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PSD Analisa a Conjuntura Politica e Define
a Posição do Partido Face a Situação Nacional

As agitações decorrentes escapar à preocupação pu

de greves sucessivas muita" trrõüce dos homens públ.
delas de inspiração politica, coso

e por isso mesmo ilegící- O restabelecimento da

mas, tem gerado atmosfera confiança e da tranqüíhdu
de inquietação, apreensão e de geral é condição primei
desassossêgo, que oertur 1:1. para permitir ao govêr
bam a paz pública e criam no, como ímperiosaments
condições desfavoráveis Il) "e impõe o combate ímedta

trabalho pacifico. to e sistemático à inflação,
. Por outro lado, essa ato através de uma severa pcl..
mosrera de apreensão, mal'; tica de austeridade e resteu

ou menos generatíauda em ração financeira para a

todos os setores de auv'. execução de qual o partdo
dadas, é alimentada por cor. empenha sem reserva a S'l1.

rentes e elementos enuce.: cooperação e solidariedade.

mocráticos, cuja tnmtrecao Se a inflação que está

no país é notória e cujos atingindo índices vertígíno
cropõsttos de solapamento') sos, não ror atacada de mo-

_'_tU...,"...,ã0::c:-n_a_"_'js:--r"_"b_lioa__ n_._n_'_ci_On_a_I. d_"'_in.:_'u....:._tulÇõeS não podem do enérgico e decisivo, e S'�

Minfiros não Querem
BELO HORIZONTE, 24 blema algum de energia elé

(DE) - A Associação Co- erice. pois até pelo contra
mercial de Minas Gerais, rio, está havendo um supe
enviou representação ao Oo- revít na sua produção' KWA.
vêrno Federal, pedindo a Assim sendo, é justo pois,
revogação do "Horário de que o Estado seja excluído
Verão" 'em seu Estado, pois do setor que foi atingido
Minas Gerais não tem pro- pelo "Horário de Verão".

....0 XLIJ:

Cr$ 20,00

BRASíLIA, 24 (V.A.) - o cional, e com fundamente
PSD divulgou, ontem, após na qual está pr=standu leal
a reunião de suas bancadas E' patrioticamente a sua co
na Câmara e no Senado, laboração ao governo do
uma nota aliciai em que presidente Oouían,
·.€aIinna a posição do par- Nos entendíme-uos recen

tido, de dcfesa da ccnen- temente mantidos pela di
rufçâo e das liberdades de-

•
reção partidária com o

-nocratícas, e adianta que chefe- da Nação, foi acentua
com este espírito, está pres- da a preocupacãc com que
tando sua cOl.J.hnração ao o partido encara os probte.
:>twll governo. mas fundamenl.ats do país
"O PSD, an:.lisnndo a assinalando·se e necesstda

atual conjuntura potítíc-i de de manter-se um cnma
rcítcra a sua t).J�,ICÜO dc fh" de tranqUilidade e de oro

me e decidida );t!elidade i� dem, que propicie ao povo
ConsUlulçiio e I\S Instituí- as condições indrspensãvels
cões democruttess, que tem ao seu trabalho, de que de
sido' n conston.; da sua pende o deserivolvimonto

CGT solicitará nova Política
Economica e Reformulação

do Ministério
RIO, 24 (('E, - A CGr econômica, üoenceíra e ad-

resolveu adiar mais uma mínistratíva, arem ria reter
mu-�câo ministerial: MinUs
'tas cf" meoneato foram sn
vtades aos Governadores
Migllf'l Arrais, Magalhães
Pinte. e Mauro Borges, espe
randa o secretariado da

CGT, 'lue os mesmos se mc'.

nifestem sobre o contetido

vez Q seu marujesto. A de

cisão foi tomada após reu

nião que curou mais de 5

horas. No referido rr-enrres

to, a CGT, pretende apresen
tar ao chefe da Naçào, os

principais pTOblema� alH·
tivo� do país Por outro la

do, solicitar!i, ainda, umft

adoçilu de politic'J.
do '.IoC'umento

Rep, Dom;nicana sob
Agitação Permanente

SAN DOMINGOS, 24 (OE) _!.testaç6es (ie rua. OntelT.,
- A República Dommicana, 'j fom jovem foi ferido a tiros

continua agitada d'!sde a e out.ros manifestantes .o;(). _

queda do Presidente Juar. freram les5es provocadas
Bosch. Sucedem·se as mani· por cassetetes de Policiais.

Horário de Verão

não se contiver a elevaçii.:J
crescente do custo de vida,
agravar-se-ãc tnexoravet

mente as dificuldades de t'}

elas as classes sociais e (/

próprio regime rtemocrat' c
talvez não tenha poasfb+lí
dade de sobrevivência,
O partido renova, tarr..

bém, nesta oportunidade, o

seu empenho de colaborar

com objetivo de inspira
ção cristã para a execução
das reformas estruturais
em termos demoaraticos e

na conformidade das nossas

tradições de sorte a pro

porcíonar-se por via delas,
rovas e mais satisfatórias

condícões sociais para o DO'

vo e mntor impulso para .1.

cxpnncão económica de nos

ss pátria.

Assim, vigilantes na SUl)

JK I· íari
I'nba democrática em que

e o par amentar ca annense ínsptrou ° seu programa,

o d.eputado pe�sed:sta atualizado pela necierecso

Paulo Rocha Faria enviou de Brasília, o PSD assegu-

cumpr;mentos ao Senador :'r�a::�� eqU�� ;:v:!� EST.'\;\TUS 'fll.AflALII!\NDO: Alargamento e retiJ'i�l,'ãO do "'!;tatle'" da Avenida

;�usl:��:':ne�:obi�S:h::� �:� se empenhará com todo o' En ]\ta).: de Souu (CoqueIros)

�:����i�;:f:F3�Ef:�700 mil trabalhadores pau fTsTaS
;;�?u::i��E�;:v�i.:'I��:: poderão entrar em greve domingo
�l�m�e;��lr����n��e����� ° s:�Si�:�t�Oda24F��e��ç� ��sm��o, ab:�i::n�::�lhas�o; �������;�u on�res����::r;� �i��;C��:�' ����:cu:�rá rei.

