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. (Síntese do Boletim Geoll!:'tcorológico, de
• SEIXAS"NET1'O. válilta até às 23;18 • ílo

dia 24 fie outubro de 1963
FR

<
TE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMQSFÉRI·

C A����A�; lt�iD�g�a��Lt���P����\o.�!:·
'PLUVIOSIDADE: 25'mms: Negativo - 12 mms: Ins
tevei - Nevoeiro cumular - Nevoa - chuvas espar
sas - Tempo Médio: Estável.
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rO.R'"tl·DU98 a i I a n � o o Rio P a r a i h �
Ramos participou da reu- II U U Ü
níão que o Presidente João
rjoutert manteve com Che

fes de Executivos Estaduais,
além de ter tratado de plo
jnemas administrativos, re

lacionados com Santa Ca-

tanna, com

da República.
o Presidente

À chegada do Governa
dor Celso Ramos, ontem à
tarde, estavam presentes
nuas autoridades estaduais,
Secretário de Estado, Dire
tôres dc Repartições, Mem
bros do Poder Legislativo e

Poder Judiciário, - além
de um grande numero de f
amigos e correligionários do ..
Sr. Celso Ramos.

RIO, � (OE) _ Aumen- Light. O nível da represa de sente ligeira melhora. Por esta tard'e a região de La-

tau nas últimas 24 horas a Lages contudo, baixou mais outro lado os técnicos oca- ges, onde caem chuvas fra-

vesêo do' Rio Paraíba. A ín-" 18 ce;ntlni.etros embón apnl- renses voltarão a sobrevoar caso

f",maç.� foi dada pele Rio-

TERM INOU O N T -E-M-A
SEMANA DA ASAUN( Inquérito

Continua
RIO, 23 (OE) - Mais 4

depoimentos serão tomados

hoje pela comissão parla
mentar de inquerito, que-In
vestiga o emprega .de ver

bas pela União Nacional dos
Estudantes. O projessôr so

b.ral Santos será um dos

depoentes.

éutornlades. cnrreligionãrios e amigos estiveram na tarde de ontem no "aeroporto
Hercilio r.ue. onde foram dar os votos de boas vindas ao Governador Celso Ramos,
que nu flagrante aparece logo após descer do avião, em companhia do deputadO

h o :Silvt:ira, presidente do l'ouer Legislativo e de outras autoridades
---------------------------

Observa�or M i I i t a r
Fórtaleza �..

Ira a
BRAStLIA, 23 (OE) _ o

Presidente da Reptíblica de.
terminou ao Ministro ca

Justiça, entendimentos [un
to' ao Ministro da Guerra,
afim de que seja enviado

,11m observador militar a

Fortaleza. A medida é par-r
evitar novos incidentes '!:l

tre estudantes, terrovraríos
e a policia estadual.

deputado Paulo M ..carini,
da bancada' catarínense,

:lpresfnto� na' Câmara rc
deraí projeto. de lei autor'.

Rápido como os automóvcla locomovem-se os velejadores
rte praia, com bons vcntos, alcançando velocidades supe

riores a 100 km por hora. As corridas nêstes carros-é-vela,

apesar de ofcrecer sérios perigos, vêm atraindo sempre
maior número de .esportístas. como, por exemplo, durante o

último Campconato de Velejo em Carros de ST. PETER

ORDING, na costa do Mar do Norte da República Federal
da Alemanha, (foto)

Péric!es Prade lançará pela Idiíõre I
Roleiro um volume de poemas m

lia. FEIRA DO LIVRO

A sociedade terá a sua

sede na cidade de Joaçaba
Estado de Santa Catannc.

Dissolvida a

Câmara Jsponêse
TóQUIO, 23 (OE) - Foi

dissolvida hoje a Câmara
de Representantes do Par
lamento japonês, pai" decre- Vem alcançando excelen.
to do primeiro ministro te repercussão as attvtd-r
Aiato Ikeda. Eleições gerais des da Câmara Júnior de

terão lugar a 21 de novem- Florianópolis, que ergam
bro. .

zou a lIa. Feira do Livro

da Capital, a ser .inaugurada
solenemente dia 5 de no

vembro, às 17,30 horas, ua

Praça XV.

segundo as informaçõE'G
colhidas através das decla

rações da Comissão da Ih

Feira, os [úniors Antoníc

Quirino dos Santos, paute.

Pereira Oliveira, Ângelo Bea

e Edson Nelson de Ubaldc
'estarão presentes ascrttores

nacionais de renome. a fim

de prestigiarem, autografan·
do seus livros. É de se SJ,·

.1 �:�t�� ��:b:��a�a ��r��!��
tores catarinenses", onde S',·

rão encontrados por pré
ços acessíveis, livros de

Othon Gama d'Eca, Salim

Miguel, Péricles P�ade, N�

J'eu Corrêa, Almiro Caldm·

ra de Andl'fLde, Silveira d�

:i'ouza, Tito Carvalho, Lin

dolf Bell, Guida Wil.r
Sassi, Osvaldo Rodriguf's
Cabral, Rodrigo de Raro,

Silveira Júnior, Walter

Piazza: Eglê Malheiros, Cu,

tódio Campos, Altino FI;)..

res etc.

Dia 6 de novembro, se·

gundo dia de Feira, será

lançado um volume de poe·

mas de Péricles Prade, in·

Plano Trienal:
Atualização

BRASíLIA, 23 (OE) - O
.presídente João Goulart
marcou para às 15 horas,
uma conrerênoía com os

.eíementos dos grupos de
trabalho encarregado de

promover a atua1ização do

plano trienal.

GuaDa�ard ameaca�a de ficar 10
,)

�oras �Ol' �ia Sem luz
'Divisas' ótima publicação

Já estã circulando a re- como chefe da sucursal d�

vista "DIVISAS", ótima pu ..

biicação que focaliza assun·

tos econômicos .. A ;1resente
edição de Divisas, que ten

Florianópolis o jor. Waldir

Grisard, publica inümer;).,

noticias de interêsse do nos·

so Estado.
'

Ferroviarios franceses em greve
PARIS, :<.3 (OE) - Os

ferroviários franceses df,

cretaram gl�ve de 24 horas,
delxdn'dd" o� mot"f1dores tlrf1;!

:?:Overno Fnmcês, ordenou a

mnbilizaçã0 de 300 camL
nhões do �':((�rcito, que pas

�::aWcfBfslll)����� m�;a�r
rJ:S.

RIO, 23 (OE) ,- Só a co::

tinuação das chuvas duran·
-

te vários dias, na Guana·

bara, poderá impedir que
os cortes de energía sejam
de 10 horas. A informação
foi dada pelo coordenador
do racionamento almirante

Miguel Magualdi. Caso Oi �

chuvas não persistam, a mI"

dida entrará em vigor f.,

partir de amanhã Apesar
de algumas chuvas caidas

na Guanabara, o reservatü

rio de Lages desceu 17 cen'

limetros.

BRASíLIA, 23 (DEl - A

Aéronautica do Brasil já
tinha um lugar de desta

que no conceito dos povos.
Na. guerra como na paz, na

aviação civil como na mil.!

tar, temos dado demons

tração soberba de grande
eficiência. Este um trecho

da ordem do dia baix:l"dn
pelo Ministro da Aéronauu

ca, em comemoração

Dia do Aviador, o doeu-
menta foi lido no pátio
fronteiriço ao Ministério d1\

Aéronautíca, durante a so

lenidade que contou com a

presença do Presidente dn

Repúblícu e de todos os mi'
rastros de Estado. Na opor
tunidade varias personatída
des foram condo-orades
com a medalha do mérito
aéronautico.BRASÍLIA, 23 (OE) -

Horário de verão continua
,

até novembro
.

Entrou em vigor � zero hc

ra de ontem, o horário de'
verão adotado pelo govêr
no federal, tendo em vista

economísar energia -eíétrr

ca. O novo horário' atingiu
somente os estados da

Guanabara, São_Faulo, Mi

nas Gerais, Espirita Santo

e Estado do Rio. O horário

de verão perdurará até 29

de novembro' do próximo

Guaiba começa a baixar
P. ALEGRE, 23 (OE) - gre e nas demais cidades

Centrais Elétricas do Rio Uruguai S.A.
irá para Joaçaba

BRASíLIA, 23 (OP.:l - O aando a União a constituir
uma sociedade por ações
que se denommarã Centrais
Elétricas do Rio Uruguai
S. A.

'" ""'}EU6�JjIir:",;" ')!l
jettvo o eprovenemento In
dustrial progressivo e a d-s

tribuição da energia hídrau
lica do estreito do )'10 Ur•• -

guai, situado na dívixa en

tre os Estados de Santr,
Catarina e Rio Grande do
Sul.

Baixou 10 centrimetros na

noite que passou o nivel
do Guaiba. Segundo infor

mação fornecida pelo DE·

PREC, é de 2 metros e 40 o

nivel das aguas no cais do

porto. O tempo em P .. Ale·

gaúchas será bom, de acór
do com informações do ser

viço de meteorologia. O
vento é sudeste' 'e a situa

ção deverá continuar me

lhorando.

Ajuda Continua Chegando
aos, Flagelapos Gauchos

I
P. ALEO� '23 (o'En -' virtude da' elevação co' ni- rle dó Sul, mas a sftuaçiir.

Diversos pontos de "P. sre- vel do Rió Guaíba. Parou ��e randa é crítica. O ver-to sul

gre continuam alagados, em chover em todo o Ri., ore-i- ���:�n::q:����nd�ora:re��.
Operários paulistas continuam ��:�:: ';; o::::,:�nt�:úc:�

começou a receber euxnto

lutando pelos 100% das autoridades Iederais.,

S. PAULO, 23 (OE) - tarde, foi transferida para =;::�ct�: ��al�el���:rlo,�incI3
hoje às 17 horas.

titulado "êSTE INTERIOR
DE SERPENTES ALI;::

GRES", publicado pela Edi·
tóra Roteiro. Até fins de

novembro êste autor pubk
cara em São Paulo, pela
Editôra Literatura Contem

porânea.. um livro de prosa
poética (Ah, A Lâmina). A

rra. Feira do Livro será

Irealmente uma promoção
de relevância. Inúmeras Edi

toras e 'Livrarias estarão

presentes (entres outras a

GLOBO, AGIR, ATLAS,
ACAD:€MICA, RECORD,

43,) .. O público está convida

do a comparecer, ocasião
em que poderá adquirir
material em ótimas condi

ções e terá oportunídade de

se entrevistar com escrito ..

res como Jorge Amado, Fer
nando Sabino, Rubem Bra

ga, Otto Maria Carpeaux,
José Condé, Marques Rehi
lo e outros ..

-x-

Os flagrantes fixam na

parte superior o moment.3

em que Péricles Prade mos

tra o planejamento gráfico
de seu livro aos membros
da Comissão da lIa .. Feira e

abaiXo o artista Heidy Has

sis, quandO apresentava
seu cartaz aos júniors Jaj·

mes Machado, Antonio Q.
do Santos, Paulo Roberto

Pereira Oliveira.

MANAGUÂ, 23 (OE) - O

Vem· ão Brãsi!
com destino ao Brasil, afim

Prosseguem na Delegacia
Regional do Trabalho,
discusôes preliminares a

respeito do reajustamento
salarial de 700 mil traba
lhadores paulistas de diver
sas categorias, que reivindi
cam aumento de 100Q;ÍI e

revisão salarial .. de 4 em 4

meses. A audiência que es

tava marcada para ontem a

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

Pagamento dos Funcionários em

Dezembro. CHEQUE
BRASíLIA, 23 (OE) _.

Vai ser mudado o ststerrn
de pagamento do funciona

usmo federal. No inicio de
Dezembro próximo ou Ja
neiro do ano que vem, os

servidores receberão cre

qnes do tesouro nacional,
que poderão ser deposita
dos ou descontados em

qualquer banco que opere
em território nacional.

Gasolina e derivados mais
caros desde ontem

RIO, 23 (OE) - De acôr
do com a deliberação do
Conselho Nacional do Petrõ-

leo, entraram em vigor a rtvedos. Na Guanabara, a

partir de hoje os novos pre- gasolina comum passou a

ços da gasolina e seus de- custar 4i,70 O litro. O ctec
mssei a 37,60. O Gás líque
feito de petrolec foi majc
rado em 21% o quilo.Presos quando roubavam a

Bandeira da Iugoslávia
N. IORQUE, 23 (OE) - sua espôsa. Diversas maf.í

3 Iugoslavos foram presos
ontem, ao tentarem apode
rar-se da bandeira .do seu

pais que tremulava no tio

tél, onde encontra·se hospe
dado o presidente Tito 'd

Ainda a Reforma
Agrária

BRASíLIA, 23 (OE) - O

Superintendente da SUPRA
sr. João Pinheiro Netto,
comparecerá hoje perante a

Câmara Federal. Na ocasião

íaríÍ- uma exposição sôbre a

reforma agraria. perante a

bancada do PTB.

festações contrarias apre·
sença do presidente Iugos
lavo em território ameríce

no, vem se registrando nas

ultimas horas.

Barco afundou causando pe!o
menos 50 mortes •

SEHUL (Coréia), 23 (OE) Sehul. 'Pelo menos 50 pa:;· '1 GOSi4 DE C�fE1 ,- Uma barca que transpor· sageiros pereceram, tendo. ,

tava 154 pessõas, em s,m sido .recolhidos' até agora 5 I [NT.�O PECA iAFE zn, ,
maioria escolarr.s, nnufrn· ·cadaveres. __j
gou no Rio Rhá perto da

Coral da use Dará Recital Amanha
ministro da' Fazenda· da Ni- .. -de participar da reunião de

caraguá Ramiro Guerrero. min�FazenCl'ãcterõ
rleixa esta cidíldf! amAnhã do (l c.ont.inen!,,f--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FAZEi\I ANOS HOJE:

mt'llill�1 GUSi1',o\"O

A data de hoje nssinala a passagem de mais Uf\! ani·
\t-_<;ário natnlício do galante e robusto menino Gusta\o
Walda Raych, filhinho diléto do nosso estimado colega de
trabalho sr, Dagoberto \Nalda Raych e de sua exma. espõ·
Slt d, Lindaura Souza Raych.

Ao Gustavo e seus papais os cumprjmentos de todos
os que labutam nesta fõlha,

menino RUI BRITO

Vê passar na efemeride de hoje mais um aniversârio
na-alicio o inteligente menino Rui Brito, filho do nosso

amigo sr, Célia Brito e de sua exma, sra, d, Dalila Brito.
Ao anl\'ersariante e seus genitores os nossos parabens.

_ sr, Eni Freitas
_ sr, Orlando Ferreira de Melo
- sr, Ari Kardec
- sr, Eugênio Vichetti Filho
_ sr. Hamilton Pinto SLocco
_ sI. Waldemar Fornerolli
- sr, Douglas Grozewz
- sr. Martinho Calludo Jr, 11
_ sra, Murja do RosáÚo de Oliveira
- sra, Vicéncia Nevcs Tõnes
- sra, Carmelina Souza
- sra, Matilde Santi
- sra, Cândida Neves Cunha Pires
_ sra, Laura Carriço de Oliveira
_ sra, acione Silvo
- srta, Lígia dos Santos.

Comunicação
o Vice Consulado di!. Itália informa aos interessados

qlõ(-, os Prefeitos das cidadcs de Belluno e U�, estão
aptos a responder diret!lmente a eveutiais solicitações te·

legráficas de pessoas residentes no exterior que desejarem
l'er!ificar·se de que seus parentes e conhecidos, se encon·

tram entre os que salvaram da catástrofe do dique VA

JONT, que destruiu a localidade de longarone e algumas'
vil<:.s visinhas.

Arnoldo Suarez Coaé.D
Vice Consul

Aula Particular
Inforrtl8ÇOes à rua

"

_

f\ AconfeCl"fnefltôs Sociais

t�1 <::��;.lJ{.�
Em FlorianóDolis a lia. Feira do Livro - •. O casal
Francisco Grilkl viaja para P. Alegre - Hometla·
�eado no Querência Almirante Moreira Maia

1 _ Joinvitle: Na última sexta-retra

na bonita e luxuosa residência da sermo.

ra Josefina Rossi Donat, aconteceu uma

silllPê-ticn reunião que contou com a pre
sença dos cosais: sr. e sm. Dr. Aldo Ur

bam r anccy Ettlenne Donat e sra. Lidia

Luiz Carlos Donat (Ieda, Amoldo (Ma

ria José Denat. A modista mais em des

taque na ciclude S1'�a, Alzuria Cunha, sr

Serglo Gonz�ga Ik, Rodrigo Otavto Lobo
e a bonit.8 Eslhel' Gtkia Donat, Durante

a reunião regada, a uisque (ai com�nta,

d61 cOisas do "$QCjety da cidade de Join·

ville,

--111--

2 _ RecepciOnou am sua residênr:!a

para UlTj chá, a S1"a, Dr, percy Borba {Vll'·

ginia.
---111--

3 _ Está com a responsabilidade do

serviçó de -decoração e copa da recepção
do casamento de Elane Luz e Dr, ETna·

ni Bauye""a senhora Teima Scheffer,

--111--

4 - Em preparativos para I,una via,

grm a Porto Alegre o elegante casal sr.

e sr�, Dr. Francisco Grilo (Anita

--111--

5 - O comandante e sra, Marcelo
Uansletrlt.. Maja, (';f'erezj, comemorando 1,\

seman� da ,,�...
, recfrpt'jônlil1'd �Ut

dados e autoridades, com movimentalio
e elegante cock·llli!.

--111--

Passando ferias em Nova York o ca'

sal Deputado e sra, Araldo Carneiro
de Carvalho.

--'-111--

7 _ A loja Ravena está apresentan·
do em suas vitrines os belissimos mode·

los em calçados "Cleopat,ra"

--·-111--

8 _ Estilo sendo esperados em nossa

cidade para a lIa, Feira do Lino pra.r:no·
ção da Câmara Júnior, os famosos escri·
tores Jorge Amado, Fernandp Sabillo e

João Guimarães Rosa,

--111--

9 _ Vai acontecer noite no Maracatú,
'Ima promOQão do Clube Paineiras apre·
sentado por Celso Pamplona, no Lira

Tenis Clube.

