('.ient.e �.

.. .... v,. ,..:.. .•
" Inrri nu nüo em SCclS tê)'· I):<,n l<.d·' �l Na<;iio l\trllvP' nigno em J�a espinha,. dor· tá reaglmlo dn melhor nm·

1: 'bado.llo RiO. A propÓ"SilO, mos:', ele lIma e.loeiu du ludlO I.; stlJ. Frondizzi, que complc- "";lélra,

___IÍ'.' ... .:.:._...,;_..:.."""';;..._�,t!;i-1J:;{C2�::·:::--;�2�!ii·�"'�'.I4�·!!1j.::_!.. :''''.�1<t,:;:*;>;'��."."t.t<':'éj.. i;i,' .�� t�i\:.. "".�

t.c Mi!!uel Mng:nldi. aconse

lhou o!' homens de em�r<:·
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