corr�lIg10narlo meu .. mais das Indústrias, aHJ;mou que pretensão de se. fazerem F:deraçio, que a ,C�E�C 87 Sindicatos que prete�eo�
cordial abraço. Agr-artecí- a greve dos 700 mU operá- . representar coletivamente nao abríré mio do díreítc se fazer representar CN

rn

-ec, JlJ,ICeUno...,�'-lt: 'rioe da iAl:idMd.a. P&4iH.. · ....WIoS.nq� lWa -ccnre- .a.. p�Y.« .•�r ••�
• .str_lQnw:. ._avj.ãa. :1,

_N'DU-t.ro�-.despac.'l.'),· J K. astourarã inevitavelmente deração Nacional dos Trto Bê 8_\tltHCl\tcr -pita Sl�' Braliflbi;. f� o sr
pa�

mandou dizer ao 5;1'. Pau- ,
-raei N'oSkez'

. .IW.

loao'haFaci""F""'''-N-ovo Projeto de P ibi
- tCOdO'rca�'lhqUiol\,finl,.

lando votos grande êxaa ro I ICao ções Para coa t o, em COndi·

sua. liderança defesa atos çâo qUe
n orna: a sitUe.

in!ie�es J�êsse próspero
'

tarde cornc�n��e��!ará esb

","dv, ,omimi'o liu,t" das Experl'e"nCl'as Nucleares ri-Sih·a,. ",,:��,'�itAm.u,
amigo Comite NaCIOD&1 _.;...

p O.

"J.K. 6g" com sede Run. ,�--------
Lapa 180 _ 19° andar. NACOES UNIDAS (Nova parando um «projeto de um chamamento ti. todas .•5

S"Rio, encontra-se plena a<.::- y,lrk), 24 10E) _ Luiz Bo- !'oO!ução, para proibir as ex· �ações, para qu� fi:mem f) Ulclda
vida de e receberá com .'I!. j:I'�'O, do Chile, declarou rHi�ões nuclearf,s subter \-ratado q,_e prOlblçao d�')
tisfação sua-s notvc:a..s r�- hcje perante a comissão pc- rineas. Declarou tambem o E;>nsaios nucleares, ampLHI PrOCU dlativas ao moviment:l I:!k'- lilica da. Assembl�!a GemI diplomata, que pretenrlEl dr"

.Rib 2.'
ra O

torai nesse grande Eatl- CH Nações Unidas, que:l" elaborar :ao.mcs�o.bfn;tPu, çO'de'n,4_{dE::) - O Ser"i.
do, bem assím suas crv':'- P I)aíses não comprometi- e,Co ascn�. e Salvamento,

c�:n:1f��:;:!õe\�!.���hi:- (1(;', que particioaram da M.T.R. quer derrubar artig'o Guan�� dto B�mbeiros dn

Cordial abraço, Juscel'�\\) ��n�%ên��ane�ra�e���;;,a�:��
da Constl'tul'ca-o Guanabarl'na

,10:alizarra,o e�ar�o te�!a:�o
l{ubitschek". -:�;�:a. Tes�emunhas, dis�

fUDeiOnários Mine iros nuef'em i�t �����,�;���;�,�d�4rafu?u�,�e��,bi["0��i;ln EI1J:���J;�Iff.��� ��iI:�Elf���'F�i��� ��!�::i�����;i;:�l�;
BELO HORrZONTE, " do aumento "lacial, dU",�" face .0 ,umento piei, ""dO' de petróleo não ��e'B�loq,;;O�:��;:'U :n;::, proibe a eleição p,ca Go, mo Trtbun,l Fedecal. de__

(OE) _ Em tumultuada moções foram aprovadas: teado pelos servidores pú- houvessem subido agora te· sidente da PetrObrás Gal. vernador do Estado a qUt<\ll '('erta Ceitn, derrubou na in-

reunião realizada pelo fun· A primE"ira, exigindo do Gc- blicos mineiros. riam que subir muito mais Albino Silva. não esteja residindo nnqllt:· t.('�1'l\ a ConstJtuiçao de Sáo Revisão das
ciona.lismo público pstadual vêrno o pagamento imedia- le Estado há mais de 5 Paulo.

de Min" Gemi" p,cu deba tamente e "egund•. e,ti,To" Lace d" ti'" "t Cotas de Café
�:."�50" :;:;;:��o d: ::,�:n:':: '� err rumo r IS a- nquen O -Cardeal Mota vai ao CONOllO T::�V. YORK, 24 IOE)_

1,1 I'
. Brasilia, para exigir 1)0 Pn'- ,

h
SÃO PAULO, 24 (OE) - Vaticano, o Cardeal Mota, lIlou ontem em N

�
'iOVO sa ano sidente João Goulart que li· sera entregue OJ-e O Cardeal Arcebispo de Siío vai ptrticipar dos trabalhOS :���r a reunião. dos ca�:�

Ml'nl'mo �:rr:sOSne�5es:;�:sesp:;a c��.. Paulo, embarcará hoje no. !�õ;��,ci��táE���v���O'p�;;1 de da
es da América, cntida.

RIO, 24 (OE) _ O Gal. rio .Embora o inquérito te.
transatlãntico AUGUSfUS. o· Brás�ual não partiCipam

Idálb SardemlJerg, deverá nha Sido sigiloso, fontes
com destino a Europa. No ar,tes do Natal. mais

1 � a Colônia. Os de.

Jogo será realizado apesar entrf'.gar amanhã ao Minis bem informadas dizem qllí! amer'
Palses cafeicultores,

tro do Guerra, seu relatório ��o �:��!��a inf��e�;::o�� Comemorado ontem o DIA DA ONU ;!���;:nor�vi:��ol�:rsa�o::�:
do racionamento :ó:�ni:_:e�:"��·a�:b:;�� politica, indústria e comár- BRASiLIA, 24 (OE) - de direito entre naÇões pelo �das aos produtores

RIO, 24 (OE) _ A Coar· noite no Maracanã. Se hou- 1VldT_$f.ro da Guerra, por seu cio da Guanabara, Rio e Transcorre hoje o 18" ani- grandes e pequenas. do Caf�.ôrdo Internacional
turnn. deverá consilll.ar o São Paulo, ,que tinham vin- versârio da fundaçáo ela Oro

Pre,;)õente ela República, I.'ulação com. a Associação ganização das Nações Uni·

S:�;:ç�ocoo:ven�:�c:od;ela��. dos Vígn�ntes do B·rasil. �i�i��:�aO��e�r:od�i�'r:

RIO, 24 (OE) - O MinIs
tro do Traualho dcsrr:ent;u
a notícia de que dera ar·

dens para que foss(.>m ace'c
rados os estudos, em tórpo
do novo salário mlnimo. se
gundo o Ministro Amauri

Silva, o� cstudos sfJbre rf

zoneamento, prosseguem em

rítmo normal a cargo do

CE::PT.

denação do Racionamento
de Energia Elétrica permi
tiu a realizaQão do segundo
jógo entre Santos e Milan,
de Milão, Itália, dia 14 a

OUTRA DAS Mil

ver necessidade de outra.

partida, esta Lambem será

disputada a noite do dia 16.