--111--

10 _ Nos meios politicas o nome

dívulgadn para o Govemo do Estado em

1965 é do Dr. Aderbal 'Ramos da Silva

--111--

11 - Circulando na Bahia, o sr, Dir
ceu Ezequiel, Chefe ce Departamento de

R�lações públic:ls.do Hotel ,-Gloria nGljRIO,

12 - Deu raPi::1circulw1a �}n n%Sa Icidade, o muito sim�âtico casal -sr, e sra,

DL

IJ,O� ��=O��:h",�";O Miem, o J
senhor Dr. Paulo Felipe. Em se�1 ap:lr·
tam;mto, o casal Felipe reeepQiosGU con·

vidados.

--111--

14 _ "Borboletas em Festas", a pro·
moção da Rede Feminina 40 Combate ao

Cáncer, que se realiza no próximo "mês,
.'\ senhora [na Ta-v8res MoeUmann Pre·

sidente da entidade em :[oco, e a senhora
Ida Simone Diretora SOCial, estão em

atividades para o maior brilhantismo ct.0

acontecimento,

--111---

15 _ Depois de Q.emorada viagem
pe$ _b::ur.opa, prar.aGeate de � de J�.
neira ci.legou a nossa cidade o Dr, Erml'

ro Lima Sobrinho, Pro!, otor.rtnolaringolo·
gia que se estabeleceu com moderno
consult6rio na Casa di! Saúde São Se·

bastião,

--111--

16 _ Gente do "society" no Musical
Bar, aP!audiu o consagrado conjWlto do
movimentado pianista Aldo Gonzaga.
"Claudino", o cantar em foco, também
foi ponto alto m,l animada noitada,

--111--

17 _ Representando o Governa4or
do Estaao, o secretário de Interior e ,Jus·
tiça sr. Mario Tavares da Cunha Mello,
recepcionou' para um jantar no Querên.
,eia Palace, autoridades c.ivhõ, militares e

eclesiasticas, para uma homenagem ad'
Almirante José Moreira Maia, em visita

Iao nosso Estado.
--111--

18 _' Num grupo de casal no "Ame·l
rican Bar" do Querêneia Palace, a elegan· :

���s�:��:�er::ladeP�����aX:�t�. o sr. i
!
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CINEMAS: URTAlfS DO DIA
- BAIRROS

gloriaIão josé
ás 3 I! 8 horas

CANTIN,FLAS Maurlce Chevalier
Z�a Zsa Gabar -!êm _

P E P E
- CinemaScope _ Tecnicolor -

- Ccs3ura: 'até 5 anos -

rilz
âs 5 e 8 horas
Warren Gates

Corey Allen
- em _

PROPRIEDADE PltlVADA

Censura: _ até 18 anos, -

roxy
ás 8 hOJas
Vittorie de Sica

Maria Luz Galicia

ELE, EI.A E A SOGR/\
Censura até 14 anos

ás 8 horas
Jeffrey Hunter

Stella Stevens

BECO SEM SAlDA
- ClnemaSseope -

_ Censura: até 18 Il;tlOS -

império
á. hurns

Rod Taylor _ Yyete Mimieux

A MAQUIN4 DO TEMPO
MetroColor

_ C€nsura: até 14 anos -

rajá
ás a horas

Lee Ganp.
JaYM Manafield - em _

ELA lUtA IJIJIl$SISTIVEL
- Taenleolor -

Uma convuíaão t.az ...�dlt!l ,d" Paris"; La. víe ..'D rcs s. '<Avec ce soteu''. netour,
l>:"'l'der a �ista .e a �çi') "'nt'<mne a l'amouJ''', '''P,1- "Mea Cul!)s" Les crolx",
aos três, ,iá �flb.a guarda d:ln1" ,padam" "c t,dll. "L'h!llllme au piano', E'n
ela avó ,IHterna, vc�tando fi. t9s melorllg." simples e eter fin le prlntemp-=, Le 'i'f\
normalidade trê-: 1)A?6 df'� nas, COO) sua m:Jl'ca \I\! ira; LP MOFB 133: lU
poi�, milagre de Santa T('� su� garganta, pourtant" Maria la frall-
re;!linha de Lizieux. Seg'le c- amor fel sua c')n�t'{n gaise L()� Grognards. Com�
com o pai -a. vida nôm<lde te: Ccrdan, Jacqu�� pr,l<:; me moi; S31le d'atten:.e
em circos, sem p'lrar: ,,�� de quem se divorciou, e 'La foule', Fais comme "i,
acolller"r Paris, Ai a ,;>1C� ;lg�!'U ê�se gn'go Sarat.'), Le,5 argues de b�rbar'e",
c:l'na de 15 1lJl:l�, .cuja J"Ó que de barbpll'O tez c'In- Le gitan et la filie, Le�
materna I!.l'm�'tlt9.!'3 com tnr. Com') desccbriu Yvt's amants 1l'õ' demuln, Le�
vinhJ da BOrgo.1ha logo Mont:md, até então esti-' niéges .de Finlande, Tant
que a mãe a abandollfm', ".ador � ineen1ivou tan�.';;; qu'il aura des jours.
encama a len(h do p�tj� oul{'('s b:lns int>:'rpret?s. E ., O terce:"ro, longa�dura
nho feio: sem atavif's, vcs e:n l1,leJ.o a um� ativi::!''.'!':! ção da Or.leon - LP MOFE
tidinho preto feia, vóz fC!'1 febril, levando a v6z e J 216 - contém 'Hymne a

eom um não-sei�quê de.- gesto, em slmbiJ'e in�'11:� I'amour. La Guahnte

QUI
rama. a. alma pariBituJ';f' tâveL toc.ada pela Criação paune 'Jean. La vie en tO
dentn do coração dos r:a a Cigarra peque�ljna �c� se, LI.' ç'a ira r�'s heau,
l'isjen�es, fria de" males 10 am0\" 0 tu sais Mel Culpa P'I�
Nascia Edith Piaf, Ctt- tio fj..;ico, este de�gastari<} dam, _ ,padam Jezebel;)

v;ndc-a na rua Lcplée, pela,.; crises nervJSilf<, 11"- HOureu�c e "Le:, a1l1a!11.:; de
}ll'oprietnl"o de boate, �'Jn páUca'", Cadinh0 onde li Venise,

���2X��������=a��=a���,�

PIAF_ A

C"'_'RR"., • I
"Ab- ,.,n'" !J<II.& elo v, � lIIIJCicalj�a:e��jh�:o�:rl:=e��r�:.I'iII•••� J

assísüe Q entêrrc dos eee

p'Jjos de Piai, a cigar[,S. no trate-a. A glória tece-lho
Pêre Lacneíee. Só ela teria uermnncnte 'palxl\?, aque..
fôrça de levar atê à, ceifa crua já na noite da ('��
multidão de que renla :,lll tréía. pelo calor de Incen
.)<IJa�, chorando bajl$:jp;�o tlvo de C1\e-v,all�J' Mb1;.in- p�10 sufrimento-doença li'

ou convuístvamccre- em gueto nede ma;:�; ll-afi.'i �'" pelo sorrtmentc de amar.

melo a crise e 4eSJ)uuQti nos. Fascinava e ímantavn
!l)an accmpanhar "Mn!"),e Se arrebatou eans. que quem visse Pia! onde qUE'I'
Piaf" ao local -lo ú1t::r.'J chorava com seu s imc 1\_(J Que cantasse. A personert-

���o diz muito, mas l�;il) �� ��i���:�a�aurit� :�;',l�� �:d:aP��:7c�r: ea��;���e�:
tUdl, creío que no can-te- terrivelmente ciosa da oer tmpccto, a toclos,. E a tc
neíro de qualquer pfl�S, feição. seu "raro' Iam-Is dos comunícava: em toa-s
nenhum c u nenhumg 11'- a enganou, Na:; !)1l}11� d,' eateanhava a angustíu.l t
têrprete foj tão fiel a -í uianu-crtto« cue rec a'sta mensagem. Bímpleamente
mesmo. tão universal no "descobria" fácil a ca$lçà.'l traerena, nara o untver-o
"dizer" cantando, e ao oterna Que cantsve na !',O emcctonat de cada um, de
mesmo tempo tão ávido' ara, até aprendê-Ia de t}- Paris até nós, a sua dor.
procura do amor, que e-ra do 90.;8 oue unca. de» "S

filha de pai acrobata P di-to a m'ssãc de ��Wr>I'C: Da. Píaf. cm etiqueta 0-
cantora italiana que há 47 ensinar Paris e o mun.to deon, temos três gravnoôes
anos reeebec Q nome .te pedaço� d,:- alma aesrm r'J em 10 ooleguda-, MODa'
Ed,ith Gio"ana, Gassíon. n10 Mea Culpa êoue Ie- cte: 15: "Bous Ie ciel cre Parí s"

trágico tomava sentido 103

tca,n.sfiguração nas moríu
tacões da vóz IJOUc,a, vinrt:\

de um corplah:J devast rdo

o

do
Contador
Estado

Viajou
Gera�

o Dr. Luiz Henrique Ba·

tista, Contador Geral do
Estado, viajou para São

Paulo, a fim de fazer conta·
com com a Secertaria da
Fazenda daquele Estado,
sobretudo no setor de Con·
tabilidade, junto à Divisão
de Centralização daquela
Pasta.
Visa a visita do Conta·

dor Geral do Estado, con·

lerir orientações e levan·
tal' elementos destinados ao

Anteprojeto do nôvo Códi·
go de Contabilidade do Es·

t�do, ora em estudos ini·
ciais,
Com fUndamento no nô·

"O Orçamento Programa
proposto para 1984, e inspi
rado no Projeto de Lei Fe·
deral 201/50, a Contadoria
Geral do Estado elabora
uma revisão completa do
vigente Código de Contabi·
lidade, bem como inicia. a

estruturação de um Plano
de Contas, até agora inexls·
tente na Contabilidade Esta·

O Contador Geral do Es- Dr. Onildo Costa, Chefe de
tado viaja assessorado pe::;, Contabilida.de do PLAMEG.

ChllVas no Estado do Rio
NITERóI,--23 <OEI - As água aos dois municlpiof':.

autoridades fl� ir.,· Também os reseMlflJóT\t"lS
formaram que ü chu\'os de Friburgo e Petrópolis
caldas em Niterói 1; ,São foram beneficiados com a<,;

Gonça.lo, serviram para mi· chuvas,
norar o abastecJ..ms9Jlto de

Ontem nesta Capital a semana teve seu término com
o hasteamento da Bandeira, ás 8 horas, e leitura da Oro
dem do Dia e após, desfile do Destacamento.

ÁS 10 bor.aa, precisamente, inauguraçâo do prédio
.ma:lda�o construir pelo Governo do Estado, onde funcio.
nard. o grupo Escolar "Ten, Almaohio",

Ás 10,45, recepção ás autoridádes e respectivas senha.
ras que se efetuou no Cassino dos Oficiais do Destarn.
menta,

CORAIS ESTAO NO NOTICIÁRIO E SE SUCEDEM
_ Ultimamente, novos Corais vão aparecendo nesta Ca.
pital caRl exibições que têm alcançado sucesso e iixilUG
f'xcelentes.

f'lorianópolis, além disso, vem recebendo visitas cc'lns·
tante� de corais de outros Estados e de nossos municio
pios num Intertambio louvavel, o que demonstra o pro.
gresso cultural e musical de nos,sa mocidade.

Em meio de tamanha confusão reinante em nosso'
pai;;, o registro desses acontecime�tos trazem alegria á
aIn°s e prova!':', de '�.Ie se poderá afirmar de Que "nem t'l'
do está perdido",

dual.
A permuta. de experiência

com 61 6rgão fazendário
paulista, possibilitará exe·

cução mais segura e aper·
feiçoada do trabalho do ór·

gão contâbil catarinense,
Além dêstes estudos, o ICon·
tador Geral do Estado, jun·
to à Fazenda de São Paulo,
efetuará observações rele·
rentes à centralização de

escritas das Sub-Contado·
rias Seccionais e ainda re

lativas ao Orçamento Pro
grama do Estado de São
Paulo para o ano de 1964,
aferindo as experiências já
acumuladas na Fazenda. Ce·
tsrinense com relação ao

assWlto.

�'3:,.iM S
•

(O!fE((;otU,!OO&rOUDnPt
OE t�.U'!

....... ', .......
......_- �-

POLICIA ESTA AGINDO COM EFICI€NCIA _ Â
n'Js� polfl.icn civjl vem agindo ultimamente com jusx�
aplaUsos da população,

Sucedem,se as prisões de ladães qlle estavam azi�tlf)
nesta Capital e no interior.

Uma perigosa quadrilha de ladrões de automove1s foi
presa nos mWliciplos de Criciuma e Ara'tllDgu&, onde agia,
operando com elementos residentes no lUa Grande do
Sul e Paraná,

'

Por outro lado conUnua o trabalho de no.s.sa policia
em efetuar prls(i6S de mulheres, conhecidas ladras que
operam em cuas� e no �clo, entre tIas,
D em:onieivel, ÇJI!Itro, cujas passagens Jlelas pT�·
sQe,s sfio em grf\n�' nllrnerfJ.

�
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Põrto União, 13 (Do cor.

respondente ).
O povo de União da vi

tória escolheu em 6 de ou

tubro sue nôvo prefeito e

doze vereadores. Segundo
havíamos previsto em .outra
nota. a diferença para o

vencedor foi pequena: 436

votos,. tendo votado quase

dez mil eleitores, Domicío
Scnramella, da oposição,

contando com. apóio decisí
vo de seus correligionários
trabalhistas, dos pessedís
tas e pessepistas, foi o ví
torioso. O candidato da sí

tuacão obteve ainda apóio
decisivo do ,Sr. Governador
Ney Braga, do P,D.C., da

U.D.N., do P.R., do P.T.N.,
dos Secretários de Estado

que em número de 'dez esu
"eram presentes no período
da campanha, do Dep. Fede-

�I'II!PREV!DÊNCIA SOCIAL �I�I, "' I
'" a. c,."L.n If3'I-Ulta- pc

REAJUSTAMENTO D3

VALOR DOS BENIFtCIOS:

- Os valores das aposenta
daria e das pensão por
morte serão" reajustados
sempre que se verificar um
aumento superior n 150'u nos

indices dos salários de con

tribuíçâc dos segurados. ntí
vos, tomarrdo.se como bUS2
o ano em que tiver sido re

alizado o último reajusta
mer-ro.

2 - A verificação dos 'n

dtces de aumento é fe!b
de dois em dois anos, nos

anos pares.
3 - O reajustamento con

siste em um acreucimo, de
ecõrco com o índice catou

lado, levando-se em conta c

tempo de duração do benc
rrcío, contando a partir do
ano do último reajustamen.
to ou do seu inicio, quancto
posterior.

4 - No valor do benert
cio aposentadoria ou peno
são) será computado o e

créscimo eventualmente o

corrido em conseqüencía de
acidente do trabalho.

5 - Quando se vertücs
rem majorações decorrente
de lei especial ou da eleva

ção (los níveis do salário

mínimo, para fins de reejus
lamento, o valor ii9 ;h('�:'i
cio roerá considerado sem ,JS

majorações, a não ser que
'Õ"r.:HS excedam a quantia
resultante do próprio rec

je.temento.
No caso prevalecerá a mr..

jC!ração já existente, não
il.wendo qualquer outro ll'

(rr;SClmo a título de reaju',
1u:nento.

ttransctito do folhel.a
"Previdência Social", do pw·
fessor Leopoldo Hofmunn)

luxo desenfreado de POUCClS

privilegiados 3) Em outros

lugares, os homens são sub

metidos a privações desu

manas, visando elevar ràpí
damente o poder eccnômt

co nacional, num ritmo que

ultrapassa os limites da ju-t
tiça e da humanidade, �)

Em outros países eínda,
gasta-se demais das rendas

nacionais, em prol de um

mal entendido prestigio na

cional e em armamentos.

Nos países econômtcc.

mente desenvolvidos, neo

raro, pagam-se preços altís

simos. por ofícios pouco
absorventes ou de valor dts

cutivel, quando o trabalho
humano assíduo e produti
\'0 de categorias inteiras,

benpCi� à nação, recebe re

muneração excessivamente

reduzida, em desproporção
à ajuda que prestam à Co

munidade, ou aos rendímer-.

tos da emprêsa ou da na

ção.

Fica ressaltado que a fi

xação do salário não pode
ser abandonado às leis do

mercado ao arbttrfc, mas de

ve abedecer as leis da Justiça
e da equidade, O salário de

ve permitir ao trabalhador
um teor de vida digno e

poSSibilidade de eurrentar
com dignidade as responsa
bilidades familiares. Para

determinação do salário é

preciso levar ,em conta:

1) A contribuição efetiva
do trabalhador na produ
ção. As condições _ econo

micas da empresa pa
ra a qual trabalham os

operários. 3) - As exigên·
cias do Bem· Comum nacio·
nal. 4) As repercussões só

bre O emprêgo global das

fôrças de trabalho del'ttro

do País e as exigências do

Bem Comum UniversaL
:tsses critérios, é c1ar�

que valem para qualquer
ten'll)Q e lugar. Sua aplica·
ção entretanto, deve adotar·
se às riquezas disponíveis,
diferentes de país para pais
em quantidade e qualidade,

REMUNERAÇAO DO TRA·
BALHO: - Observamos ho
je, com amargura, �rist('<;
espetáculos: 1) Em muitos
países e continentes inteiro.;;,
em parte pelo atraso da in.

dústria, multidões recebel�.