A informação acaba de ser

prestada pelo sr. Emllio
Ibrahin, acessar de Espor
tes da Guanabara. Disse que
a autorização foi concedida

pelo Almirante Miguel Ma

galdi, coordenador do ra

cionamento.

Defesa da
Democracia

BUENOS fURES, 2 4(ÜE)
- Decretos sobre a defe<;a
da democrf!cia e estrutura

dos partielo') 'politicas, est<i.o

sendo rcdigjCil�') no Mini.:;·

tério do Tntc�ior da Argen·
tir-a. 0'; projt;'tm, deVErão

ser enviacJo'5 pH.ra discl1!;'

são no Par,a:umto, nRS _l:!!(J.
ximas ses"ões extraordimi.·
rins.

Sete Estados poderão
ficar as escuras

RIO, 24 (OE) - Os tm· ca. O manifesto foi entrf'
balhadore.s aa "Bond and gl.le por liden's sindi"ais a 'l

Share", arr>eaçaram defl!\· Presidente Qr,l1lart. O mo

grar uma gre"e no próximo vil!lf'nto, afetará os F.c;tatio5
dia 29, nos 7 Estado" onde de Pernambuco, Rio Gran
a Compatlhh detem conces· de do Norte, Alagoas Bahh,
sões para exploração edis· Mir.as Gerai� "€spírito San
tríbuição dc Energia elétri· to t Paraná.

CASA OUAPARTAMENTO
-�

I

IProcuro para alugar. Tratar nésta
, redação com Osmar telefone 3022

';:TÂ�j�ê�.Ü�tm0�e0�sti-'
(Sín�eS� �oEB�et�moGco�:!:O'O"I�9iCOJ
A, SEIXAS NE'rl'O, \'âlida ai.\ ;

rologlco, l1e

dia 25 e oufulj o e i;'2a.l8
.

o

FRENTE FRIA: Em c1.1:rso; PRESSA
3

C� MÉDIA� 'HII�.e, ..plihbares; 'J'E:Mp0 ATMOSFl!:RI.
DtA.� 2930 C· imnbADE RELA'I'IVA

ERATURA ME_

PL�'m' : 25 nuns: Negativo �DIA: a�.O%;
gatívo !C4lI'.J18.Voe o cUtnUl

12,5 mms, Nc.
sas _ Tempo eL ar - Chuvas es.

sil, diz, que a confiança

inspirada pela ONU, elccorre
da existência em seu seio

constância generalizada de

espírito de auto determina

ção dos povos, que buscam

como modo condigno de

vida, baseada na ígualdade

�
Centrais Eletricas de

Santa Catarina S.A. CElESC
ASSEMBLIi:IA G.ERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAQ

�cnm convidados os Senhores A.CiOnistas da Cent
Eletncas de Santa Catatina S.A. - CE:LESC _ para s

rals

nirem em Assembléia Geral Extraordinâria o'ue se

e re�.
zará no dia 4 de novembro de 19�, às 10,00 h�ras na

rcah·

soaial, à rua frei Caneca n" 152, n:sta cidade de Flor·5edc
polis, e deliberarem sõbre a segUInte lanõ.

ORDEM DO DIA.

m�����:'��u:��) d� ��: men!:�oCC:��::li���i�.
da subscrição e aprovação do au_

ções Unidas, chegou na ma- 2" - Outros assuntos de intexesse da sociedade.
drugada de hoje ao Viet- FlorianópOlis, 24 de outubro de 1963
nam do Sul. O grupo do or-

. JUL�0 fi:. ZADROZNY
ganismo internacional, foi Duetor-Presidente
investigar' acusações, segun- HER�Lnm LARGURA
do

.

as quais, O Govêrno .��.:. _

Duetor.Comercial
V;letnamista, tari& violan· �-

- - , WI�MAR DALANHOL
do os dil't:HO::i h"'IlI'U'O"" .;.,..'1fjl}iG�::;t.1O..- DlrI:tor·JrinaIiciliro .:.-il.:.!.. \.
'�, d,-iJ

ONU invesliga

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLUBE,12 DE AGOSTO Dia 9 de novembro - "BÀILÊ DAS ORQUIDEAS
collm na Rainlla e Princesa Das De�utal1tes de ijS· Naite oe fstreias· será apresenta�8- ProIDnção de lázaro Oartolcrneu
-----------c::-::---::·I-----------'--,...·

,'-------------
�mprêsa n���!���h:;:�.����rr Udã. " Apontadas falhas de Paulo de

T��::::�f�,�E�?E·::::�· . Tarso· no M. dá Educação.�... v comecrnetvos Sociais
tomtnnos Fernandes do Aquínn

CHEFE DE REOAÇt\O I

AntOn:�:::::F.:::;:oeSilv. .' r.��\'4J<1!r ln "--�
Ppridl>s Luiz do Medeíros Pmcte " "" \

�
RED.-\TORE!';
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

PU8UCIDADE
Osmar Antônio Schlindwein

SECRETARIO COi\[ERCIAL
Dtvtnc l\iariot

OEI"TO. DE ASSJSATUR.-\S

MeJo� Viriato �as
CUL\JSORADORES

r-ror. Barreiros FtUlo - Prot. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo LaIO - Prof. Fernando Bastos

\
- ProC. AlcldtlS Abreu - Pro!. Othon Gama
d'Eça - Dr. Milton leite da COSta ..... Dr. �u·
bens COsta - r;"'I. Cid OO:lZ&P - Major llde
ronsc Juvenll.l ..... Walter Lanae - Flávio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thlt\go - uoratécío

l soares - Prot, Osmar PIAnt.
c'l'nnl"t&s Socialll

Zury Mn('hru:lo - Ldanro aertctomou

E1tpOrWR
Gilberto NlIlms - Maury Bori:c& � rtítuerto
��al\'a

CrônlcR!!
Silveira de Souza - 1:,15On Nelson ce Ubaldo

• Raul Caldas Filho - xturcruo Medeíros Filho
- J. J. C'allic-ira nastcs - Luiz Henrique da
Silveira

. \rtr" te I.Uf'ra(ura
Salim Mi!;\lt'l -- limar Carvalho - Jair sren
cisco Hanuns - rteorae Altwrto Peixoto _ Lin-
d('!1f B('ll nndri!;o de Haro

Notícias da Policia Militar
Major Edmundo de Bastos Junior

<:unwntári"s
JOilU Nilo Linharc!;

IlIr.. rm�çâ., .\orr:u,IA
C .. hnHHl�l;i

1t1,;,'!'!·;SE"IfF.\I\·If-3
Represenril.�'õcs A. S. Lara LK;. - Rio (GB) R
Sell!1dor D::l1t:l..... j(o - 5" lind:lf.
São Paulll nua \'i!ória (ti7 - conj. 32
rôrtu Ah·j:rt· PI�OPAL _ R. CeI. Vicente, 456

Relu IInr;znnlt· SIP - Rua dos C'arijós, n"
- 2" /\nd"r
��e

Agenlf'� I" r"rrl'''l'(HI(lt'I\I('� ('IH todos os munirl·
pios dI' �allj(1 Clltari:la - Anúncios 'mediRnte
eontr-,lfo (li' ;w(l"do cl'lm .'\ t:.lwla em vigor.

.

1.1 __A_"_S_IN_A_T_I'R_A_A_N_'C_A_L_,_.,_.,_,._m_,o
.

.;.OO_�_V_E_�_D._A
AVULS." Cr.O:; :10,(10.
(,\ tlir('�'iíll não SI" reSllflll!l:lhili7.l1 p"I",. ('onr.-ilos

t'miritlus r.,IS artil!"<ls ass'madus)

FAZEM ANOS HOJE

- Sr. Nilson Cnrlllnl
- Sr Mal'iJ CesuI

C(:I. SIQUEIRA BEI.LO

Cdba�
- Sr. Muri!o RlIdl'i�:!<!:;;
- 81'. W,llter Sant,,'l
- Sr. AI'lindo Oonài:l
ô Sr. Osmar Eloy M0�l'a
- SI'. Ivo Ga,-parino da
Silva
- Srta. Neusa Ferreira
- SI·ta. Lllian Blttl n-
COUl't
- Srt<1. Wanda Areas

Alves

VISITAN':'ES Procedente do munici-
pio de Campos Novos, a�

cha-se j;!m nos�a cItl�do;!
(Iesde ontem, o nos�o lias
tre amigo Luiz. Adão B:lt
tini. DO. Pl'efelt,o daquela
comuna, pertencente ao

P.S.D. e pessoa ba.'ltfl.nt,e
(!�tj.ll1adll da populu�ih
locar. Em sua companhia
f3.mU�ll'I o Sr. Raullno J\n

tUl1e:; Baltini �ecret\.:-jo
llaquela Prefeitura.
"O Estado" l1el'ta 000"·

tllnldnde enVia·lhes <JC-,�

��I��:lên��i����ssa f���
pib!

SR. RAFAEL SILVE�rHE

Encontra-se n�sta I"':J;'
tal procedente do mumcj
pio de ORLEAES .�ul d,/ €�

tado, I) no!;so lIu�trc 9m;�,
sr. R,atael Silvestre. P:'.'�'_
dente do Partido S"ctll
Democl'áttco daquele 1)]' ,,_

peru lllllnlcJplo e cl·';ll�'l.
to de destaque nos !11�i"
�ociais e culturais da'l'l"
la cidtlde.

Nesta 0pol'!unldad(' O
Estado" envia· lhe cnn);>! I
mentI",;,

MISSA DE 7. O DIA
CONVITE

O Executol' e os funcionários do Acôrdo Florestal
com o Estado de Santa Catarinn, convidnm os parentes e

pess6as da amizade de Donu Leocadia Antunes da Cruz
para assistirem fi missa de 7 dia, que em intenção a su�
alma mandam celebrnr nu Catedral Metropolitana, segun.
da feira próxima, dia 2R do corrente, as 7 horas.

Aula Particular
1!rança,:W - fone 35·30,

L Portugue& e Matt'mrUica. Informações à rua

\ Surgem nomes para o novo Ministério - Eliane no

altar mor da Csoele Divino Espirito Santo

1 - No Congresso'está sendo apon

tado o nome do Senador Atilio F911tana.

para ministro da Indüst ria e Comércio.

R - Muito elegante e movimentado

estava o cock·tail, no Cassino dos Ofi·

ciais qllandQ o Comandante e sra. Mar·

cela Bnndeirn Maia (Tereza, recepciona·
ram autoridades e convidados, pura as

I
��omemorações de encerramento da se·

en�eno::;a�I:;�;I:n�on��.�;� mana dR Asa. 18 -'Acabo de receber participação

., d
--xxx-- do contrato de casamento da elegante

�;�:g� p�:�� s�q�e�:rt��l\�;: \na Helena Bauer com o sr Paulo Ca

I
influente político e Presl- Ia �iv�oA�:::�t'o a�a��o�or::�i��'S�.�pe� bral

�e��í:i�. P.S.D. claque)c cerimOnia do casamento da Eliane .Luz.
--XXX--

"0 E�tado" cumpl'imer,-
com o·sr. Dr. Ermmi Bnyer. Os convj· 19 - Procedente do RIO, fOi alta·

ta-lhe e de;;eja-Ihe fc>:jz �:::�: �:sE!�al�:Se d�m�;u.· �,'nã� rC'I'U'bP,'.iO' mente recepcionado no aeroporto Her-

estada ne..,ta capital.
.. clho Luz, o Exmo sr Governador Cel-

so Ramos

. PREFEITO LUIS ADAO �������'!';'l:���������������",,='
BATTL�I

--xx·,--

2 -A Divina ElIzete, Cardoso agora

também anima as noítadaa da -cotte''

"Cangaceiro".