��!á:�O ;:�ii�!enate�::i= f" no mesmo pais, diversas

infra-humanas. _ 2) Em Clec;;;:aE::::ar:o oU���aalguns desses países vê·se o Jono XXIII, sôbre os pro.insolente contraste entre o blemas da vida social com.
extremo mal - estar clú temporânea � "MATER ET
mUltas e a abundância e MAGISTRA"-)

ral Jorge Cury, do Dep. Es·
tadual Anibal Cury. Mas, o

povo é quem votou. E em

bora os partidos da situa

ção fizessem sete dos doze

vereadores, a oposição ven-

A Câmara Municipal ficou
constituída por 3 vereado

res do P.D.C. (maior Iegeu
da),3 do P.T.B., 2 da U.D.N.,
2 do P.T.N. e 2 do P.S.D. O

P.T.B. e P.S.D. elegeram um

vereador cada um pelas 50·

bras, enquanto os demais

foram eleitos pelo quocien
te eleitoral.
O interessante é cbser.

var-se que os políticos de

Põrto União tomam parte
ativa nas campanhas de

União da Vitória e vice-ver

sa. O resultado de União da
Vitória terá seus reflexos

em põrto. União em 1965,
quando será eleito o prefei
to daqui.
DIt. CÉLIO CUNHA, Diretor
do Serviço de Fomento Ve-

,l;'ctal em Pôrto União
Esteve em Pórto União

na semana finda acampe·
tente engenheiro agrônomo
Dr. CéHo Gunha, Diretor do.

pomenjo Vegetal da Seore
tarte' da Agrtcnltura. S.S.
serviu no posto de sémen

tes de Poço Prêto, neste

município antes de assumir

':----------

o cargo que ora ocupa.
HOMENAGEADOS DR. NE·

REU RA1UOS E DR. GIOR·

GIO SALUSSOGLTA
Na tarde de ontem foram

solenemente inaugurados' os ----------------------------------
retratos de Nereu Ramos e

Dr. Giogio gajussoglia na

Delegacia Regional de Po-

lícia de Pôrto União. À sole-

nidade estiveram presentes
altas autoridades do muni-

cípio. Ao abrir os traba

lhos da solenidade, o Dele

gado Regional de Policia

exaltou a personalidade de

Nereu Ramos, modêlo e

exemplo para todos os bra

sileiros. Lembra que sua

conduta. na direção da cot

sa pública se pautou sem

pre na retidão e nonesn

dade. O retrato foi desce.

berto pelo dinâmico pretet
to em exercício Dr. Victro

Buch Filho, que, usando da

palavra recorda que Nereu

Ramos por várias vêzes tõ

ra chamado a dirigir a na

câc em momentos os mais ,

difíceis; que sua atuação
ultrapassou as fronteiras do

Estudo. Sua vida é o espeho
dos que são revestidos de

cargo publico.
o

Terminada a inauguração
do retrato de Nereu no ga

binete do' Deleg-ado Regto
nal, os presentes se dirtgí-

(Transcrito de '0 GLO

BO" de 10-10-63).
A PARTICIPAQAO DE

MENORES EM SESSõES
ESPIRITAS EM n}i:BA f::!:

Pâr "Iollc-l{Ih"ljào d�-tS�·.- P I

certo Augusto cevatcmn
de cusmêo Juiz de Meno

res, rcuníu-ee a Associa

ção Psiquiátrica, no -audi
tório do InstiLuto de Psi

quiatria da trníver-st tade
do Brasil oara eaud-u- n

Ipr::ble!l�� -da pa�ticip!lç'I')
clt' crianças em ',�ss[;('� de

eentrus espírit!ls. onde re

cebem "p!\�",es", espírito.;
e entram em tr:m�e.

O magistrado .ent."nde
que- a questã() envolve pro
blemas dQ educação, p"i
quiatl'ia, e. até intel'pl'pta
ção da Cum;lltuiçl)') r'Jm

referência à Iib!!rjadc :lc

c()��c!encia e culw re;ll?,:in

MEDICINA E

SAúDE
Presidente da A",�(j..:! l

ção e catednltico de P31-

qu!atril da Faculdad,� Na.

ci:mal tie Medicina. () ::-1"1-
fe.,.,sor Leme LOlles fb; c'
mentarios sôbre uma re

ponag('m de tc-levisão, ot,e

1l103troU men�res partid-

IAC· CRUZEIRO DO SUL
NeVOS ORA 'RIOS DOS CONVAIR 440

DIRETO A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
3a" 5a, e SABADOS - 14,3Q

PARA
CURITIBA, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

2a" 4a. e 6a, as 11,45
DOMINGOS -14.45

PARA
PORTO ALEGRE

3a" 5a, e SABADOS às 10JO
DOMINGOS - 11,15

TAC - CRUZEIRO DO SUl. - SEMPRE üMA
BOA VIAGEM

panda, ativamente de uma.

sessão es.pirtta. Na sua Cl�1
mêc, há dois aspecto- rmn

cípats na questão: exerci

cio da medicina. tra t-mdo

N' de dlwnçir; e a -ímp-i-c
tàncra da saúr!e mentnt

das crianças.

O professor Netcori a-u

deu-a de Melo, de rorma

cão espírita. aürmou que

o. e...:piritbmo é uma (;�a·

trina religicsa. basead3. er;l

m('nsagem receb·da. riii'J

acreditando qu{' tenha a:

go' que induza à sua 'm·

pugnaçã:l. Disse que a re

portagem (!e tel�vi"ão. ce

ferida, não trat'1u (le- E:"

piritl,::mo mas d0 um'! lt'_

ligião primitiva, tra�id�

por escr.av,os 'l.fri!!s.n()�
numa mistura de- cu!tns.
Lembrou .que 03 "ace\'(;:l

tes, para maior facitirh,dc

na !<ua obra de :-atefl'lf''l >,
usam nomes de f"t:l'h"s

p?ra santos CO,ll'J 'xan

gô" pClra S, Jerônimo. O

gum para São J�rg:e et:,

Afirmou. poré�n, qu" é

imprôprio o em})rego de

men":lre� nesas ;,e,;silcs,

pois podem êles !)rejlldi
car-sC'.

REUNIAO
HOJE
No mesmo loc'll e <ts 10

hora" hoje, ha;;:�.â lIffi'l.

reunião da COri1.iiiSão c'Jn.,;

tltuida por um clinico
clã..:�lco, l1m cardccis·.,'.
um psicanalista. un O')si

canalista infantil e uma

p:'icó'!ooga. t O médico Czo.,--

1'\180, Madalena orientará os

trabalhry.;.
O ÊCO UMBANDISTA --

Ê o novo jornalzinh') dc

carátf'r relig'ioso. que ci!'
culará em m"ado5 d" n('

vembro. A Direç'Ío. "c;lk!ta
colaborações dos U11b!!n

dista", Que lutam pela cau

sa. Tódas 9-'" co:abor<t\· :')1)S
poderbo ser endereçada,>
para () C�nfrade JOSÉ

TELLES, Rua José Canrli

do da Silva. 363 - Estreito
TENDA IESP,lRITA DE

UMBANDA "SÃO J�Rõ
NIMO" _ Saco ic� Limées
_ Este colunista, registra
a visita do Sr. Joca Car
mim e Exma. E�posa, dcn

(}.(' â convi{e do Deh)gad"
da C.E.U., permaneceram
durante o ato litúrgico. Q

Digno visitante. ê pes.'1"
e:;;timadíssima na cidlld'.�

[1(.> Irnbituba, onfle re�idc.
SAR.AVA A UMB."NDA
UNIVERSAL

rum ao gabinete do' peie
gado Especial de Policia

pura inauguração do retra

to do Delegado Regional,
Dr. oíorstc saiussceua. É

convidado o jornalista Ari

Milis para eoíocnr o retrato

na parede e 11 lil'!glli,', em

calorosas palavras enaltece

a personalidade do DI'. Sa-

lnssogtín, que, no governo
Jol'1:e L.lOeNia exerceu, du
rente 9 meses Q cargo de
Secremrto de Sepurunca
Pública. Diz que a homenn-

gem é pleito de�ratidão de

quantos trabalham na De

legacia Regtonal de POrto

União. Agradecendo, usa da

palavra o Dr setussoeue

o relógio demaior precisão
que lhe pode ser oferecido:

" ., .

o cronometro automanco

Omega Constellation
Cada Constellation, para ser considerado cronômetro,
tem de passar, com êxito, por 360 horas de provas,

supervisionadas pelo Govêrno Suíço.
O ';tue é um cronômetro? Na Suíça,
a dcnominação cronômetro é legalmen
te protegida, Significa um rclógio de
qUllidades excepcionalíssimas, ,garanti
das e atestadas por certificado de um

�T:��t�uí��. contr&le do próprio go-

Um relógio "poro tôda a vida". A

fabricação de relógios tão perfeitos exi
gc cuidados c perícia especiais. Cada
Conslf!llation passa por 1.497 contr&les
durante a sua fabricação e algumas
dc suas peças são manufaturadas com

uma precisão de até ·2 milésimos de mi
límetro. Um relógio dessa classe du·
fará "tôda a vida", se você lhe dedi
car um mínimo de cuidado, como

limpeza e hibrificação, requerido por
todo mecanismo de precisão que fun
ciona as 24 horas do dia.

Cada Constellation tem o seu "car
diagramo". A regulagem do COllSu/la
lioll é feita por uma elite de técnicos
especializados. Através de inúmeros
testcs registram-se as "pulsações" ..m

pliudas da máquina, sabre um diagra
ma, enquanto o relógio é movimen
tado em todos os sentidos. Essa ope
nção é repetida até que o Constellation
esteja perfeitamente regulado nas 5

posições habituais do pulso ... 'até que
êle adquira aquela precisão de um

cronômetro Omega.
No Pólo Norte ou no Sacua! O Omega
Constellation é mantido durante 2 dias
num refrigerador, sendo depois levado
para uma estufa, ali permanecendo,
também, por 2 dias. A êsse "castigo"
seguem-se outros ajustes. Pode-se, en-

•

tão, saber como o Comtel/ation se

comportaria sob o {rio intenso do

Pólo Norte ou na canícula do S:l;ra'
máxima prccisão em qualquer regilo �

Mãos ógeis, olhos argut�s e tl'Gdi�ão
familiar. Plra montã,r e ajustar as 1.),1

partes do Consle/la/w1i, Omega utiliza
algumas das mais hábeis mãos da Suíç;l
c algum dos mais perspiclzes olhoi,
também. Em cada 4, peSSoas que trl
balham com o Constell.Jtion, tUUl é um
impetor; mui provàvelrncme membro
de alguma das mais tradicionais iamÍ
lias suíças de rclojoeiros, como Vuil
leumier, Huguenin ou Jt::J.nneret.

Omega produz 50,48% dos cronôme
tros suíços. Sc voce está decidido a

adquirir um cron&mctro. há muit:J.s pos
sibilidades de escolher um Omei:" Com
lel/atioll. Ê questão de simples aritmé
tica: mais da met:\de (50,43%) d:J. a.tual

produção suíça de cronômetros é dt:
Omc"<l Constel/ation. Os �9,52% rt'st:J.n

tl'S ;rovêm de outros I \} I hbric:lme5.

Um presente excepcional. /1..0 ofertctl'
um Comtel/atiOll a alguém que Iht 'me
rece uma considcraç:io tôda cs-pecial,
você segue uma tr�ldiç:io já firmada
por Govêrnos e grandes emprêsas de
muitos países do mundo, quando que
rem presentear exprimindo estima ou

eloqüente agradecimento.
Uma e$colha definitiva, Ao adquiri-lo

ft;rI���i�s� p��s�i�iv��ên�:i:r;:rb;�
em relógios. Todas os cronÔmetros
ConsteI/aliou são automáticos, imper
meáveis, antimagnéticos e à prova
de choques. Há modelos c-om ,c:1len
dário, cuj:J.· data, mud:1, automàtica
mente, à meia-noite.

-
� .,� �:.. ��,j:....ii�) l.i � }i)'

;,.
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A recepção da Palronesse Sra Virginia Borba

Janlar feslivo do Lions Clube Hoje no Querência

Na roto; observamos o paredes externas. Obra do RI::! UO Sul, que tem ecmn

Lar da Menina abando-i-i- Clube das Mães, enttda.Je Presidente a Exa Sra. Pr-e

da, quando a Inclusâu uns filantrópica na cidade de feito Vitória (Líndorun-'
Fornerolli.

ca Eliane Luz, com (J Dr. 8\',

naní Bayer. acontecerá r-c

Lira TC, após o ,J.tP, 1'�11-

NA cando o encerramanto

confortável e tuxuo.u semana da Asa.

resntêncta do casal Dr.

Porcr (VirginiOl) sorna.

aconteceu elc((ulübslm'J
COCKTAILL tias pacro

nesses do Baile das Orquí
deas do Clube 12 de A�ÔS
to, que Yal acontecer \10

próxlmc dia nove de nc

vembro. A recepção da �a

trcnesse Senhora Virglnl:l.
Burba e-... teve movimenta

da co'm damas elegantes
da nossa sociedade, mar

candu uma das nré-ea
trelas do Baile, que elclJ:i!'
ré a Rainha e Princesas

das pebutantes de San 'a

aECl<�BERAO g.osc que accnceccrá )Jt·:)�
a ldcnç ....u ue Deus, PP)- xtmo sábadn

xnnu sauadlJ na ':';àpe!� "o

Dlvlllu ES,9irlto Santo, I\. NOS
Srt.a seuee M�drado [''\- Inrcrmcu Q Dr. /.am·

Gonzaga, qce o Dr. Pc,lrJ
Paulo Saraiva, está em uu
vidades com o orojetc (f�

construção do prédlc Ia

��:e�:!éi;ro�����:td:: �� f
ectncto �ESC�SENAC. Es-"
tá prev'sto a inauguraci)�
cm 1965.

checo, com o Sr. Maul'u

Socas lOs convicadoe tolo-

ràc recepcionados no ao

}'al Hotel. erice os partct
unos figura o casal Lk'l-

veux (EnyJ' Siqueira.

REGRESSOU
do Rio de Janeiro, >. ,di.

nhora Mauru (H .. aaJ RI-

BAILE VAI

Abreu; Terezinha

PASSARELA
NESTA oep.tat <I ror-,

grafo d z Revi'i�a Panora
ma c Cruzeiro, '3erg!o Ma

rultvíc.us, acompanharln
de sua e�9Ó::!.9. Rose M<.I.
ne _ CIRCULA�1DO na

JOIACAP o acaden.ic'

1;'e!��:�I;�. d����,:ti���he�i�:�:
ncs meios socre:s de POi'to'

ACABO Uniãr) - A SRA M'\RILE--
de roceber óOavite ,p•.Il,j . NE Bert.enJ., presentiou 1'4

o Jantar Festivo do Li<)os ra ::l Senhora V rg nla Uor
Clube, que hOje, ",era t'�a- ba GI�diõlus, !'lOr ccasião
lizado no IQuerência Pt< do COQ de terça _feira _

lace Hotel, quandél J��'io A SRA Ten·:;!nte wuh.);,
recepcionados os novos �o- (Marta) SanFos "1"""nhã
ciC·...

, os casais: Dr. I\j- vai comemorar NIVER _

cides Abreu, Layre Dom:,l F cnu um" Jó s. <l 1'1: ',dê'l'
gos o.:mes, Dr. Frand._;.:r:l c!a do casal Mj,..!lel Da1J�fl
de As�is e o Sr. João Mil- na rua E�teve.� -Junior . _

ria Siqueira, A Cerimô.n:l. SAPATINHO de CRIS�AL
será presidida pelo Prc..;;- a nova loja do Estr ,','1)
dente Dr. Heitor Ferrar:, na rua CeI. PedI':) De�ll':�

1611,
NA MADRUGADA

beiro, que vísrtcu sua i"

Catarina, numa promoção mã da. Nezi do Am't:' d,
desta I co,una. Destaco ea que esteve acamada,

presentes da recepção, alí
_" _-..MIIl!tfl.

,da rua accaíuva, sennc- PARA
raa: Tereza oo.nes: I,:a o ano, teremos ...rrr acon

Ferreira; Kirana Lacerda: tecimento denomína.ro

lLeonida Vieira; Lourdes 'Dama" Imperiais do ::,�-
Hulse: Alice D�!l11 wi; ceie XIX. numa i>ro:n')<,"lú
Beatriz Camelier; 1:iJ.'.a desta Coluna.

Elza Amlm; HUda �(, Vali",

SUra; 5ebl16tl Di�t9:;;
Eliana Cherem; BerD'lde

te Viégas, Ruth Mattu;
DJanlr Doin Vieir!\; Brd':l.

C9 Freitas; Mirhm Ba:lp.r

Filho; Almira G-oldner;
Marllia Aragão; Neusa

Daura; Srta Nice FariA. e

Scnh�ra Helena Maria n:l

Valle Mayoney, que está

esperando a v:!sita da Cc

ganha. Foi elogiada u.na

b�lta bandeja de ...orn

bons roda decorada, t�'J
balhada pela Sra. E,!lQ

(Sônia Daux) Flôres, ubie
t()S de antiguidades de d"!.

Vlrglnla nos chamou a�e;l

ção, Até o dia do espere.lo
baile acontecerá aut,!"O

COQ' 'Ools a anfitriã. ··�+á

send� -multo -sol!cltad:i.

NUM
de hoje, seguiu para Pln

menau, via Brus'lue. o S"'
cretlari:J do PLAMEG "n- (
genh"" D, Ann"

"UO'"I
b>erto, a fIm de tl"tar �j>

as'untos I gades a SUq (i!
namlca ad'l'lOls+ração, na
Sc�retar a do ?I.no 'le
Metas do Govel no Sua cid

...

e.�p:sa da Mana Martíl., o
da!': Orquideas, dia '"l )'/� �er pr'Jgramada na (1- acompanhou

"do Clube 12 de AgÔJ!lh dade uu RIJ do S'.1I, um �
com a escolha da RJil'ha desfile CLm a c>co\ha (I;JS PROCEDENTE �
e Prlnce,�as das uC'H,t ,!l- Oar"LEH Radu - loi:a > rIo Rio de Jane'ro, el"-1
ces de Santa Catari.l:1. moren:l, A !E:"ta qUf' c:n- gou a esta Capital 0. 0.,')- l

t!l.l'á ClJm a presenca c.o vernador Celso Ramo,. �
O �UNDO Colun:sta, será em ben;:fi·' t�(,ficlal de Florianópoa�, clJ da con,;truçãu dn L9.l' EM JOINVILLE

f

compareceu no J-:mtar q.;e da menina abandon!-ll,l, h�je, na residêncla da"
1:1 olerecltlo gelu GOV;''''Ul com obra; quO! estão sen;:!o ca-,,,l industrial Ml.rc�sr
Catarlnen:e, a:> Almirante reaLz<IIIJs !leio Clube :);�3 (Leon') Neumann, aCC"llte·

.