3 _ Eslá restejauôo idade nova no

je o sr. Dr. Fúlvio Luiz Veiera, Chefe .do

Departamento de Relações Públicas do

Palácio do Governo.

4 - CORAL FLORIANÓPOLIS: 'Fo.

mos informados que estará na cidade

de acínvme no próximo dia 14, quando
dar-se-é a Exposição de 'Flores, o Coral

de Florianópolis especialmente
dado pela comissão organizadora.

5 - Também estamos sendo infor·

mados que n Revista "Laço Húngaro".
p,)r ocasião da apresentação de seu se·

!Tundo número à sociedade norianopo·
Iitana, promovení o 1" encontro de era

nist! 3 sociais de SlIl}ta Catarina.

6' - Ehl nossa cidllde, o elegtmte
casal sr. e sra. Dr. Moaeyr Pitrez (Iara .

Ele, gerente do Banco Lar Brasileiro
de Curitiba, a condte da grande firma

"A Modelar".

-.,.-xxx--·

7 - Muito comentada a beleza da

senhora capitão Tenente Pedro Ivo

Campos (Mariza, na "Noite de Gala",
no Clube Joinville.

10 - Procedente da Bahia, a srta.

Cecilia Medeiros, alta funcionária do

Banco do Desenvolvimento do Estado.

11 � A convite da B.O.A.C. grande
companhia de navegação aéria.· interna

cional. enc outra-se em Londres o senhor

Osmar Fontana.

12 - Acompanhada do' Academicc

de medicina Paulo Schmitausen, nas

reuniões socreis. a elegante Carmem Ro

sa Caldas.

convi-

13 - Rcstna, filha do casal sr. e

sra. Cesar Ramos (Luey, amanhã leso

teja sua Primeira Cominh!!.o.

14 - Tânia Canziani, que hoje fes

teja aniversário, logo mais na residên·

cia .de seus pais sr. e sra. Dadinho Cano
ziam (Celia, recepciona convidados.

15 - No próximo dia 21, o broti·

nho Iolê Faria, recebe convidados nos

:;alões do QuerêncJa l'alace, para feste·

jar os seus 15 anos, Estamos informa·

�:e����s ac:�����ntijo contará com

16 - Passou o week-end muito
bem acompanhadct na cidade de Join·

ville o não menos discutido Delfin' Pei·

xoto Filho.
--xxx--

17 - Muito elegante aconteceu on·

tCfm o jantar festivo do Lions Clube nos

salões do Querência Palace Hotel. Em

pauta o sr. e 'Sra. Dr. Heitor Ferrari,
(Helena, ele presidente do Clube

foco.

«BIIDel»
RESTAU'RANTE

CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

-8IR-
Florianópolis

Rua Trajano - 27 - Fone 3125

taxa 2,4%, prêmio CrS

tprem Oi; prog!',am<ls �,lra 5.126.40.

da realidade bra:;lIcll'a. �I_ Salário anual do lIerente:
rei que êles são de .mct�. Cr$ 20.000,00 x 12 = Cr$ .

dologla das matéria,; de 240.00000, taxa 1,2°.0, prêmio necessário. a unidade nacio·

ensino primario, e nenhu Cr$ 2.880.00. nal.

m" metodolcgia, est.á rOr:.

nem dentro -de qualrjL."!·

�
1'ealidad-e, pois se cons�i- ,"'n- �

""'-C,o"
.....�. '.1 �tui de um corpo de PI'€','C;- // .

t05 'universais que tran.�· '. ���,,:,r. �

cendem o.� limites de c:,:t:,l '-�-
•

qU��:eac�:na��s:;�;�iOS t:Oú I _:� �_ A
D A

_

I

�: c�������::���:�:\��l�� •. ....tLDO ".(.(

xeram ao Estado de Minas
HOJE: O ESPERADO RECITAL DO CORAL DA USC

disse o sr. A!>gal' Renau:t
- O Coral da Universidade de Santa Catarina estará ho·

que foram concedidas a
je como foi previamente anunciado, {azendo sua exibição

psofe8.'Sones mineiros 158
às 20,31) no Teatro Alvaro de Carvalho, sob a competente

bolsas de estudOs p'3.ra a
regl}ncla do maestro Acacio Santana, apresentação que

Unlvessidade de Incllana
será promovida pelo Departamento de Educação e Cujo

(EUA), quase tôdas de um
tum da Reitoria e ..dedicada aos estudantes, j.H·ofessores e

ano de duração, � nJ v<l.lor
func.ionários da nossa Universidade.

de 5 mil dolares eaàél.
Reina grande entusiasmo não só entre os estudantes

uma. Também toram CO!l-
universitários como natural espectativa entre os amantes

cedidas ,alguma� de 6 m�.
da boa música.

ses, no valol' de 3 mil do-
OS NOVOS PRECOS DA GASOLINA E DERIVADOS

lares, totalizando 11m mi-
� Desde ante-ontem entraram a vigorar os novos preços

Ihão de dolal'eG. para mais alto, da gasolina e seus derivados nesta CapitaL

Declarou o pl'Ofossol' Rc· lar �o��::��r.i��� �����;::ã�. desta vez a alta do do·

��l�ll n��c: ���e��e�i�n�; UMA CARTA SEM SENTIDO - Fazia já algum tem·

apel1a� .. e que um diretor po que nno recebtamos uma cartinha.

brasileiro, sem c�ljo a�,*,n
Desta vez o Correio nos troxe uma. ..

timento n'enhuma medid:l Pequenina, com a cobertum de um anonimato como

rempre 'aconte... /

Então, o perguntador, diz assim: "porque as obras
mandadas executar pela. Codec estão meio paralisadas e
r, estrada do Saco dos Limões naquela buraqueira?"

A perguntinha é sem sentido e simplória.
E a resposta é facil.
Nem o Governo do Estado e nem a Codec tem culpa

no cartório.
Como Pf'088OIUir obras em meio das chuvas que caem

nesta capital e .., Coutlnente?
Aoonselho 80 sr. "CUrioso" escrever uma cartinha no

meemo esWo de inochoIIl ao 81'. Carlos Lacerda nó Rio,
perguntando porque mantem o racionamento de luz e

alUa na Und1ssima Guanabara- e outra cartinha ao sr, A�
mar de: Barros sObre o mesmo assunto.

A questio ainda é a mesma.
Porque aquI chove demastactamente e lá .•• nio çho-

"e ...

Nem com técnicos (Im faar chover. o que por .evldIa-
te é um contra8fl11SO, pois os tais são cearenses, terra das

s('c�

RIO 24 (OE) - O pro
fC'S8or Abgar Renault, do

Conselho F.edéral de ndu

cacão e ex-secretário do.

Educaça'o de Minas oe

nls. disse que o sr. Paulo

de Tarso só ooctería ter �!
do induzido -ao ên-o Irra.·
vtsstmo de denunciar O."

conventos com os norte

americanos (inclusive o 1:

lntivo ao PABAEE) p01'
causa de informações fal
sas ou tendenciosas.

1:111,PREVIDÊNCIA so��:
� "

' ,\
,
' a. (á"f.n tfh_vtt.".._...u

O ex-secretário de 1�t1I1'

cação do governo aias s'or

teso que regressava da E.:

ropn, ci:L.-;�ificou de -tccnt

cemente incorretos" . 0._

atos dJ sr, Paulo de T,l;'
soo "pois não é possivet

:t.'!nunciar convenic-, rne

diante portaria, sem d�

sdgnar um. diretor e sem

ouvir 'J rcspecttvc go�ôl'�
no estadual. como rct fei
to em Mlnas", nnrmou o

sr. -Abgar Renault que ,I.�

tnrormecões levadas no

ex-mtmstrn da zduc \('iH
são -estanarur.uas'' .

Citou també-n que c rns

tttuto de Eduoacfiu de 1\':

n2E Gerais oos ....ul Band-I-
ra Nacional.
mente ao que

r ontrarlu

n(orl\1<:'-

TAXAS PARA COBRAN·

ÇA DE PR.t;:JUJOS (Acidên·
tes do Trabalho)l Os prê
mlos de seguro de acíden
tes do trabalho são catcu

lados e cobrados mediante
taxa especial para cada rís

co ou grupo de riscos a qual
deve ser aplicada a impor-
tância total dos satãrtos dos NOVA ENTIDADE NA·

empregados a ête sujeitos. CIONAL PARA EI\IPREGA·
t:sse cálculo é feito na ba- DOS E EMPREGADORES

se de ano ou de menor tem- DO COMÉRCIO: - Encün

po, conforme a duração dos tra-se em POrto Alegre, o

contratos, tendo-se em vts- sr. Paula Maranhão, homem
ta a natureza e as condições de empresa da cidade de Re

de risco, de ecôrdo CQm o cife, fundador do Clube dos

que determina a respectiva - Lojistas daquele Estado e

tarifa para cobrança dos que foi ao sul em missão

prêmios. de confraternização e con-

a - Para facilitar o co- tato com as demais entída

mercrante ou o industrial, a des daquele Estado. Em pu

lei permite o fracionamento Iestra com os diretores da

do prêmio anual. Nêsse ca- Federação dos Comercíé

so só poderá ser feito o rios do Rio Grande do Sul,
fracionamento em duas três Informou da aportuna írií

ou quatro prestações, salvo cíattva do comércio de Re

em casos especiais, que se- cite: a criação de uma en

rão fixados pela Comissão tidade denominada Aliança
permanente de Tarifas. Comerciária que terá ãmbí-

to nacional. As prinCipais
Exêmplo de cãlculo: finalidades da novel entlda·

Ramo de negócio: Comér· de será a de congregar em·

cio _ Atividade: Loja de pregadores e empregados no

Fazendas comércio numa entidade

Número de empregados: de fins assistenciais. O lider

la. - Salário: minimo de do comércio de Fernambuco

Florianópolis Cr$ 17.800.00 declarou que já se nota en·

Discriminação: 5 empre· tre os empregadores tendên·

gados balconistas - 3 no cias para uma maior apro·

serviço do escritório <inter· ximação entre os emprega·
no). 1 servente - 1 gerente, dos, procurando conhecer e

êst.e com ordenado f.!I ,qr$ amenitaJ' �uJs dificuldades,
20.000,00 mensal. ,� �� será dirigidlt'
Salário anual dos ))alcoJ particularmente por empre

nistas: CrS 1.068.000.00 - gados e empregadores, Ha·

Classe 48-A, taxa, O 82�o, verá um grande Conselho.

prêmio Cr$ 8.757.60. constituido de dirigentes
Salário anual dos funcio- classistas de entidades de

No caso acima a firma

pagaria um total de CrS .

19.839,80 de prêmio básico
com mais 100'0 sõbre o pré
mio básico como adtcton«i

local. 'rotai CrS 21.823.80

nários do �scritórtos, servi·

ço interno: Cr$ 640.000.00.
Classe: 289, taxa 0,48°0,

prêmio CrS 3.075.80.

sp,lário anual dos serven·

tes Cr$ 213.600,00. Classe 223,

renome, a fim de nortear

no bom sentido a ação do

nôvo órgão.
Ao ensejo da noticia, fE'

licitamos o sr. Paulo Mara·

nhão pela leliz iniciativa,

ram as professJI':l" ':::11-

l'iadas pelo ex�nlinhl'),

para insp�onar o est!>"'··

I�cimento. TambJm :--:-iu·
tau 3. existência de HVt'lli

apenn� de IIngua jng�c�'�
n:t biblioteca da e"c·,,3,
afirmando que há V')II'·
mE;> bra:;I1�II'C"�. I'ranceSL','

e e�PQnhols, além de ..

20.200 VOhUll?S de llvrl'�

(\idáticc·� dflad')- p('los no!

tc-amel'icaD :s, ou€' COr
mam uma' das mai:;. eO.l'

pletas .biblloleca� pedagó'
gicas_do Plis. Afirmou o

profes,,0r Renaut que nun

ca a.. autoridades pl'olb;�
ram que :;e fala.'\Se em pl.
lítica n'J Instituto.