Jo�é Moreira Maia, no .-.,1:,e Mã-:.·", cnLlolltle Que t�-n à ter:i uma elegante recep
rêncla Pa!ace HDtel. q-.. e Cteme a Senhora ;: refeito ção, para a entrega dO!-;
e"teve acompanhado "o) Vitor:o (Lindomar) For- D�plomas das PHroness('s
Ccmandante do "i) Di,,_;i- ncrollL do Baile . das Debutant�s
to Naval, Alt.e, \o1urilo "o da Soc!.edade "H!lfmonla
V:,lIe Silva, Re!)resent.o;J o A MENINA Lira". que ac":'ntleceu 1.0

Governador Celso RamQ':>, moça Yol' da 'Juz Faria. dh 21 de setembro P9, q'.le·
o Secretário éu lnLl'rlú:' t' filha do casal Fern':ln.lo a'nda comema;n c

Ju�tlç!l Dr, Mári:l Tav'll':':s Faria, vai comemnrar ,5

da Cunha Mello, primaVt'ras no prôxim�
dia_ v nle de nove'1lbro, "1.0 SOMENTE

O CASAL Querêncla Palace. o Jurl, li qu�m p')dera
Dr, Hermlnio (Ter��i- dizer o nome da Ralnh'l

nha) Hel'minll "JI!UX '/31 FOI e das' Prince�as das C<>-
!oE:;tpj,lr o pt'imelfO sn,) ;Je ini('19da as ob�as na ��- butllntes de Sant.3 Catllrl-
seu lllho Miguel, dia OIl'1,e dt' d') Clube da Colina. na de lf163, no "BaBe .:'ns

·próxlmo. qllt-> apresentará no"u� Orqu'deas" do dia nJve no

melhoramen�')", .devemfo C:ube 12 de Agf);to, p')�_
t:car conchüdas no pro>:l- "Õõas idõn{'a.� !? de re--;jmn
mo carnaval. sabH!T:lad.... p'rtic:parão r.o

Jant.ar que aconteceu na

Churrascaria 'Rio-iSulense
foi lançado o nome do r<l�

c!lallsta e jornailsta .U",
fo ZegueJII, candidato à
Prefeito de F!)O,lS, em lU,
pela UDN.

no Dest, de Ba-e Aê:r'l,
aeontl"ceu um COQ, ol��.. ·

tIdO pel::l ca�al Tenenl<! A RECEPÇAO
CeI. Band-eiT'a Malg, til ,.- do tl�amento

::ssut:s:sGGO:mJLo "'

mcsmo 9'lra garantir ,...s

mérit.os a quem se dC'le
tia '5n<i tlar.

MUSICAL BA.R
....."" {"I BriM P��o.,;A TEMPO cu", �u,' FA.1\11UA - R":llNIOE1" SfX':IAIS
()d.NÇr\.'IIT"� CXlOlJETi:IIS - FESTAfõ; nli.: "�IV ..:ftloiARIUS -. eH'"

n"NÇANTF.� - f''T'(

tõo brosllelro
quanto Brasília!

ttLncinnanos feder ii�S Pau am eJIUs
",'ABELA IIE rAGA!',1ENTO .

_

DO l\tES UE ocroeuc OE D I'" '" I d C III :.1.
rsua D" DEI.EGACIA FlS· epar Clm ...n O e u ura m ... ICi!

CAL 00 TESOURO NACIO·

R I" C II I C��:rr:RVA'l'ÓR.IO DE MU
N"',l. 1':111 �M�'l'<\ CAT.\RINA o elro u ura SICA DE Santa Catarina.
Dia 23 _ Minist.ério da

O Dopartamento ' de Cul- uíus 28 e 28, às 20,30 horas
Fazenda, Poder .rucnctcno.

tum, indica: ,;Ul�AL DA UNIVI1:W::rUADE
Tribunal de contas e Minls-

l'�A'fiW ÁLVARO DE DE SANTA CATARINA.

té��a d2� J�st��iStériO do CARVALHO·_ rua Araujo FEIRA DO UVRO _ De

Trabalho _ Ministério de �: �:�ed��n�;i����. �r:��ç=ed�o::�:;o, c���;
Edllcaçâo e Viação

da DADE DE SANTA CATARI- res. Promoção da Câmara
Dia 25 _ Ministério

NA. Junior com a colaboração
Agricultura.

Dia 26 _ RECITAL DE do Departamento de Cultuo

Dia 29 _ Ministério da PIANO DAS ALUNAS DO ra, da SEC,

Saude e os que não recebe
ram nos dias próprios.
Dia 30 - Aposentadas dE!_'

finitivos _ Salário famllia en��s;::a::iteda eleca.s:ié�:
:��'!:��:;;: ;e��� �o JlQ Bstret�,

Dia:n _ Aposentados Assistira a Televisão, ·que

provisórios e os que não re. coisa maravilhosa; sua es·

ceberam nos dias próprios, posa logo perguntou. _

Dia 4 de 11 _ Penslonis- Qual foi a Estação? que coi

ta<; militares e provisórios, sa maravilhosa? éra a per

Dia 5 _ Pensionista!'. civis gunta _ Qual canal? porem

Dia 7 a 14 _ Rroctirado- o Anastacio não sabia dizer

res e os que não receberam qual éra o oanal pois nã ho-

nos dias próprios. � ':�e d:s:::n��:r °e�:�7:t�'
que o canal da Avenida Her·
cHio Luz.

Anastacio não falava nou

tra coisa. Haveria de com

ptar um televisor custasse
o que custasse.

l'.psou fez calculas, e mais

CalCUlO&, do seu ol'denado
não dava pensou em papa
gaios nos Bancos, porem es·

tes estavam em greve, e não
era passiveI. Mas haveria de

comprar .

Dna. Cótinha sua esposa,
e os guris pediam a todo o

instante, _ compra papai,
compra é um cinema em ca

sa; compra que nos ajuda
remos 'a pagar quando ficar
mos grand� e empregados,
Anastacio pensou, de fato

numas prestações a perder
de vista de 10 20 ou 30 anos,
do fato os guris acabariam
pagando mesmo,

Virou voltou no Estreito
mais uma vez, que no seu

entender era o bairro que
melhor conseguia apanhar
o telé, porem naquela

.....

noi·
te a visão virou "pipocas",
porque érá o que se via so-

mente.

,� vár\as casas de madeira grandes edüicios do centro

construqão de primeira dias er�iam soberbru; como

Tratar com Sr. LUT:;>; que dizendo, EU SIM, PÉ·

�������ON _ JARDIM, G��O:;�EdaSie�c�d��:'pa.
Ta a casa do Anastacio sem·

pre chegou. pois um paren·
te sargento da Armada lá
do Rio, lhe mandou um apa·
relho em prestações a lon·
go prazo. Que maravilha.

Foi um dia de Césta na

casa do Anastacio,
A vizinhança toda foi avi

sada, Hoje tem televisão,
pessoal.
Os guris pulavam de sa·

tisfação: Doa Cotinha re
cebia as visitas a casa en-

VENDE-SE·
um salão de Beleza em

perfeito estado t. uma C'I

-sa d� Made ta nova !:.!l

Rua J :sê Maril da r�llíl

no José Mentki, Tratar w
Salão Horizon�e _ al1�
Conselheiro Ma�ra' 91.

No dia seguinte um tele·

grama seguia para o Rio.

"LEOCADIO", o apardho
que mandasses e muito ve

lho, e antigo é do tempo do

Cabral. Logo veio a respos
ta.

ANASTACIQ. também o

que quéres, pelo preço e

prazo 40 anos! assinado
LeocadJo.
Anastacio, olhou a esposa, -�::-::---:- ::-----------

tO�I���a� �:llior n6s A·�RO CLUBE DE SANTA CATARINA
=p:::�s de�:�r c:s�:a� E D 1 TAL
relho. E' isto meldfto meu A Diretoria do Aéreo Ciube de Santa Catarina, obede-
velho, credo cruzes, de vi· etondo ao que ftcou expressamente deliberado ,pelo Con
são ja estou cheia, N6ssa,.. sdlho Superior, vem, peJo presente EdItal, convocar tOdos
até D, Pedro apareceu, cru· os seus aS8OClados que se acham em débito para com a

zes" ',;.
'\ Tpsouraria, afim de regularizarem sua situação, quitando

Enquanto na cidade dis IiliU3 débitos pl\r& com a sociedade atê o dia 15 de novem.
tant.e, os bombusais secos hro próximo. sob pena de exclusão do quadro social, na
surgiam sobre os telhados, forma estabelecida pelo artigo 16 do estatuto. Os paga .

c!1la-se r�idamente. Anastacio e Dna, Cotinha mentos poderão ser:. atetuados na sede proJlisôria do Aé
Anastacio trepado no te cnrregavam lIladeira. hlorrü Clul)�. d�s 15 às 17 horár,na rua Tenente Silveira, 29 sa-

Rua Santo.!!. Saraiva. 453 lhado, erguia um pau, ara· acima para construir o '>tl).: las 2 e 3._ nesta capit!l.l. ,',.. ,:_._ '" "._ ,; .;<��±rt�."IJ-'.K TER�EU...�) ROYAL lHYrEL - Te!. Z515 (PIl[jaria) l'Q-es. f,!;ám estice.dos, mais oastelo, pois de TELE: não
_ ,FlOrianÓpolis, 15 de outubro'-de':l9!)i} -'.r.-,��-'ir

��":;�_:,,_ c; _;��'�_"" .�'tJ.S;:.t,<,:�""lll·.',1ll1�·<;�i1i�·,�?��'r�<'iíi"�··_·:-�i.!lIl[":H:;;"...,,,,,,,.:...;",,g:;:.....::iii"':ii:·J:·I�::s_!t:::·t:;;;.���p=ulili!:t#<;íi?r�-t�a�;,N'�_' ,'_'-_'i/ �_=__'_IA_tJR�o_s_o_r_z·_':.li4reiIJ'iI:":..;d_'n_t_' _

CLtNICA DENTARIA

C"atamento dAS afer,çõ"',
da bôca em adulto.!! I

cri lnças pelo:. metodos cll
ol'!o e cirurgíco Cl.ntecçal
de proteses parcial.. " to
�t�
Atende diariamente das

8 às 12 e das 15 as 19 horas
às 2" 4' 6" �eiras.
fl:ac1U8t"a.mt:UI� room b"
"ar<.;sda
;j',rhllltnr1n @':dlflr)!. /11

lIf1ta - MIl! 104 - nut. t ..

rnnlnu' f'�lhr

PALACETE

�"n� flF

RfIlIHSI.
ExIja em seu

l.nnll·de tt{'IOS "f�OLAI'lAS"
- �r.% r:u:lfol no ..prOV:!I' 1-
'T."'" to �� Lonas

(ASA DOS FREIOS

Televinada
vant.ou mais um pedaço de

cano, todo o m,undo ajuda·
ta, 8:ritana '1Or"rid, era

uma festa.

Chegou a noite tão espe

rada; umas 32 pessoas en·

chiam -a salinha do Anasta·

cio, o vldeo estava mudo e

seco, todos esperavam; deu

10, 11, horas nada; meia

noite, nada; não fume aqui
dizia o Anastacio para. não

atrapalhar, quandO foi lá

pelas duas da madru�ada a

maior parte já dormia, um

grito de alegria ecôou na

salinha; alguém viu um

relâmpago no video todo

mundo acordou é lHe di

ziam uns; veja bem -

olha, é o Lacerda; excla

mava outro, e as mànchas
começavam a apf\recer· fi de
saparecer, h6uve até quem
dissesse ter visto um velho

de longas barbas. deveria

ser Dom Pedro II, outros

disseram ter visto uma ca

ravela com Cabral na próa,
enfim um menino disse a·

certadissimo -: eu vi ma·

mãe; eu vi uma maquina
de fazer pip6ci1.s!

Dai o danado do video

nada mais quiz fechou·se
em c6pas; emudeceu, escure
ceu, e todo o mundo come

çou a debandar; três da

madrugada, Anastacio com

o dedo inchado de apertar
o botão do aparelho dizia
_ Que pena, o aparelho é

muito velho não dá, Cóti·
ntu..

As antenas começaram a.

surgir sobre os telhados,
qual bambusal seco, e nos

�

A,PEÇA III
de que você precisa I
No qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demoro. Em nosso estoque
zocê encontrar6 - com certeza - a

peça ou o ocess6rio que procuro, o

preço de tabelo, genuínos, testados
em loborat6rio, garantidos pela mar

co IH. E, no coso de qualquer con

sulto .sôbre o seu International, tere

mos o móximo prazer em ctendê-lc•.

Representante IÕI nesta cida.de
G. SOCA! S/A
COMERCIO E

l�EPr·é:SENTAÇOE�
, dL VIO ADUCCI n I

_

1:')1'REIlQ
":n;,, II visto e I) It!�h

." ,'? (lrest'.. t()t"�

ANOTE - hUARDE - VISITE
OURI-BLOC:OS

ANOTJ:: es .l:tJI(,aj,>CUto; uieo u�'vtHa é rouuarce em

'/0","; u tempo de ccnstruçeo e 7U"I" menor: material
I1rull> buralo e só precisa de '2 a 3 111m. (j� reoõco. As

paredes nau deixam. passai" ruido, umidade uu calor e têm

�L1ralJllltiade i111111Ladl:l.,
I_iUAltVL o enuereço: - Escritório ii. Rua. Felipe Sch

uudr a4 1" andar, r'ábrlca em Coqueiros _ quase defronte a

�alga.
�ISITE a casa modêlo, ao lado da rébrtca e CI' ';

cie pessoalmente, de que você mesmo já pode iniciar b'UB

ccr.struçêo.
D U R I E U X &. C I A, L T D A

Fãorica dc btoccs de cimento - uícioe de concreto
com encaixes _

QUINTA ZONA AÉREA
DESTACAMfNIO DfcBAilAéRJA

DE FLORIANÚPOLlS
EDITAL DE CONVOCAÇAO

PARA ALISTADOS NO EXÉRCITO, AERO�AUTICA, E
PARA NAO ALISTADOS

O Comandante do Destacamento de Base Aérea de .

Florianópolis avisa aos cidadão ainda em débito com o •

;;;erviço militar, maiores de 17 anos, alCabetizados, e que'
desejarem servir por dois anos como voluntários, para
incorporação em CUritiba, Instrução Militar em Belo Ho
rizonte (Minas Gerais) e, posteriormente servirem em

BraWlia, deverão se apresentar no Quartel da Base aérea
atê o dia 24 do corrente, munidos dos documentos abaixo,
com excessão dos Já alistados. que deverão apresentar sO
mente o certificado de alistamento e autorização do pai
ou tutor, se tor menor de 18 anos.

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

policial do distrito de' residência;
c) Autorização do Pai ou Tutor, se lar menor dE! 18

anos; �
d) Os documentos acima, deverão ter firma reconhe

cida.
MARCEW BANDEIRA MAIA

TEN. CEL. AVIADOR _ COMANDANTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Peles lC'
NO T IC I A S DE
R io DO SUL

EM i\1EI\1ORAVEL SESSÃO
DA CAi\lARA UE VEREA.
DORES APROVADAS AS
CONTAS DO PREFEITO
FOJlNEltOLL( REFEREN.
TES AO EXERCfCIO DE

1962

8 votos pró aprovação das
contas e 5 votos contra.
Em vista de certos prc

nunclamentos, verificou-se o

rompimento do sigilo, ten
do o sr. vereador Moysés
Bani, líder da bancada ude

nista, apresentado declara

ção de .voto assinada por .J

representantes da UDN, de

clarando contrária à aproo
vecêo da materia. O sr. V6-

reador Valmor Roussenq,
lider da bancada petebtstn
fez em plenário também a

.sua declaração de voto con

tra a aprovação das citadas

contas.
O sr. vereador Bernardo

Stüpp, da bancada udenís.a
e por sinal o vereador mais

votado nas últimas eleições,
lamentou o rompimento do

sigilo do voto, tendo decte
rado que votando a favor
da aprovação das contas

tinha votado não a favor do
Prefeito e sim do povo

-

de

Rio do Sul, ocasião em que
foi apresentado pelo senhor

vereador Valmor Roussenq,

Com a presença de eleva
do número de pessóaa, a Cn
mara Municipal de Rio do
Sul realizou importantissi·
ma reunião onde foram n.

preciadas as contas do Exe
cutivo Municipal, referentes
ao exercício de 1962.
Inicialmente o plenârio re

cebeu o pronunciamento da
Comissão de Finanças, Oro

çamento e Contas que peja
maioria de seus membros,
inclusive relator, opinou por
sua aprovação.
Após vários oradores te

rem feito uso da palavra,
foram chqmados nominal
mente pelo 1° Secretário,
procedendo-se a votação se

creta que ao final acusou

fLAMULU
Ccoteccronc-ss qudlqu., quantldaOe, na malhw

'_'uahaadt:' e menor preço
Ed lohlo - 1 o andor apto 10 I Fone :i-49'"

PARTICIPAÇÃO
Marcia Cezar de Freitas Cardoso e sua exrna. esposa

sra. Neide Terezinha Cardoso tem o prazer de partici
par aos parentes e pessoas de suas relações o nascimento

nc sua filhinha ISABEL TANIS, ocorrido no dia 20 do

corrente.

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

�Atende semente com hora marcado das 8 às 12 hor"
Método p�lcológ)c:> modemo-espeeíeuzoco para cncn

ças
Alto rQtaçpo.
Aplicaç.ão 't6p1cao"<W �uor.
Atence senhoras. e cncnças.
edil:' 15 a!o 18 horQ&
QUn <;nn terce. 30

DR. SEBASTIÃO MOURA

Curso Preparatório Continente.·
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATllOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 9i (GINA'SIO EM UM ANO)
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais modernos processos
g�lcos.

- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS: DIURNOS • NOTURNOS
Faça sua inscrição à Ruo Dr. Fúlvio Aducc1. on

go 24 de Maio, 748 - I. .ndar.
- EQUipado cocn máquina. novas.

FISCAL DE CONSUMO
Apostilas do CURSO REVER (Guanabara), segundo a

técnica do DASP. Vendas c/Antônio Santos, das 9 às 11

horas pelo Ione: 2244.
.

27-10-63

e pelo senhor vereador A.,
gelo Ernesto da Silva. O er.

vereador Lindolfo 'Tríerwei,
ler que na Comissão havia
sido o Relator da metena
também votou pelo aprova,
ção sendo que o rerertôo
vereador é o vice-líder da
bancada udenista.
O que não resta a menor

dúvida é que está de para.
bens o. sr. Prefeito Vitorio
Fornerolli que assim terá
maior facilidade no recebi
mento de verbas federais
que estavam na dependên
cia da aprovação das con

tas de 1962.

Achamos. justissimo o

pronunciamento da maioria
da Câmara, uma vez que
devemos levar em conta
que o atual Prefeito assumiu
suas funções em 15 de no

vembro de 62 tendo no mea
mo exercício sido antecedi
do por � Prefeitos a saber:
o inesquecível Prefeito Rau
Uno; o Prefeito Raymunrto
Mayr sccr- e o Prefeito Os
waldo Claudino dos sen
tos.

FUNCIONARÁ BREVEMEN
TE A ESCOLA PROFISSIO
NAL FEMININA DE RIO

DO SUL

Rio do S�l está de' para
bens com a breve instala

ção da Escola Profissional
feminina "Dona Ela Dori

gatti", conforme recente ato
do Exmo. Sr. Governador
Celso Ramos.
Na mesma ocasião o Che

fe do msecunvc cetartnen

se nomeou Diretora da re

ferida Escola a exma. sra.

da. Lindomar Rebelo For

nerolli, a Primeira Dama do
nosso Municipio e que vem

�;:;d2:be-& a �t":i�
Mães".

Não resta a menor dú

vida tratar-se duma noticia

das mais auspíctosas pois
com a criação da zscote
Profissional s'emtníne de

Rio do Sul o Governador

do Paraná, ao acusar o re

cebimento de alguns exem

piares que lhe foram envia

dos, oficiou ao prefeito mu

nicipal comunicando que
rõre lavrada em ata de reu-

I nião efetuada no comêço
dêste mês, um voto de con

gratulações com o govêrno
de Blumenau pela feUz tn'.

dativa da pubííceçêo do re

ferido Guia.

LEI SANCIONADA - Füi

sancionada a Lei municipal
que concede um auxilio de

100 mil cruzeiros ao Distri
to Paroquial de Itoupava
Seca da Comunidade Evan

gélica de Blumenau. Essa

ímpcrtêneta será empregada
na construção do "Centr:>

Evangélico", cujas obras de

assistência social e educação
da mocidade são por de

mais conhecidas, e estima·

d",.

Quem €uida bem do meu Ford
é o Revendedor Ford! ,"'" \\

..

Professor Beira a.. ixa, inventor· cIentista - o mais confuso dos "heróis" de Chico AnRiÂ

Peça�'r�For� !!!�tiTas ... ,�,e à v�ntad6 _ Em qualque� dos. Ferramentas especializadas - o serlllÇQ FOt'd--t'.'írt�d"c. ...

Revende8b?ês Ford (sao mais de 300 por todo o Brasil - Você somente ferramentas adequadas. Nada improvisado, E o equipamento
nunca está longe de' um oêtee), Você encontra a peça que precisar. de regulagem e teste é sempre o mais moderno. Isso garant�
Os veículos Ford não dependem de peças difíceis, serviço mais rápido e' perfeito. '':'

Mecânicos treinados na própria Ford - No seu
.. Métodos recomendados pela Ford - Os trabalhos';

Revendedor Ford, seu carro ou caminhão é sempre atendido por executados em seu Ford seguem sempre um esquema elaborado
especialistas, Eles conhecem seu Ford como � palma da mão. pela Ford. De manutenção ou reparo, cada operação obedece ao

�:�;i;ue��e���:a��eC�:;O";�";� _ O melhorc:é�i�a� .'�:""�;�O,���;;a, ,ap;d�

domingo, dia 13, foi feito o

nicipal. Organizada pele.
prefeitura e entregue à com

petência do maestro Bou

gart, a Banda já tem se a-

CIRURGlAO-DENTISTA
CLtNICA DIURNA E NOTURNA Celso Ramos 'demonstrou

Ex-Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo decisivo apóio ao desenvol-
Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese vimento da Capital do Alto
HORARIO: ��s4':'!06'�i� �T�A;42�0�8 horas

VRI� do Itajaí.

RUA

���;;C�E�;;�;��;� De. Blumenau Para "O ESTADO"
��;j�otl��O�eO�I���=�:��O 1��;�!5e �gd�;:U�:: GUIA TURtSTICO - o to do digno representante
A HORA PRESBITr:RIANA.. AgradeceO',o. O 8Ut ���i�::m:�!�aM::i:���iC=� �:�:�Íl�:�::c��UC::i��:tÓ:I';: D�EJ����" �UL:�R�ti�;sintonia

um pequeno Guia 'rurrsuco
mente entre os já milhares

que foi organizado pelo sr. de Irequentadores daquela
J. Ferreira da Silva. :t;:sse instituição cultural que, as
trabalho, sem dúvida o mais

sim, poderão, daqui P'}T
completo ate agora vindo II diante, encontrar, semanal- lho". Estiveram presentes'
luz, está dando causa a mui-

mente, aquela revista na !:oI!. as autoridades locais e gran
tos e lisonjeiros comente- la de leitura da refenda Bl- de número de' convidados.
rios, dadas a grande cópia blfctéca.
de informações que contem

e à sua excelente feição ma-

terlal. O Conselho de Turis- SERVIÇO DE TRANSI.
pede- mo e Divulgação do Estado TO _ Muito breve serão

PLAY - Sôbre a gravação
do Long-play, com a orq .. cs

tra e côro do Teatro "Car
los GomesR, a Audio Fíde

lity do Brasil oficiou ao 1':1>
vêrnc municipal congratu
tendo-se com Blumenau pe
lo sucesso alcançado nos tra

balhos técnicos promovidos
pela citada firma para a ela

boração das diversas faixas.
O disco serã lançado na :;:;e·
gunda quinzena de Novem·

bro, próximo, em �rnnc!.e
reunião que o "Carlos Go
mes" promoverá em seuS

magnificas salões. Segundo
se informa, também será

gravada a ópera "Anita Ga·

ribaldi", no ocmêço do próxi. -------------�---
DOAÇÃO A BIBLIOTECA mo ano. Nessa oportunida·

"Fritz Müller" - O deputa- de, a já I�élebre composição
do federal, Dr. Álvaro Cn- muskal será encenada er.1

tão, doou à Biblioteca Mu· gl"llnde espetáculo em hO' Precisa·se de uma, de pref.crência localizada não muito

nicipal de Blumenau. uma mena em ao sr. Governa· lon 03 da zona C8I"I I d cid 19uma I'!

:'I"<;inntura (ia rev;srn car;('· dor do E�t..;do. Favor icnar pp.r;.! ,:?0fI7 pp!" mei,?_ GO:_.Hu"I,&'J'ão._eombina.

,_ :nOh'I'''. :'" '�,.�_:- ;i;,;7�.
dOS. detalhe",n'''SS''iO,. �P.(" oon"':<;"""9,lIo .lo.

lançamento da pedra funda
mentai da sede local do

presentado ao público, con

quistando os mais Justos
aplausos. A prefeitura não

deve deixar de amparar in

tegralmente a iniciativa que
é das mais Iouvaveís, caco
o grande sentido cultural,
que -representa. A'ntigamen
te, nesse particular, Blume
nau era mais bem dotaria.

Centro Cultural 25 de Ju-

...,1. A cerimônia revestiu-se. de

grande solenidade. Vários
oradores se fizeram ouvir.

H::I'\ ia duas e. boas bandas
colocados os postes e noves

sinais com que a prefeitura
pretende reformar o servi
ço de sinalização de trãnsi

to, até agora em uso. As

placas e postes estão sendo

pintados em São Paulo.

BANDA MUNICIPAL
Blumenau tem, agora, e no

vamente, a sua Banda Mu-

mustcaís que, por desinte
resse dos governantes ,mu
nir-ipaís foram se acabando
aos poucos.

GRAVAÇÃO DE LON(,·

PROGUAMA DO l\1�S DE OUTUBRO
Dia 29 - 'rerçe-retre - CINEMA - Festival TOM &

JERRY N' 9.

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

neiro 223, qAPOEIRAS, com todos os confórtos. Vende·se
ou troca-se por autom6vel· de praça. 'frat{8r na mesm(l.

CASA

PARTICIPAÇÃO
OSNY UARBATO E SENHORA

COM SATISFAÇÃO PARTICIPAM AOS PARENTES E PES
SOAS DE SUAS RELAÇCES O NASCIMENTO DE SEU
FILHO

JOAO BATISTA
OCORRIDO DIA 20 NA MATERNIDADE CARLOS CORREA.

Florianópolis, 20 de outubro de 1963

24-10

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade Industrial
&eglStro ae m(lrCIU, Jo(Itentes CZe 'nvtnç40, nome. COo
ft-'elC'Q.UI, Utuloa � esLabeleC1mtm�O, jn.n�nta.s, /rau. d4I

S-/opugunlla ti marcai ae e;cpOrLUyIlU.

Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar -

SALA 8 - tA�TOS DA CASA NA'� - FLORIANO:
POLIS - CAIXA POSTAL",- 97 - FONE 3912..

DAtilÓGRAFA COM PRATICA,
DE ESCRITÓRIO, PRECISO - TRATAR A RUA PADRE
f:l,OMA DAS 16 AS 18 (EXPRESSO CRESCIUMENSE.

APARTAMENTOS
Vende-se, prontos para habitar na Rua

Prssideníe Coutinho Tratar na Praça 15
de Novembro, 22 - 2. andar telefone, 2828
-, das 10 às 12 e das 16 às 18 horas,

28/IO/�3
RADIOS ., .ORNAIS

REPRESENTAÇÕES A. s. LAIA, hj 34 ano� proporriOl1l!11do a mais
eficlenle (ob&rtura publil:ilfiria a iGnlGis de todo a Bra�il, IImpUDU
suoequipe.especioHzadaeoleil,d,novlI&representa,õesd.r6dlos.
jOlnllis, Poro obler on6ncil's de,S. Paulo-, Rif (os prindpais cen

Iras publitif6rio's) (anfie a sua reprellnlalão à maior firmo do D�
nelO. f nole; s6 operamos (om UMA em:uaro e UM jOrJl!ll d.
ceda 'idade. Palll intormOlii�s naste jornal ou esaeva para

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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48 ANOS DE lABUTA CONSTANTE EM
fSfECIAIS

MAURY BORGIO!, • GILBERTO NAHAS
GILBeRTO PAIVA

PROL DE SANTA CATARINA NOCOLABO�ADORq
- RUI LOBO - MILTON F, A'VllA _

ORILDO LlSB()A - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

SETOR D05 ESPORTES

FiC�U PARA HOJE SAO PAULO X TAMANDAREEste ú:�'':I�'::s'n!e flnel do certame da cidade vem encontrando um obstáculo ao seu término rápido: o tempo nada recomendável. Voltou a chover,alâg:.,:�o c �- c 'J do es:ádio da Praia de Fora. forçando nova transferência do encontro São Paulo X Tamandaré que somente hoje poderá ser efetuado. fitfl1CO' :':11 P;;ll!a Ramos X Posta! Telegratico para o próximo sábado.
p{lrtc:l"� � �

.

e. no "Adolfo Konder" o espetáculo noíumo. reunindo tricolores e alvi-rubros.

No Fluminense Telê verdadeiro coringaera
go deve ter tidu -iele 1) (

rene de uma v"�da·i��:·a

��.�evç:�) qU�S�c�:I�:;afbi;a';;
técnica ainda .onuou-un
saudáveis.

formou-se em '::üring,,"
mesmo, de um �J.<;,t�IQ r.e

cartas. que eesmoro.i . 1.

Melancolicamen�� arruun-n
as malas e fez o que 1'11:1-
ca pensara: purtlu em �.�'S
ca de outros are-.

Hoje é um homem r CO.
Não precisa mais 10 rute
boi soe os aspectos rtnnu
certos. Mas 1'rec15:1 rm..t»
dêle ,,0b os aspectos pt
cológícos. Sempre J Jf c-u
futebol porque gostava (Ia
bola. E u falo de .. -tar ... om

a segurança garauttda 'H�O

implicou em rase-to c: -

quitar-se da ruteoot. fi '

vação que recebeu d'j,.':'l.-

tado, repentinamente, XI'.'!

um pê-o que trazia há ma
Is de .dcís anos.

mais de fôrça a bola : e

perderia sõbre o traves-ião.
Se demorasse um

.

décimo
de segunde a mais para
Impulsioná-la. Castilho es-t

tamente teria rechadc I}

ángelo ;' defenderia () a.-

esquematizado. E o amor

às três côres voltou a ma

ntrestar-se. Entre tantos

clubes, Telê preferiu o Ma,

dureira, etvee tl�la aemc

Ihanea entre a<=.; eamisns.
No primeiro turno 'retê

estava escalado para. (:.3'!·('
ar justamente contra u

Fluminense, Mas, COllS�

guiu ad'ar a estreia el':
tando o jogo centra o tt';
colar Altcu não houve
jeito: O dever profi"sior.al
realmente suplantou o co

ração. Tele foi o maior lia
mern em campo e marcou
o maís bonito gol da sema
na. jmtaméntc um gol 3
n:ê. Tudo aco"":lteceu ,_o

gualzinho aos ternp0s an

tigos. A torcida gr'tou. pu
lou, aolaudiu. 03 ve!ho3

ccmpanheiréls. vieram 9-

braçá-lo. O cen'irio era o

me·m') majestow Maraca
nã, As camisas t!nhnm trc,;
CÔl'e3.

gôbre um dos mais fa
mosos eréques do país, ve

jamm o que escreveu !'.1

pouco o -márto. de xou
da", do Rio:
As arqubancaríns !:1"1"'.';

do Marac3"nã.. testemunnea
mudas de dram is (' glór 1.

juntaram, dom:n�o. n:,l';
um fato incomum ao �ru

vasto arquivo de bcas o

más recordações: tóda a

torcida levantou-se f' c
plaudiu o gol de Telê'. jus
tamente o omto ún.co da

equipe que defende :l�U:�

mente 0· M�dur'i.ra. ct-rr

tra o quadro pelo qual -1'.1-
rante 12 an?;.> lut(1u, .';JC":
ficou-se e recebeu conu p'l.

gamento uma dGI'Jro�l'. ,n

ju"ttça: o FlunlÍnens('
No moment'J em· 4"'" ::::.

própr'a \rclda do Fo,,;-r:
nen .•e se :eva;1.tou p·t"J.
aplaudi-�o. enq1J.antu
jogadore.:; d·o Madure:::> ,.

montoavam-se sôbre �ie
na alegria do gol, c ús

próprios craques do Flu
minense se P!lr'J.beniz:lv 1m
pelo tento contra a rede
de Castilho, Telê leve apo
nas um momento dE' sorti-
50S para depo!s, '!:ran iir�u
rando-.>:e sentir o dr".n:J.
que aquêlc tento sentim:!�\
ttalmente lhe provocara.
Mas. logo em sel!;"uid'l. r,"

cuperou a euforia, df':.ni
nadQ pelll ccnv'cção de que
com.eg1lira vencer uma ba
talha int�ma· e qll'! �e!l de
ver profissional v,"ncera a

luta e'Jntra a f6rça do cn

raçio. Telê sent1u-�e liber

SAlDaObservando d- .�h .i
mente os lances .U ��_" l
eia entre cs en-a JS rrin-
cipa.s o Flgu.�,r, ,:l..l-
bel Clube. c. _. • i-
do &cr:l;'J e o

trét.to CJ.�?r.
bém do o:n
mos três p2�'S n �

mana um di,
pontada corr o o

artista d ; e

pouco mal" satlsretto com
cs homens que têm a llit:
cn e árdua missão de�lr
os dertmos de nosso ces
p rto c, muito espec.almen
L· o futeb�l pronss'onat
que ainda continua a EEC
o esoorte das multidões em

qua:cé tcdos cs naíses des
se imenso e compl cado
gfóbo terrestre. E', que bá

Quando "c desllgou óo
Flumlnen.�e· por questões
de meros desentendtrnen
tcs. que comecernm cem
uma reívíndícacão nnsu
ce.ra c que depois esteaue
ra-se a prcporçôes qwc 0';1)
mesmo nunca pensara. '1'1:
lô jurou que nunca I�HtS

jogaria contra o tncoior.
Assim, ao Invés de c,<J,U
quer clube do RIo, poi- to
do:; pncuraram-no. 131't'fr
l'·U 11' pCira o Guarani de

CampinJs, OD{le tinha ce;:
t-eza nunca cruzaria com !J

Flumin!!llSe, a"!., nã.o se d"u
bem no campeOO'l.to pauli>:
ta. que é uma verd3C1pira
maratona, c:m, as :,�o;.:''i.,
até trb jog:J P('� 'e!!l,ma.

Na" palmas e abt".\�Os
que recebeu. Tele sem:u
que ainda continua quert
do c que não foi consídera
do pela torcida .::or,hl um

traidor. Pelo calu- da me

nifestação Tele .enuu
alivio. Porque pela prll\lr>
ra vez teve certeza -te .H('
na separação »n-re .ue c

o Fluminense a ...ulpa. ::.;�o

Tele ficou com a. cou.
ciência tranquila oe haver
cumprido seu dever p-c .

rísstonat. M�ll sentíment.u
mente. sentau-se um trai
dor ao Fluminense e ao - eu

amigo Castilho.

" �:l. .
'

.a:lpJ

"O VELHO CAPITAO"
p: ucos dias li '1 -sta meo-

e .,) �,' ma página uma nodotn
técn' camente redllJida prr

q a'J C'l' um de meus colegJ.s c.Ur-
.) m:mdo Que a Fecle:açio

Catar'nense de r"ltebol ,.�

o prime.r.

foi. sua.

gue:r�nse j:;_ a

te goleada in 1_
be Atlético C.