"De resto - :lrlrma êl"
- numa ca.�a como aquel.::
Instituto, nã') llá lemp!)
senão p:ua o estudo. Quan
to â última bnbagem, fS-

podel'ia ser adotada, Sl"!11-

pre aC0mnanh()u c fiScali
zou t(ldos- os O·ai>alh03 l'e

lativo,,; �I�S convenios. Fx

plica o ex�etário QUí"
isto é o suficiente para
obsta.r qualquer ,tentaUva.
de desnaclon�lizaç40 dos
objetiv:os de nOS311 Edu('a�

ção, Acrescentou que ag�
ra a escola é dirigida ap:.�
nas por nm diretor brasl ..

lelro,

desejandO mesmo que essa

idéia se espalhe por todo

Brasil, ainda mais nestes

momentos onde se faz mais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1° Grande Encontro dos Cronistas Sociâis de Santa Eatarina "Soirée" com início as 23 horas nos salões do tuX HOTEL Entrega de Diplomas. de "Honro
Mérito" a todos os cronistas ca arinenses. ME.SAS a venda no Restaurai'ite do Hotel. Umallromoção d REVISTA "lAÇOHÚNGARO"

Entrevistaram·se Lorde Home e HaroldWilson vende-s���!I!�!r����iíarnaRua
resolver para renunciar �.O foi re.aivída a di-.:puta])l!. ministerial. Presidente Coulinho Tratar na Praça 15

���!�, u� d!ec1:�;;ua��� �:I.������'.I ����ar;!��) �:�� ve�:�c�l��e:�:is:rr�:U�l:�� de Novembro, �2 - 2. andar telefone, 2828

re:n���i��:Z' (lI�:;:�a��� ��aosd��la�:!��:�?;��ll :!�= �!��� :JI:��:�entatrra:����'�a: �i�\P��j:;" Al��:$ �:�:tl��� � das la às 12 e das 16 às 18 horas.
o 'chefe do Partido 'rra- rtcrente que lorde Hr mn com tcda-, 1J� armas dlsp i- pela pr-lmelra vez. ('0"1\0. 28/10/63
balhl-aa zscocês- wüuam renuncie fi. sua qualidade ntvets por exemplo. o ministro elo

Ma.rxhall. descobriu cm de par com o ccjetwo de O pt-imeíro-ministro tio· 'I'rnbalha oodoer o mtnts

aspecto tecrücc que pude- ser candidato ao Parla- 1111.' pre-ddíu. na manhã I'C tro da Saúde' Bn rbor e ()

rá ocetecurer as esperan- menta. Hã outra': CJbje;;t,:.;,� noío. sua prImeh-a rcun.ào

cas de Home de renunchr contra suá aspiração � de gabinete, que teve a du

a seu-r três títulos de par esse ou outro cesto. '3('- i-ação acenes de 45 rntnu-

par-a competir na eletcão gunda-feit-a próxima se tos. Foram examtnad JS.

parcial. O 'Evenlng St:\r' formularão as objeções. enu-e cutros. numerosos

��rsh��ln�rc:rir�;��l�1 , �e !�ré:ose!l�:�� fa;; !�:i: - �;������I�ass:rg�����:o:���;
que está -a p::ml_;o de as- de um eleitor scctausta do ladn por cause da r-rtse

sestar um nocaute tecni- dlstrtto".

co' a Hcme. ainda antes

de Que este "e canotrtato.

Segundo o diário Mar:;h�:I

negou-se a revelar II,)!"

menores de seu Plano,-po
rérn se acredita. que este se

rclactona com as compU- ,

caçõe� qUi' Home devc:"),

LONDRES· 24 (OE) -- [der do "Labqut'" de-ta-
C primeiro-ministro bt'i- rou a respeito: "Som.>,
tanlco. dorde nome. rec.-- contrários ao adiamento
beu em Downing su-eet. da reabertura do Parta-

10, o Ilder rto Pnrüído 'rrn- • mente par conveniência
balhlsta, Harold Wilson. dos conservadores" Sc-n

com quem discutiu, curan- .a efetivaçãQ (I essa poster
te 20 minutos- pnnctpnt- sacêo. a nova legtslnurr \
mente o adiamento da deve ímcjar-se com a rn-n

reabertura do Pnrtamont-. sagem da Coroa. que tS

a fim de que possa con- boca a politica govemi
ecrrer à.� eleições parcínrs mental para os meses vn;

de 7 de novembro próximo doures. mas o primen-.r,
e. uma vez eleito, partící., ministro não poderá COIr

par elas sessões da Cama- j parecer pessoalmente, per
ra dos Comuns. não ser membro doa C.'-

Apôs a reunião, a seúc muns (' sim da Camara d!):,;
do governo expediu o . (- Lordes. Assim sendo.

gulnte comunicado: "O mo já o .anunctou. Home
rprlmeiro-mlnl:;tl'O con ... i- renunciará aos tbllds de
dera Interessante recomuu nobreza. par-a tomar-se
dar â rainha que a rca- membr-a do.� Comuns. In-

bertura do Partamentc. forma-se qpe essa renun-

marcada para N de outu- era terá "lugar amanhã.

m-e, seja adiada até 12 dr>

A CANDIDATURA

DE HOME

RU·MARCAS f PA.TENTHmini"tro sem nastn tor-to

Cnrrtngjcn, Solwvn Ll'Jytj
voltou a tomar parte nas

reuniões de gabi�cte: após
uma au-encia de mais ÓP

Agente Oficial da Propnedalle Iaausrna!
.

A RAINHA RF.CEBE
HOME Rua I -neme Siíveira. Z� - lU andar -

�ALA o _ IA'" o) liA C".A.)A NAI!( - tLOKIAr40
POLIS _ CAIXA POSTAL 97 _ FONE,3912,D(' fomes 'bem informa

das- disse-se, contuôc. flue
o prímeíro-mtnr-t-c .esbo

cou ao Gabinete. na' pr-i
enetra reunião do mesmo

NADA DF Lorcle Hcme foi r{'('('bidn

pela rainha Elizab"';1 a,

no Palá('b de Buckin- fLAMULAl
REBITES I ghsjn. Pela pruueírn voa.

o ex-chefe do Fcreígn cr- Conteccrone-ss qualquer qua.nrldaoe, no mllhol

<4ua];uúl.lc e menor preço.
Eo lohlo ..-,- 1.0 onoor <.loto lU I 1-00-. 1"'<.,}4

'Seus planos par-a rcspun
der e neutralida:- a cam

panha a fundo :ie WilsJI1'
inclu'Sive recorrendo an,

pla:mente á televis�oJ· par;:l.
apresentar De»; deitar/'!"