E t_'mbura pou::o no�aC.o
aconteceu um rato estm
nh:) roós () gol. 0,-;
dores mai3 antlg('.s tio

minen,(', que ainl�a l'l"r
manecem no quadro Clbp.
vam para ')s lados CO!,I"
que a procurar <alguém êl'cl'2
lhes indica..�e o que G,�"�
riam fazer. Na reali:bde

segundo
p"rodcr <, e�ur: ,t1et <.:a
na pela graCl!L"!.:l. lma 'l.O
microf:me da rá,E� GlW.C.l
jâ.
At.nnou ° \):" J,)3.i":lti:.r

atlet:canJ qu� o rll. :;';':1.:"';
aê€n�ara a can�h:'l: cem mn

número .nfer:�r ue :1.':[e· .'S
porque a:guns n3.o s::tb'J..'TI.
e outre:; não Cllmp�!'ecer;�:n
para enf!'snt,,-l' ') e3!lUa··
drâo do F gue:re,,"i.'. E, ::.) ....

mo se i� o não b,�,��ss.e ,:,'ln
chtiu o pmpara:lor s.fir
mandJ Que azu, r··:a,::u. tO;
faltosc.' até o fn?1 da ri"
gna o qlle. �em j'.í"l'!da al

guma. n-:s surpr?'!.1�c;J.!
Para que ü ';f. P_ri Gil

de�ejava a preLaç) ('''':,
me�mos apQl:l '-:Jo.,;;ui·jo o

prélio'?
Para retornar 'U�!to ('�,m

a co:nitlva do club'C'?
Mesmo não 'I'ntcncl�':!o

achamos que o 3!·. Gil \:c'lc
rasões de sobra �:tra �l':;
.sIm proceder pJrque na'
real"dade o prcça das J:\.'

sagens sobiram muit..o ç ns
sim C:s me::m,·� 'C'lln ....·'ylJ

zariam cs cobres do �"ti
bus e não'.)!e enc')njd'i.· .. ;n
co..'O a bald' ação ('ue te-'
nam de fazer, �1"O ' ",,,1·
djssem no contin�nt. �.' :,t
balhou bem o sr. "'ri Gil.
Mas na reaEdade ,., �1<)n')

personagem da :semana
foi, sem dúvida alguma, (j

extraordlnárb Helinhu. f,
pesar de .abusar nu!tJ uO
indlvldua[smo o ·'cr'\.,;k"
alvlpreto consegrl:1 ,;e fa
zer' presente co:n gran(l�
per.;:malidade. "'fll 'O hr:
mem chave do F guel'."n
se! em várie� opnrtUl:id'l.'
des levou o pft.n.'Co a j'�i:>!l
slva atlétk!!na 'lHe 3" V<,
em pa1p')s de ar:lnha para,
interceptar oS PT 'J.'i ('O
endiabrado atléta· alvipr(;
tano.
Por tudo que fez e, acre-'

ditamos, cont'nua�fL fa2'('>:
do em prol do s�::rgim8nt']
do desporto "b�rriga ';n_
de" foi que o apontâmr:.'
como o art'�fa prInclp tl
do espetáculo.
Parabéns, Hu..INHO.

XXX
Amigo�, hoje e�tou Ulll

ria futuramente uma no·

va, séde que ser!a 'j')l::!st.rui
ca e in,,:alada (lO e.,tá(liü
Adolfo Konder. :'"ião re.,ta
dúv'd� que paN nw t>
m0tivo de granJe ale:!Tla
e imensa sati�fação já (jue
de",ta mesma c')hma nl)S
refer!mos ao assunto iY·r
vár'as vêzes falando 'nr..u
.�jv·e do pês<.;imo est.;;:�(I err.

que Fe encontra 1\ sé.:l-e a

tual da entidade :.uner ca ..

tarinense e crltl'!ando &:!u
atual pres'wmte que fI
nalmente parece have-r
c�mpreendido o "'I!lp�nho
da lrrprensg _ 1")or ê-:e.':"'
consi�erada impla - em

prol do soerguimento beral
c btal de numa desp,.,rto
que realmente ': um jl)'i
piores de tôda e<'Sa !men
.!idão domundo Pffi que -;i
vemos Agora rest'l-nOã
'>:9ber, sômente qu'tndo se

rão Iniciados os trabalhos
prô construção da 1'0Vll
séde que segundo já torri"
ll10.� conhecImento s,:,ra
ce dois andares o que, sem
duv;da alguma. J':;
üecepcionarâ Perante às
demal3 entidades supe.vJ
sara do futebJl '"'associa
tkn" nos outros estados
ela federação. 03 -!(',,,pJr�\::;
tas que aqui Chegaram nfio
terão ma'''i a petu!ân�la t:e
afirmar· que nOs'>a fe·IC'!,I)
ção ainda funclonJ. r.o w'
lho p�édjo da ru'i Ti=-'l.{!m
Les tão conhecido de t" .10:
os de!õportistas nac1"n?ls.
Dirão, sim) que funciuna
em suas novas instalq'ões
luxu::::samente �onstru:da
no próprio estádl,") Que a
pertence e, que, por sma.
também está passando por
uma reform9: quase que
total. E por falar em está..
dia aí vão nossos cumpri
menk;os ao;; dirlrnntes {lO
Figueirense Futegol Clube
que já inicIaram � estão
prestes a concluir as óbras
de alambrado do estádio
"Orlando Scarpelli ". Mas
Is:;o assunto pa!8
um novo comentárIo O .. ne.
oportunamente �em08. já
que O Figueirense bem o
merece!

lQ". a ser Inlciarlo 'lia 3 ;;e
novembro.

O tenente M')p'lli, <l.,;i
lhelro ab�oluto (lo certn,ne
regl,onal de 1963, como . e

sabe não atuClU conL:'L o

G�arani, nem estará p,.,,-

Pela.maneira c')m que lJe
procuravam pelo Tetê. E'eempenh'l na<=.; par;;:de,S ;)1:- OUTRO DRAMA .sempre desempenllou ê.'ll.:'!de é c',empre o jogadllt que
papel na equipe. Era o ,_;G-mais cerre Telê nã:J se g- Outro drama de Tel€: loi ordensdor do quadm n'odapta bem aos treinamen.-

com relação a seu maior campo. Entendia. por umtoo inter:·.,.tlS, pois ��r..
amigo. Castilho. Tele Sll� tlimplcs abrir de boca de:grande prop2nsãJ a perder melhor do Que ninguém o Zezé Moreira o que des�pê�o. o Fluminense, trel- desgõsl:,o e a mágoa qu(' Java o t.relnad:lf. E, im,,nava �l;)2naS uma vêz I" .•r Castilho sente ao ter f:oua. dia.tam.ente, retransmil.iasemana e assim mesmlf che
meta vazada. Sahe o terror as ordens ao qua'lro. ro'j,)<;gava a perder 2 a 3 qu:IIJ.';, Que ')� arqueiros sentem os jcgador.oE do Flu r".:'.;que o obrigavam '1. gr<llht:s aos jogadores Que chutam peitavam aquele iiapo (:(!sacrlflc10s para recup�ra- 'forte, com as duas pernas. gente que {o)e impunha. nsolos. IU'stament.e como f.le. Te- pelo fisICo ou pelo !)')Ile
lê. E ficou ;l imaginar o de capitão: mas !)ela ��'!
que terIa sentidQ ca.s"P:l') nica e pelo jpgo de 1.�m
após o seu belo gol. U'U verdadeiro capitão,
g.ol em que mQStrou 1ue Domingo passado. o� jo
CIOnserva ainda inta.ctas as gadores delxavam-se t�'·-nato é maIs ealmo e m::;.i,s
suas quaUdade.s de int?lí- minar !)elo engano, pt.s
gência que o m'3.rcaram (O em a�umas vêzes aindJ.
mo "ijm dos jogadores ma:s acreditavam que êIe elü
-ccmpletos do futebol. Um vesse do mesmo lado. e

gol que somente um ;toga- por isso procuravam T,�:').
dor qce conhece bem Ca.;- Depol::; r.eagiam e prrn,l"
tilho, amanhã. a _n"'1- guiam nas jogada,.;.
bcla e a categor:a dCl ar- 'fi' ...�
queiro, poderia marcar. "'CORINGA"
Quando Telê avanr,ou ",,"'_ � "' ...... ".... ,

_com a bola, CastJlho :>�lil No Flu, Telê el'a um 'ler-
da meta· como faz em tô- !ladeira "c�ringa". JOg_ou.��

Idas a· .• jogudas };emelha'1- cm quase todas as po�lçoe.�
tes, aguardando um "!lU- Participou das m'üvre:; g!o
te violento. Telê, naquele l"la.� do tricolor. Receb�
memento, deu urn leve b- apelidos carinhos')s da. t,
Que na bola enco':1rindo na cida como "fio ele espl'ran-
medida, o arqueiro. Ee ça" e outros. Repen�ina- J
chuta5."e com um minimo mente ú "coringa" troll'i-

Continunl11 os ?reparati
vrs d�\::: guarniçõ�s que '(',:
tarão intervindo no Cam
peonato Catarinen",!! (!e Re
mo. marcado :pa�':1 o dia.
15 de novembro. ,la h:111
Sul. Os treino.� ,'stão sen
(10 efetuad{l� d'áriamoltc
em no�sas duas calas, qucr
chova ou faça SQl, numa.
demonstração e.lOqUSI�C
do interes�(' e errtusi<J.·_mo
reinant.es ('m tor!l J 1a ',Js
puta.

sente ao derrad,�iro ':'�'11-

promisso do Avaí no Cam
peonato, já que· "':.)i r,U\s
ferklo para o in�t'rior cio
EStado, oficial �ue é .ia
n�a Polícia_Militar, n5.o
lhe será passiveI lnte�!.U"
o quadro campeão. To:.l:>
via., deverâ vir até a metrn
pole para receber a f,1i.>I::l
simbólica de campli'ã:J.

Por Isso. nunca. foi :'la

seleção braslle'ra e �lm
bém por isso re�olveu vol
tat 80 RJo ond.e o campeo-

Sôbrc as falx3S que �::.-
rão ent.rcgues ao,; jO!?;Ur.)- O zagueiro Trilha. que
res do Avai pela �·e'u.n""'lJ1. não .atuou neste Campp�te conquista, fonus jnrn�_ .nato de Futebol :1:1. Cldad�.mad03 pelo sr. Niccli!\::I embora oretendldo pelo ,,_
Tancredo. pre.sid.mte do vai· poderâ vir a ser ecnnôvo campeão rcgic,ul,' tratado p�lo cilntjlO!ãQ elade que ti solenidade l,a�'- cidade para os Jogo,", dose-á por ocasião do prê'lo Torneio "Luiza .Mello'·entre Avaí e Car)os Re"'1�ll'X r."t'mpeonilto Est,edual t'epelo Torneio 'Lull!a ;1.1 ,:- 1984.

NO FUTEBOL DE SALÃO: VIKINGS 5
X

PADRE ROMA 1
kings pelo que apresen';<l
ram dentro da Quadra.
Na primeira etapa �ã

vencia o V!.kings por 3

tent::!s a zero. cO'J.solidq,ndo
a vitôria na etapa campie-

FazendtJ alarde de uma

exibição de gala, domingo
último na Quadra da p,jlí
c�a Militar. • per9nte em

bom públiCO, o Vik.lngs su

mlantou de manl"lra l'á

tegór.ica a equipe Id.e fu
tebol de salão (]o Padre
Roma. que, domi!1go t�an-

soda cáusticamentar com malo; dois L('!l
te,"" sendo Que o tento G'"
honra do Padre R5ma sur

giu quandO o V!kings :oe

arrefeceu um pouco dada
a exaustão dos seus jnga-

saro, quando oe sua apre
� em Brusque. le
vou de venc'da a pujante
e aruerr:lda equipe do Ta
hajam vi.ee campeão do
estaoo por larga lnar'yll�
de poaiOs, pelo eo.ntunden
te e elá�tico p1')elll'd ci-e
cinco tentos contra um.

dores. ,
.

No vencedor todOs .se

portaram de mmeira elc
giável. mas devemQs frisar
Que �tivera.m acima do
normal o·s players Ademar
e Melo estupendas a�tta-

9Õ�, Aurin(l, .arqneiro. com
. b';':l'\l� intervenções, Osn:<1r
e Divino também excehm
te�, Sepitiba e Hilton qüE'
us ;,ubstituiram não :1e5-
toaram do \·e.,;lo elo coniun
to. No vencid') ]C'uvemos O

esforço de 'Wilfion, ape!l.a.s.
Marcaram '

OS t.entos do
Viklngs, Melo 3, e OS"Da.r,
2; enquanto que fee o teu...

to de honra do Padre Ro
ma, Wilson.
Eis como fonn:lrant as

eQu1�es: Vlklngs: Aurin'l,
Ademar e Osmar. d�po!s
Sepltlba; Melo � DI'\--mo,
depois Hilton. Padre R:Jlno.
- Paim, depois BergiQ,
Henrique, Renato depok
Adilsonf" Bol-o & Wtl�

Capela de São Judas Tadeu
Domingo, dia 27 será celebrada na capela de São Ju- •

das Tadeu, missa festiva ás B horas, em homenagem ao
dia do glorioso patrono.

Durante o ato religioso far·se·á ouvir o coro da Cate·
dral Metropolitana, regido pelo Revmo. padre Agostinho
Estell.

Será oficiante o Rvmo, Padre de SaIles Bianchini.
A Comissão agradece antecipadamente a preser1ça de

j odos os fiéis de São Judas Tadeu.

CRISTALIZADA EM ESCAMA�
O Vitlngs, que' pert2nce

ao NÍlcleo Regl':ln'll do Se
.'lI, em todo o tnnsco!"l'e�'
da pugna -..;e mostrou 5U

perlor ao seu antagonü,td'
envolvendo-o em tramas
!lem concatenadas. de 'Seus a

tacan�es que estiveram Q,ua
se que perfeitos '>em cold ...

juvado pelos companhf>l ...
TOS de retaguarda "ue ll ...
zeram urna marcaoã,o t'lri ...

lhaate.abre os lÓlJIdos
vanguardeiros ·padrer.<ú
menses. não permitindo
que os mesmos puseJãcm
em prática todo .., leU bom
futebol.. Portant,(l, foi :JOb
t9dOtl -os -aspectos jata Cf.
vitór:la dOa rapazes do VI-

FABRICADA NO BRASIL PElA
PRIMEIRA VEZ

CIA. HETRO QUIMICA FLUMINENSE
I

Embalagem Induslrial:
Satos mul'iFolhos (PopeJ e Pl6stieo) de 50 quilos

Embalage", """IÍItica:
Caixa. de ptlpelão to", 24 paco�, flldisticos de 1 1/.2 Ib

Missa de 30° Dia·
AGAPITO lOONOMOS

, Aqradecimento
Viliva Oi' 1 Martins de Souza, filhQS América, ..lbe]u,óo. Alda, Jo o Anísio, Maria MOnica. Dalva. gques e

noras, vem p ,r melo dêste agradecer ao lJléd100 dr. hulo lI'f'ntcs, 'peb der1;"a'!ão disnensada durante a longa en.
fermidad.e e a tOfU.', �\S pessoas amigas que o acompaaba.ram até. li Úlfil la morada do folaudoso .lER�NIMO EKILIANO DE Sm!ZA.

Coronel Abdon Senna e Esposa, AnIeto cerri e Faml
lia, Al!niT Pereira Bàixo e FamUia, Dra. Maria Llna Ieono'
mos, C8pltão-Tenente recnomos Adalberto Senna e PR·
mllia, convidam as pessoas amigas para a missa de 30"
dia de fsJectmento que, em intenção à alma de seu pai,

��o�:;o h:!�a;���l: :��n��o:��:mnoce!�
tal' do SlIR1'8do COMleão de ,TE'sns dR Catedral Metl'Opoli·-mrnf 27-10

Rep...sentoMes para os

t;'ados de San'a CO',Jrino e Poron6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MAiRIZ: CRICIUMA - SA�TA CtTc_r�,i!
ENDEREÇO TELEGRAFICO CRESCIUMENSE

Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Cafulna e Parlo Alegre

Conferência pede ,
Anti - Semitismo na U�SS

te a erradicação dos males, 60S de verdade, justiça e

do stalinismo e -€f:tão ansto- decência".
NOVA YORK, - A con

ferência que estuda a si

tuação dos judeus na União
SOviética deteIlminou sete

passos
. .especiticos que a

União Soviética pode dar
para acabar com a .ctiscrimi
nação e a repressão cuJtt.1-
ral contra Q5 1.* milhões
de j�deus na URSS.

Uns 100 líderEfs cívicos,
acadêmicos e religiosos
aprovaram, por unanimida
de, uma declnraçêo dirigida
às autoridades soviéticas e

"a todos aqueles na URSS

que desejam verdadeíraman,

Fazenda
Foi constituído grupo de

trabalho para apresentar
estudos acêrca da reestru

turação do Serviço de Pts

caueecão da Fazenda, num

prazo de 15 dias.

Vão integrMos os srs. Hé

lia 'Bom da Silva, Nabor
Teixeira Oeüaço, Altie weo

ber de Mello e Orozimbo
Caetano da Silva, sob a

presidência do sr. Hélio

Dr, T. V. de Andrade

Bolelho
I.UVUGfiCJA EM GERAJ

'10110 (t:U"ULt: enveire L.'

feJt:1 ....ne J:3l1ot

jCarta da Alemanha
Lei Trabalhista na

Alemanha C�- muniste
LEl TRABALHISTA tp_ útil para o cperárí.a. f..'cb levadas rllsputau pülit.c as

ALEMANHA COMUN!.GTf\. êsse fundo tenics que i-:- e pessceís- mesmo dívpu-
ve tigar a legisl!>.çiio L<!- tas Internas de ramuas

Prcter-sor Dr. Hermann ��t���: na AleI!lr;.nh:: ê;:;- ��:�d2�s�n; :rc��.�����l· �� IM. Gecrgen
\Legu� as es.juerdistaa, requerer. perante êsse , tri _

Em toda a aménca t 'l.� que existe a -Federeçêo bunaís especía.a a

deT.'S-1tina verificam- .se pr _�u"1. Sindical Atemã

..

, -Lív-c" Filo sumárta de opa-ér;o.'.

���oc1��Si�i;:��I��O�a l�e;!!:; �n�un��,:��t:aP�eE:X',.�te::��'mn;��c.,,�,� �?nr�;�����:�!(�'�'e:�l��;i��proteção. maícr Lbe-rJadf. '" ., ",L -,

maiores salários. meter ;;'� uma dererenca. porém t'io dos 6 ndícatos da A: ,l ;'.
gurança sccíat _ tu-te -s- essenctat cue esta Feder a.. una ocícenr-n ctass II ;"u

to faz parte dos neve, 0".'1 cão não 'l)cde rer chamada esta lei trs cath'stu c -mo

ceifes da leglsla�:io tram- de '�indical nem "uma !)rivaç.ão 'em ore-

lista. livre: � sua ún'ea ta-era cedente o-s di!'" tos (<:.

é a de ímpor <' ce ju�-;- tracani-cores alemães P-

ficar a !)olitiea d') Pa:·:·i(lo uma total enm'naoão :�'l IC:munista junto ao ocera direito trnbalhls-a era �l

nano. E, quanto .à palavr a c'ona! alemão". Porque c-,

�:r��, :s::����tejê;�: :;�� �;��lU��;��� (1:)le�p.e�1�n:';= i
enceto t-em relação "0:'1 ra. ratificando uma J"'�;";-I"Iíberdade". Poí., trat't -;;<1 laçào que só poderá s-r

cíass'rtca-ss intel"rfllm",';t"
de anti-social. tctentérta

Talvez seja o B:'asjJ_, De,..

te cetcr. um do, l)ClÜ(;
msís avançados lh munjo,
com o seu Dire.to ;:;o'·;.�!

'I'rabalh.sta, onde se I· .. sr a .

caram estadistas cu .l--"rr.:'cs

seres do porte J,� 1\.;.::.'1'11'.
ncn Magslhik.i. Cesaejno
Junior I bastante conheci- de uma o!·ganiz3.rào
do na Atemautia \, ViV'r tal, sõnre a qU81 só o

ucseameno. Alexandre vemo comunista possue contraproducente?
Marcondes FIlh:J, sem clln fôrça de comando.
tal" .seus _instltul.dores _ ,N:l �!t�d� lei traba.lh.kt"! Uma da s rnaôoa e a ""

Getulio V2rga�' e -'.) prime: - nem se fala maí-, (lÕ sJir�i- guerra ideoló!lic1� ure fi'.'J

ro Ministro de T'rabulhn no to da greve. que teórica- oe'xa perceber aos dlri-

ps is Lindolfo Oollar ce mente ainda consta tl,t gentes ccmun.stas. quão a

decendênc:a alemã. constituição da AJeman!l-:l. social é a SU'l. 1egi ·)a�i·_).
, t Pensam �ó em aum!!!"l::-:I

!::����?a�!:ll��:2�'E�)��':� ::���;a:::pl(�:�s�e:l!:ç��� ��_e�r:�ti�:'o �r;���� qU�,:;�
",am que a legis}2çã,o t.ra- �a da teccDomia comuni.; p.o .flm des-sa Jornada ,]�r-
balhista num pais C0mu- tal, Qualquer assalari::l.jo r!s:>lma pela. ,qu9.1 e_� ,'a

In!Eta protege o trabalha- me<:mo contr9 a sua -',)':1� r:"'d(\. �g:r f:cad:l'i g
.

.!nt-

dor e que portant-o sel'vi- tade, !lode .ser ohr!!mdo a çoes mtelras. "'l!p!lreCer�d ,a;
ria de modelo nara os ob- trabalhar fora C.O .s""n :u- ordem comunl<"t�

..
o

pa�'\"-I�etfivos a sere� :1.lc:I)Jr:t- gu de trabalho 'õ for.!!. 'I� 80 na terra. P"l" l�to ,j.�

�lcs e.m �-;ua� lutas p�!êt 'j\..,., sua �idade. em "l.o>;ar d-2- �����r�� ly!a,,;�l:��,�la�\:��;tica social. termmado pel') E.�tach e
.

'"

Analisem-os a l-egis:n� 1.0 isto até sei;.; mêS"!il pOf ano
com a raclOnallsaçãa ('OS

Ida Àlemanha r:omu� �tt Ba<:ta imaginar ?� �.)n;'-'- pr�ces�as de pr {I" .,'0. Nm

da cha�ada RepÚblica lJ� quênc'as para mul!1erC3 �Ue;-Sl:�tl�:;Sa Ch::�.<>;����,mocrática Alemã, de U.'U trabalhadoras, _que p r

IP.üs, porhnLO. que abr':w- meIO deste' p9rne;�afo p<::_
nem de pensar mUlto 'lP. ...

ge uma região com tortas clerão sei forcadas a e.bo.n
n�5 de afumar Que o mlil

a"ii caratel"Ísticas (ia indus- donar os seus lar-"s e 1'1-
reSide no !lróorio 'Is"" 11&

irialisação sob reg:m0 C':- ��:, E��:I�:ec�2° t�:�la �1� ��mu����m�:e �:�lf ���� Imunista.
forçad'J tlPICO dos re""'I:l�S

segue avaliai e enqua"lrflr

en�;;u 12 e�le ����r �e l��:! J?t�l'tarlO� Quant� 3°� llil- :: ;����e�s d: �:���:S ��I�
lei trabalhista d�� Aie',:.-:.- r:l"l�, a

E��:��:�i�I���,�o�:� Inana. A 1('e-I�la"ãr") tr'cfI_
nha ccmun',�ta. Enq'.l!lnt') neglIgência. I)')r menM

Ihista da AJ!?m,mha c:

na legislação trl1ba!lü�ta que seja. POde; ser P'l!1;Cl'l.
n"tm'sta. - é evid�'1te -

(ie qualquer 9aí:; ociden�J.1 com ,multas EM DIN:>-:iE'I- não servirá de modê!o t)'1-

iijleia central e a d� a�.Im('n RO a serem df!:;co'}�-i;!s ra uma legi"lação tm"Ja-

teçã'J do c pcrárlo, n,., r�- do <:alário. lhista dc-m:-crata, cuja fl-
gime comunist ... alem:io u gura central é o homem
idéia central é a do l:Um011 Pior ainda é àquela ie- com todas as .suas I�gítl-
to da produçá'J. O E_;Lido terminação, que tob1'iga a mas aspirações de libe�'d�
é o único empn'3udoi: e co todos >Os operários a d2- de. d'gnldade c ptoteg;;_o
mo tal decr"',"L ,.,impl"ls- nuncinr falhas -ou de31�i- social.
mente a plen:1- crncr"IL'oân- xos, dos colega,.
aia dos 'seu-s ;ntCl'�.::;r.êS Quem não comun'car as Mellitem sóbre estas "-

com os do ,operariado. "'Di- fa\has na. proclur:ão será, Ifliumaçêile.lh que exprc,ssa,,:n
reito" é aquilo, Que tomen êle tambem, mult9do em a verdade núa e crúa, vS

ta a produção,' Uma 'i.·Z dinheiro. Antigam'2nte eais dirigentes, os homens pú
que ,(1 Estaria é o únIco OTI tia uma "Comissã'J de Cnn blio'Js, os legisladores t,S

pregadcr, não há meio� de fli�cs", perante a qual fo- I,ideres dos empregados e

reclamar contra êsse e�n- ram d'syutadas os lití�ir.,> dos empregadores, r:os pai
pregador, que é ao mp"i- trabalhistas. A l"i de 1961 ses da América La[!na
mo tempo () leg'slador. E- 'transformou essas comis- porque es!)elham o que"
o Estado que defIne :l. J<"!- :;ões.em tribunais espe- pas.sa por detras das cu"

termina, o Que é bom .;:_ ciais. aos quais podiam s�r tinas de ferro.
-------

,;"Jl0 reco caridade, quero :lre::ê� r"�: r-"2:J você. Dcsc' c

t m a <lJll que 'me eram, J se! dar a guns passos, apren
.

a cr

posso melhorar muito, cu c milhares de outras crianças defdé,éOsas
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude

,'lho!! "', ' 'r 'útil.
as ainda

que queremos ape
a nossa Campanha.

Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associ:tção Brasileira
da Criança Defei"Cllosa-A.B.C.D. cosassxo EXECl'TIVA �AC10N_'\.L

Diretor-Executivo ••... _ .••..•...... '.'" .. Jayme Torres
Secretário ...•. _ Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros .... ,. _ .. Alberto Figueredo e Camillo Ansarah
Presidente da A.A.C.D ..•......Renaro da Costa Bomfim
Coordenador..•... _ .•..... , ...• .Ulysscs Martins Ferreira

Presidente de Honra Amador Aguiar
Presidente da Campanha .••••••••.••••...•.Laudo Natel

1
ENVIE SUA CONTRI8UIÇAO PARA A CAMPANHA PRÓ-CRiAllÇA OEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:
Associação de Assiscêncía à Criança Defeituosa - A.A,C.D. - Av. Prof,
Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo.

IAssociação Casa da Esperança-Rua Imperatriz Lcppoldina, 9-Santo5.
Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa .à Sta. Casa de �seri
c6rdia - /1.". Cláudio Ruis Costa, 50 - S:lntos.

'\.ssociação Mineira de Reabilitação - A. M. R. - Avenida Afonso
fena, 2698 - Belo Horiwnte.

Associação Paranaense deRcabilitação-A.P.R.-R. Iguaçu, 811-Curitiba.

Associação Pernambucana de Assisr[ncia.:l. Criança Defeituosa -

Rua do Espinheiro, 730 - Recife.

Associação Sanatório Infantil Cruz Vcrde-Av_JanJir�, HX)2-Sio Paulo
Associação Santa Catarina de Reabilitação- Rua Gal. Binencourt, 102 _

Florianópolis.
. Instituto Baiano de Fisioterapia e Rcuf!1:<tologia - Av. Getúlio Vargas,
544 - Salvador.
Sociedade Campineira de Recuperação da Criança Paraliuca-Rua Lusitana,
369 - Campinas.

(S. THIAGO)
'I, '"

"NO nhpj,' d:<:
·ro�:;', p�,de ,

CC�'l f: '1'a C3.�arma H.1'"
_'U I'S �ua� atividadp$

a�' ...r' 'd) dbs <>.nt.es

E:encõ: E1na PUrVl.l.�h
ce. John R:md, Jack HeI],
de"s n; :<3en Tu:[}'n'
:r.Iay V.Th·'e· L"o V'" tP.

V."e,ley Ru,?"gl-2s e C:H.l.R
LES CH!.PLIN.

<;:ve:ment,.... exib::l')s no fu-
tur). QU:l"'11 a d')S
flme�, n" ,,� ·�ó
,erá ffita a r'''p,"it c! �

já ex�bidos e ap�('-'
ou dos rime qu� pI') �

ram ex'bldos, l) i,\
assist'd:s "m "II

r€!i pelo coment<>rista. P'l_
{lerá também ;j\?r rea,:.za
da um3 prrdlçã? c' í :lo 3.

r&�·to do fi'

C_'\RLl

'\;>·2t""i··l::Prez� de.'! leitor", :

longa at::3ênc:a das r-�'Ii
na c!êne c:nce:tuado Ui
r:o C::.tarinense, esta cim·
na (exc2tl.:an::lo o con:eTI

tár''.) sôbr,e o filme "P�T 1\

EDRA') volta a e\'iden
aiar-.se ccmo um fi'h r'le

há mu:to está ausente ne
sua casa paterna :!anJo
lugar a seus artigos sô!"ne
cinema.

exibi10s ainda, ))'l"efH�3 r :1

l'ln's ('�n�

d� ��e �l:. Ol���l.;�,d�:c'�f:��
DC11�1:?_'il F"i>:bank� e D9.vld
Warl� Gr'ff'th fundaram
3. U:UTED ARTlSTS, '121'-

d�deiras cbra,> (le rcal \':1

h.:r. CHPPLIN é <:empL'c
CHAPLIN e CA:'tLIT03, o

eterno va�abundlJ do dlle
ma é sempre CARLr.l.·OS
com seu de""ajeitado � n

dg_r vivenrio gnmdes '.:O'1te

dias e gr.1n1e� dramas da
v·d�. CHAPLIN é o m.. ior
crrtico humani�simo e ,,:l
eial que o cine·.na possui.

FLORIANOPOLIS

em 4 ccméd'a·.-; (C':.ela 1"'1
com a sua p:nte drn,àti
ca tamb"m p�js ê�te t, -

que é sempre dado i)m

."eus filmes) curta,,; C'R
M!"'1 de B zet; 'UM r ._

TOR'; 'CARLITO� P ;--:_

: o "- dlr.etorla.,

Fo: CY'l:'_' n:l. oca�ião, o

� i.'ll'" re1.'J1ota cie
T'i torO de Sica HUMBE1�
..-., D' (Umberto Dl, tendo
�_;): a ex'b-C'áo "ido re'1l!-

'>"20 ê uma br?-prlm'1,
-' t:,,-'-g,-"e de u -:I. P('-

�-:::r4nTTN
"

tl"l_ resp�lto
artilltL::as

SE'l'.NDO NO P<\Rf"\TJE �-'I
c>

MAIO'; CARLITOS A3-
SISTENTE DE UM m;:_:_\j
TISTA, O génio � Dom ';0-
sé em CARMEN e t:>.n+'J
né.r;�e como nos demais 'l)i
sódios faz rir a valer. R}

pito, não é uma cbrn -pr;
ma. mas é ótimo pois �'),
d1S OR filmes de CHAPI,_rN
PL'UCOS ou nenhum d�f:{!i
to pos.;ucm, COTAÇAO: 5

u'ntes diae; e rc'Specti-

"-�,m que os filmes
""'rande çênio, são

d- cl: ') inido do c·ncm.:1-
A� prÓ'"imas exibiçôeti: cio
C Y ;C:T"";E FLORIANO-cp"nVes dI:'

tua do" ('cn]
va'--tí' �im,

Arte.

Os, leitores deverão ser
novamente alertajos, que
esta coluna abrangerá tô
da� as facet·as p1ss1veio:
rebacionadas com o c'ne
ma, como seja: crítica, pu
blicidade; técnica, noti-

ciário e uma parte C;_1l€
nunca foi por ela ab"rda
d.a nêste j'Jrn'll: a biogr'l.
fia de grandes astros da
tela. A faceta publicit-i
r�a referir-se-á tanto aOs
filmes em carbtz, ::Omo
também aos que serão POS

!J dlo 7.a.

10 CrWcn)
CRI'TIrA

Dia 22 - 'SE TOnoS 'JS
HOMF'NS DO �A:U1IIDO ..

(Si Tous Les Gars du Mon
COTA:,"'OES:· IJ (p"-,s!- de) de Christian Jaque e

mo) 1 (fraco) 2 (rf''''u'ar�
3 Irm) 4 (muito bom) 5
5 (ótimo) 6 excepcional.

o curta metra'l"e'1l
O BALAO VERMELHO

(Le Ballcn Rouge) de P"'s
cal Lpmorisse.
Dia 29 _ CO�TRABAt�

Dia 15 do mês em curso'. DISTA A Mt,1QUE de Chr's
o CINECLUBE FLOR:il; tian J-que com 7ernanrlel
NOPOLIS, que !nnc:ona nJ. e Tatõ.

C�NECLUBE :JE

NO TEMPO DE CARLIT0')
Ficha Técnica:
D'r"C'ão: CHARLES CrIA
PLIN

Filiais: - São Paulo Rua João Teodoro, 670 - Curitiba Av.. Igu ii, 2117 - f e 1.2171 - Pô to 7 ""'&1"'"'"11
� '- fone 2801 - Tubarão Rua Lauro Muller, 50 - fone 1479 - Araranguá Praça Hercílio Luz, 632 - fone 23 - LagunaBatisiÍt. 201 :;; f�� 165,

fA 10",::'4"1;\; '.fH...u:..L...1.�.�_"""-,,,-ÇAMINHÕES PRÓPRIOS pARA M.UDANÇAS,
"""j!!.", ',;,;c".t: ,� ." ':.' \Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Representantes do Vale do ·Itcfai em Fpolis. \

Afim de tratar de assun

tos relacionados com seus

Municlplos, encontram-se
em Florianópolis, represen
tantes do alto Vale do Ita

[aí, os quais têm mantido

com autoridades estaduais.

São êles o Sr. Ervin Blelse,
Prefeito Municipal de Be

nedito Novo; Angelo Vivia

ni, Presidente do Diretório

Municipal do PSD da mes

ma. cidade Faustino Buzzl,
Vereador também de Bene

dito Nove; e Dr. Arlindo

Ferrari, do Diretório pes
sedísta de Ascurra.

Acompanhados do Depu
tado Abel Ávila dos Santos,

Pode.ser criada no 8rasil
uma emprêsa moderna de

avicultura, dentro da Alian

ça. Um grupo de ínvestído
res norte-americanos, ten

do à frente Jaok wtenstccx,
consultor industrial e mccs
tidor de Pacific scusacoe,
na .Oaüfórnía, rara durante

60 dias, uma invesbigacâo
sôore a produção de gau.
nnase ovos e as condições
de mercado na área do Rio

de Janeiro.
Se ror viável. o empreen

dimento representará

i Ultima tlora
,

Espor!iva
INGLATERRA. 2 X SELE

ÇAO DA Frt'i\ 1, O�TEn�
Ei'o1 LQ"'1DRES

o aguardado match de

fuh:bul entre a Selet:'ão
da Inglaterra e o Selecio·

nado da FIFA, efetuado

ôntem no estádio de \Vem·

blev em Londres, foi

I \'e�dido pelos ingleses pc,
lo escore de 2 x 1. Obra-

I sHeiro· Djahlltl. Santns

I
atuou no. onze da Fn�A,
sendo cnnsidel'ando un:
dos melhol'es .em cam

po.

haverá de inicio fi impor
taçãu de 10.000 guunnas dos
Es1.nrhs unidos. 1\ AlI) pecuru-ta brasiteirn oxtstem

sr-tores virgens aguardando
f, Intc.attva dus grandes ca

i-unos de neuóe-rcs.

Em sua recente estada na

cidade de Joinville, o dr.
Fernando Osvaldo de OH·
veira concedeu entrevista à

pr 111iifir'üu:,e a C',nl.ri!hlÍr
com 3.G75 d nnrcs Ql1 meta

de do preço da Investiga
ção. Se a emprêsa ror Iun

dada, os investidores as

sumirão todos os encargos
da mesma.

CODEC NO ESTREITO

Tomou ..posse no Canse·

_lho Local de Desenvolvi·

mento, no último dia 15, o

�n!f' Georges Wildi, 'repre·
scr.tando a Preleitura Muni

cipal ,em substituição ao

'Sr. Rufrino José da Silva.

ResS'll!p·se ter sido com·

pletar..\.,ri�1J remodelado o

Centro de Saúdll da "mar.

chestar cbtarinense", dentro

do que se chama "novas

normas técnicas".

uma prestação de contas

dos trabalhos da autarquia.
A verba que se está apU·

cando, no c_orrente ano, Ó

de 115 milhões de cruzeiro:<:.

Os recursos orçamentáMos
de 1.964 serão bem maiores,
face às disponibilidades do

excesso de arrecadação, pre·
visto em 60%.

! .:,:

o novo membro do CLD,
conhecido pela sua inteli

gência e capacidade de rea·

lização, saberá, sem duvida

lI.lguma, conduzir o desem

penho das suas funções den

tro da linha de trabalho

que tão acertadamente o re

comendou para o novo car

go.

Departamento Estadual de
Estatística vem conlirmar
a exoneração do Dr. Laura
Sodré Viveiros de Castro,
do cargo de Secretário-Geral
do Conselho Nacional de
Estatistica.

Está vazad9 P?'f> seguin.
tes termos o I.elegrama que

9 ilustre demissioná'rio di

ri&"lu ao Departamento Es

tadual,. de Estatística:

"Ao deixar cargo Secretá·
rio Geral Conselho Nacional
Estatística agradeço V.

Excia cooperação eficiente

mos da Silva, quando com.

pareceram, além do Depu
tado Ávila aos Santos, to-

.

dos os representantes de
Bendito Novo que se encon

tram em nbssa cidade e o

Dr. Arllnda' Ferrari, que le
vou ao Presidente do PSD

dor Faustino Buzzi e o Sr. visita ao D . Aderbal Ra-

Angelo Viviani, solicitaram,
ainda, na Secretaria de vta

ção e Obras PUblicas a

construção de uma ponte
de concreto sõbre o Rio

Forcação, no perímetro ur

bano do Distrito de Doutor

Pedrinho, o que ficou de
ser resoístco pelo Secreta
riu Celso Ramos Filho.
Foi feita, finalmente, uma

de Santa Catarina, a saudá

;��s d�eA���ra.correligiOná-

G lUIS Alfl!GO DIARIO DE SJ.1iH ,,,glll'I{

Florianõpolis, (Quinta.Feira), 24 de Outubro de 1963

Portuários voltam ao trabalho
RIO, 23 <OE) - Os pOJ"

tuários deverão volt",r ain·

da hoje ao trabalho, ponde
fim a greve que paraliso',

duraJ?-.te 4 dias o porto do

Rio de Janeiro_ A informç:,

çAb foi prestada pejo mi·

nlstre da Viação, acrescen

toando que já foi pratica·
mente acertaç!.o um acôrdo

para por fim a greve.

nes da Cruz em seus últi-
mos momentos, senhores
Dr. Aderbal Ramos da Silo

va, Renato Ramos, Ivo Mon·

tenegrQ' e Gastão Assis.

Avàliacão de obras Rodoviárias
Prosseguem 'os serviços PA.Ta procederem à 2a.

de construção da Rodovia avaliação daque.les trab::-'
SC-23, trecho Rio do Sul. lhos, o Secretán� Executl'

Trombudo Central, a cargo vo do Plameg, sr. Ann%

da firma Lysimaco S.A. _ Gualberto, designou os en

Engenharia. ��::�i;�:e ���or�z���ele,p=:�
---------------- Chefe do lS" Distrito Rodo·

leocadia Antunes da Cruz: vi."o F,d",l, do DNER

Bnl.\Ilio Jacques. Dias, En-

Agradecimento e convite ��;��g.:.o ��t�:O;�6��0 ��
A famllia da Sra. Leoca' a saudosa Leocadia Antu- SlIl, e Zenon Garcia, ASSIS

tente da Divisão de Execll

çãO da autarquia_

IBGE tem novo

. presidente
A Direção-Geral do Depar

tamento Estadual de Esta·

tística acaba de receber o

seguinte despacho telegráfi
co: "Tenho satisfação co

municar·vos haver assumi

do presidência IBGE onde

conatrei certamente colabo

raçã.o êsse Departamento pt
Abs. Sds pb Roberto Ban

deira Accloli vg Presiden

te IBGE"

Inquérito
RIO, 23 COE) -

mviados ao Tribunal Marí

timo, os autos sobr.::: o in

quérito que vai apurar U3

responsabilidades da coIl,

são havida na altura de Sn

Secretaria da
Agricultura

No 'Exl"ecbente do dia 21
de oulubl'o do corrente
ano, o dr. Luiz Gabriel, Se·
cretário da Agl'icultura,
atendeu. em seu gabinete,
as seguintes pessoas: Depu·
tado Paulo Preis, que demo·

-

rou·se tratando de matéria
relacionada com o associa
tivismo .rural e como as

associações de classe, po.
dem ajudar mais intensiva·
mente o desenvolvimento
I.'grícola; Deputado Abel
Ãvila dos Santos'e vereador

O'inger. trataram de mate
rial relacionado com preso
tação de assistência técnica
do homem rural; Dr. Glau
co Olinger, Diretor da ACA
RESC e Comissão de Japo
nês, que trataram de as·

sunto referente a plantação
de arroz Dr. Alonso Veiga,
do Ministério da Agricul·
lura, que tl'::\tou de assun
to refcrente a classificação
de produtos agrícolas, e Sr_
João Moreira, de Jaraguá
do Sul., que tratou de às
sunto referente a mecaniza·

ção agrícola /

êsses pr6ceres politicas I L 'o. O BllgO Annes ouet- sanes providências, com Santos, os visitantes en- suntos referentes a admínís
avistaram-se com o S€l.!.,- L .... ito, Secretérío Executivo respeito ao pedido. traram em contato com o tração da cooperativa de

tãrro Elpídeo Barbos .. , u.:::. cacuêre órgão após cordial Na Comissão de Energia Eng_ Paulo Melro, Prestden- Energia Elétrica do Salto
Educação, quando L- v n- p.tlestra com os visitantes, Elétrica, ainda acompanha- te da CE.E. e com àquela Donner, Ficou estabelecido
tilada a criação de 1.J.lU r' to !lCOIl de tomar as neces- dos do Deputado Ávila dos autoridade trataram de as- a ida de Técnicos a Doutor
so Normal-Ginasial no Gl'�'

.

Pedrinho, afim de ser feIto

:'o;�:.'fi�: ���::�o d'NO�: Diretor do (�ntro H�motera"_ um levantamento das neces-

Na ocaS130 o Titular da � � ����:sCI���:���aq�:
��:i:�����::0:�1��t�z!�� pico (atárinensê vai Participar ��er:���:aalt�e:��:�:e pda�
da aspiração dos habitan-

. -i
.

ra ° progresso da região.

�: ��"::��'P':'�i,�,�%OiP�� �ietl�il·m,"portante (ong M�dl·co o Prefeito mrvm BI.i".

PLAMEG, onde reinvidiq�. Q " r � .. � �a�t:�t:��v:!��, Á:��b���
��:Çã�uasd�al�:Up.p�:��tc:� i����:\ad�e àse�A�l:dbe%�� ���x�:�:ud� ��;����C:s�:. dia II, estará tomar-do par- no D.N.E.R., tratando do

Frei Lucinio Korté�;ldE\lltft. }'\t6Iónal de Medicina e que Mário, Roberto Kesníawo- ��d:mpe:es;:Cei��:�; P���s� �c:��m:���v�:ri��rga�er::'
wski, Diretor do Centro letra de Citalogia, sôbre "Ci-

·na
!iemoterápico Catarínensa, tologia do Fina!Gest"tório",--=:-----------------------_
de ser convidado a parttcí- junto com outros :lustres( d P d F��;ssoOf�::�ill:i��e d.:OO�:t: ���I�g��ar�o br������rta� amaroa a na raia o orte
ti-leia e Omccotogta, a rea Clarlce do Amaral, da

Gua./
N d

Iizar se de 3 a 10 de novem- nabura, e Nilo Luz, de Por- fra:��a��:a;o�o�:Ug��: :i;�;:��:��:�I�a v�sc�ont�� :�ci��\'a :�l ��I��i�O co��
investimento conjunto ame- mens de negócios do nosso

bro e?1 Porto Alegre. Já no to AlegT"l. o Dr. Aderbal Ramos da Vale e Silva, comandante Inspeção, entre etes o vice
rtcano-brasüeíro de 280_000 pais, um exame de planeja- Silva recebeu, na Praia do do V Distrito Naval; e no almirante José Moreira
dólares em terras, constru- rnento semelhante também Forte (Jurerê), o více-et- outro o Dr. Aderbal Ramos Maia.

��lescÍe��:�.amentos e cepí- r':ti�;�����ra a���;:u���:'s Atividades da Secretaria da Saúde- _:l�:::iSJ���ci��r��ac�::. _

��s�h�i::.ri���t':: n�CI:,:;��: e Assistência Social ��� ��eI�:�Çã�e ::co�::��
vamo Compareceram tem
bém o Comandante do V
Distrito Naval, corura.atmt
rante Murilo Vasco do Vale
f' Silva, e outros oficiais ja
nossa marinha aqui sedia
dos. Encontravam-se pre
sentes, ainda, o Secretário
da Viação, eng. Celso Ra
mos Filho, o secretãrto Sem
Pasta, Sr. Ibrahím Simão, o

diretor do DAES, COI;. Ani
ta Petry e o Dr. Fúlvio Luiz
Víeira, chefe do Gabinete
de Relações PUblicas do Go
vêrno do Estado.
Ao agradecer a homena

gem, em nome de todos. (I

vice-almirante José Moreira
Maia enalteceu o espirita
hospitaleiro do povo e tlU

toridades de Santa Catari·
na.

Nossos flagrantes forem
tomados na oportunidade

As 'metas da da camaroada, vendo-se, no

\I'a oxPE.2��,�. ao mi.=:;;�::=:'=�E:::;::..�:O:.:I;,,=r:a=�n=:�=!:=�:=t::::·::;;?=ao:=r:a::.:�================::::..11
�:::�H:I�!��G�:�: Deixa a Secretaria Geral d3 CNE
!�I�I!:n�ml�:aoC:;I:S;:Z Telegrama ontem recebi sentido serviços estatlstIcos Sds. pt Laura Sodré Vivei.

do pela Dueçao Geral do sempre melhores pt Abs_ ros de Castro"_

JJ[K(
®� ,

________--,--_:-'_'>_;_�_·A_'�_(),_-_T_'''_'B_A_''_flA_'_ID".O_'_C��Cl1t.) da r� Gaspar Dutra

�uestões ÓC Hclcvância �ocial ::�:\';;;:;'���::"�,,nObill.
-

Novomembro do Conselho
AHNALDO S. THIAGO J'EhaLu A HAtULlDilDE ut��ad�:cÇO:on�i:t�I��.as c� Local de Desenvolvi'mento

o que escreve um plumi. Uh LUn�líiUÜt SUAS t.:ít louca disparada. Florianõ·

Uvo, jungidu, embora não UAOi:.�u. iJliG o referido jur� polis, há- bem pouco tempo
prol"issionalmcnlc, à neces· na.: "O sr. Doldades ê elln· ainda uma cidnde de vid:l

sidadc intelectual de ",our· !>nicrado uma das maiun:s simples e barata, é hoje
dar todos os assunlOS pela amul'.uadt:s mundiais em uma <Jus ci(hv!es brasill'j·

rama, numa época de espe· assunto!> ue piaot:Jumcnlo ras mais afctullas pela in·

cialização À OUTltANCE, urbamstico"_ ::;'Ull meta: O rl'lção. resultan!e principal.
em que há técnicos Ilara to· Homer.J. "A hum;lJJ.idade mcnte de um detC!:itá\'el

dos os atalGCl'es, até mesmo perdeu a habilidade de. I,ro';csso muito Ilrclllcditad(J
os dorné�ticos, pouco efeito con!:itruir eiifades - uecla· (Ic turvação das á�uas para

produz no .mimo dhS 110- rJ. 1Ju�.ade!S. [I'lorenyu c'.'\." pcscarias' bem pouco hOl}!'!"

meus prâtJcos, que rc,llmcn· neza são as tinieas cidades tas. As Cf'nSCflUvneias d:'\

te sãu os que di:;i,ÕCln de Que pn'eilchl'm os conceitos cconmni" diri.!!'ida, em nosso

podcré's na organiza",ao suo (J:ÜC "l';Uld:;tltl(lo como uc· )lais, c�,t:io �t'rlIlu 1I'i piores,
elal, muito IOIl�e eMando I) eC;;llárlOs para a T('utidadc assnmiHtlo IlWf'mn o aSlwc

dia em que o mundo será de agrupamento humano tu de eahlmidatle llÚlllicll!

governadO pelos Jwetas ... S.Jeialmenle válido. O gran- f'OI" isso, (kwrill a l'l"rfri-

Em ártigo Ilublicatto por Ile problema, hoje, e estahe· tUl'1I Municipal proceder �

êste jomul, na edição dl" :J IC";CI' o equilíbrio entre as uma Jlalriútica sindieânci.1

de setembro último, sob a �t>llqUl;.,tas do passado, as no sentido ele tkscoJlI'ir

epigrafe _ A.rquitdura t:e oecessjdattes do pl"':<:ente e UDla IIIH�iitlp cOlou:1, \'cndc

Especulação _ e cm nossa as �olicitações do ruturo. dor;l til' mantcig-:I, (11Ie t6·

conferência _ O Conflito 1'1'111,0 que, hoje, a arquite- i!as as (1lmrtas teiras vcm

nos' SéCU!flS _ prõuunciada, wra não pode mais !ocr con· ao mercado com lll'qucn<l

no dia 20 do referido mrs sil_l'j'lIl!a uma arlc, Illas fjulIntidade dêssc JlruduLf,

n� Casa de Santa Cutarin:J. uma dencia com objetivos di' primcira necessidadf'.

e cujo trecho rinal êstc i rU ...ticos_ Ela é cada v'.'z of('rcd-Io .10 púhlieo pcl,)
mesmo jornal reproduziu, meno.!. local c cada vez preço fixo dI' 500 cr\1ZeirH�

t.m sua edição de II do cor m1!<; ;!1ternaeionaI. O eQui. () (1IIilo_ Afirmaram-nos quI'

rente, fjzemos sentir os ter lilJrio, outra vez. c!:i!aria em 'alguns IItravess:ldorcs pru

ríveis inconvenientes 'iociais pr.'sl·1 var o local e o tradi. piícm·se a Ifll' ad{IUirir lÔlla

;e!:iC:�1'!��Sst::çõ:�ua�r��:. �:;:a�n�v::sS:;;:t:IVe!� :i�:�: :�n�;(�'irr�:�III;�� ::::���:�� (�::I
::I�ÇãOIl�il������;,n:�.ia ��: :�:j'u P:;�=t��tjr:i �;�Ui:,���� !�:;.ã�:���i;c��;���IO;;l'v"I:-
cação tanto sofrI' com o se vra grega ekistes = lar) rosa c nubre. produtora fIlie

(ncontrar afastada sistl'm't- reune não apenas o afflui· m·'-r·C'c, Jlor ISS'l. da o!liniiio

ticamentc dc convivio com lcl(J, o engenheiro c o pia- nl,blicu o g-llIriuso Hilll" (J.

s natureza. ncjador, ma� o I.lCODomista, hCl'oina d:l Economia I'o))u-

Quantos não tcrão dado I) sociillo;o. o políHco, o !;lr, cl('wudo servir de mo

dI' ombros ati ler fi que sô lécnif'o dt" "(II'ios setores, o <lêlo aos que produzem "

hre o aS'illlltu esercvêrfL admini.strador". vendem.

mos! Deixarão d,r assim se E"tamf>�. aS5Í!n. autol'iza· A ""rcsiia, rlestarle fi(�

nlanifc�lar, �e IIUiZCTf'tll ler 'J"" a pr'jsseguir em 1l0SS"S brlll Ilefllnll<;trat!(), não é um

o que publica o diário gnu· l·"rC)r{'o� em prol df' uma f('III,mt·no econlJnlicu. mac

i{:���;:l�n�:�:t'.�:.:,l�"��'· 1("': n��l-·;;'�: ::;�I' :�"�:,::�i';:n�;;;. �,�'\\ �\:.71"�i:!�,.:�)i(�.II':�C s���
"p�_ '11 \ Ih ("!iuc;j(';;" {' II J euW, dl,,,r � ;,I'l,1 L\;'�",·:_I!h;lnf

':.1\'1

imprensa local, anunciando

providencias do maior íntc
rêsse para sua população.
Assim é que, a Secretartu

da Saúde e Assistência So
cíal dotarã o Hospítal São

Ministros Querem ressuscitar ��"'R:I� ';;�"�:��" ':!::���:
tl!�a S;ecr���:� c:�r���jC��� a "Aliança" �: ������çõe�� :���:iZ�:
Luiz Gabriel, é de opinião S. PAULO, 23 (OE) _ Paulo. Ministros da Fazen-

JoinvlJ1e a CAMPANHA

���: ���e q�:Oje!�tâde L�;:���: ��r��:e!9b::' �o�:�:��oa �� da de varias países estarão �:�����ECO:T�A I:st::
sad .... agrupo norte-ameri· Conselho Economico e 50- ��:�t:�j�ad:.ror����;��tar n: ção, naquela cidade, do Ser·

eano, POssibiUtar_á_a_Oo_-,_h"_._Cifl_I_'_nl_o,_a_mericano em São Aliança para o Progresso_ v��oc��(.�:�gnóstico precoce

A familia enlutada agra·
dece também as pessoas
que compareceram ao lere·
tro confortando-a nesse di·
ficil momento, srs. Walde·
mar SaUes, Waldemar ViIi.
ra. Domingos AquinO, Eze·

quiel Mayer Filho, João Silo

va, Waldemar Filho, Walde'·
mar Joaquim da Silva, Bal·
dicero Filomena, CeI. Mau·

ricio Spalding de Sousa,
CeI. Ayrton João de Sousa.
Finalmente, convida aos

parentes e pessoas amigas -------

nara a missa que mandará
�ezar pela alma da Sra. Leo·

cadia Antunes da Cruz, na

Igreja de Nossa Senhora da

Lapa, no Ribeirão,

dia Antunes da Cruz, sente·
se no indecli�ável dever de

agradecer os médicos que
assistiram sua s.audosa es·

pôsa, mãe e avó, senhores
doutores Antônio Santaella,
Sbissa, Lobato Filho, Ber

reta e Armando.

A !amllia enlutada re

gistra, ainda, os agradeci·
mentos aos que assistiram

OUTRA DAS MIL

Serão

No expediente do dia. 22
r.(' outubro do corrente ano,
o dr. Luiz Gabriel, Secretá
�. o da Agricultura, atendeu,
"m seu gabinete, as seguin
tes pessoas: Sr. Guilherme
Obl'io, técnico da Fundação
Getúlio Vargas acompanha
do de um técnico da ACA

llliSC, que trataram de as·

sunto relacionado com pes
quisa populacional.
Também visitaram o dr.

Luiz Gabriel os senhores
deputados Waldelllar Salles,
Fioravant.e M9.ssolini eLe
cien Slowinsky. que treta·
ram de matéria relacionada
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