.

a

men"agem d0 Partido Can

servadol'. H:-me dmo:-"'le.u
três entrevistas· peja tell·.
vi'Sâb. em 72 horas e. (l,'

font.es do Partido, di,,�p.-.,e

Que, c')mo o presidente d.'s

Esuid::-s Uninc',;. elp. acre

dita no poder dn teleV'�;h

Home e.-colheu n t"'le·

visão, cam efeito· ,ara t"l

zer na noite de an.em "ua.�

primeiras declar:l;:'''i�., :';e

imp:-rtância :-;ôbre seu pro

gl'ama, desde Que foi :.!.

vado á chefia do gc\'êrnf).
sabado_ Algun� vetenl!l')�

ob.!;ervadore.<;. politic�s 1;_;

seram que tal ação iui �i1;
nificativamentc excepcic
nal. em uma nação J�rl·J
as mais im!X>rtante� ue
cloJt"ações politica:; se i:t·
zem. normalmente, pri
meiro no Pa;·lam�nto. p,.
l"ém. os informantes p'JU
tlcos dizem. que agor;:_ quI.!

fice compareceU;1 pal!
leio como primeiro�O\ln!s
troo D':' �c,:]"do ('cm a tl'a-

'PROBLEMAS PARAnovembro". Entn,tantCl. () Exija em seu CIU·O
Lona de freios "c-OLAOAS"

.C O D E C Dra. IAkA ODllA NOUTI AMMOH
CIRURGtÀ DENTISTA

Atende sónwn!l� com ri"i" múrCi.ldo di;lS 8 as 12 hor"
Mctodo P<jl'"IÓg'!:{l nloJelnwespe<.-,alizado para crv.m

.ç:lS
Alta IOI11ÇOU
AlJllcu<..u� IOpl(_<1 J .. �Iullr.
Aleru!t' ,>"llthlf.l., I:' crJonças.
o: d" .. I:'> \l', II) 11;110-..

1<11" ',(1" 1,'fU. jl'

- 6C% r:.r1!\ no �.prOV�1 1-

mf'nto (.Ias Lonas
diçâ_o, a ra�nha. quando sc

encontra em L,'wh'{'s, ('1)11

cede aud:encia tôc!<t telT

ça-felra á tal'de ::lo ('h!):il
do govern\\
O n::vo chefe ilo F'Jr\'ign

Offiçe, Ricflrd!\ BuU:>r.

confel'endará c�te f"m ct('

�('mana. em H:till. ("':11

chanceler dfl FI·:>n�a. M,\11

rice Couve d.· Mllrv'lle. (li,

CUt'-o da rcuni;'i'O rio Con�
se�ho da ElIr:'Jm O('id,'nt.'JI

A reunião d, o.; dds dl,m

ce!ereo.' se reaEz3.�'á ('m 11:'11

jantaI'

(A�A OOS fREIOS
Rua Santos Saraiva, 453

)o�!'<1'Rli:J'J'("I

VENDE-SE
CASALlm s<\lâo le Beleza em

perfl'iW ('�·tado � uma C1
... a de Made!ra nova �:l

Rua J�st> Ma!'!:\ da r_l'7.
no Jose Mend,"' .... Trota:' ,,!.�

Salão HOl'iz,'nte ....,... RIl'l
Conselheiro MJ.�\'a flI.

Prec-isu·se de uma, de preff;!rência localizada nno multo

lon:,!� ela zoo:"! cenlm.l da cidade (' com al�uma "rca C\(' II"T'l.

Favor fonar para 2007 por meio do qual wrfln {'omhina

riro" o('[all)('" l1ef'(>'is;1rio". par:\ roor-rf'ti7.adio rio nr:!!Ídn
KENNEDY E HOME

CONFERENCIARAO

DR. SEBASTlAO MOURADr. T. V. de Andrade WASHINGTON. f'

POrt2-vOZ <ta Casa Br:\.n '"

disse que o presidc-nte K'�,l

nedy prpv!a que. num f'.:_

turo pr')ximo, manteria

c�nver3ações co:n ,o novo

f}rimeiro..,:r.inlstl'o britâ

nico. 10rdC' H'low.

CIHti}(GI,\O-DENT1STA
CLtNICA DIURNA }<_:: NOTURNA

Ex·Dentista do Semim'lrio Camiliano Pio XII de S, Paula

Tratnmenfo Indo:ar pela Alia Rotação - Prôtcse

HORÁRIO: Das 8.30 IIs 1l;1O e das 14 às 18 hom",

2 s 4's c 6' PF:IRAS ATÉ AS 2(1 'lO.

RUA NUNES MÃCIlAOO, 7 r,:SQ JO.\O P1NTO

Bolelho
4.VVOGACIA EM GE,RAL

ES1'i\:\10�: l'RABALHANDO: Parque de estacionamento de veículos na Praia da
Saudade (Coqueiros) du. 'hnente S11Vl!lr. lJ.

Telefool' 33t1.

aGORA...
Tudo em 10 Pagamenlos-:Sem Acréscimo

Ou à Vista-Desconto Efetivo De 20./·
-'__-$

PRÊMIOS
�

I
SALAS DE JANTA'R
Conjunto Iónnica - desde 20.000,00 mensais ou \'Ísta CR$ 160.CDO,OO
Conjunto marfim - desde 16,600,00 mensais ou à vb;.a CR$ 133.30(),OÜ

,

Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à Ylt:;la CRS 181),400,OÜ
Conjunto caviúna - desde 23,800,00 mensais ou VIsta CRS 190.400.00
Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou vbhl CRS 29ô.JUIJ,OO

�...

DORMITÓRIOS DE CASAL
PRrMIOS fABULOSOS! - DUPLO SORUm!CRS 186.700,GO

CRS 211.800.00
CRS 213.500,00
CRS 268.oioo,00

Conjunto em marfim - desde 23,337,00 mensais ou à vi�t(\

Conjunto em imbuia - desde 26,470,00 mensais ou à visla

Conjunto em cm-iíma - desde 27'440,00 mensais ou à Vjst�l

Conjunto em jacarandá - desde 33.510JOO mensais ou à ViSÜl
!
!

/Va sé/e ;,("
UM AUTOMÓVEL DKW-VEMAG -1963 - NOVO fBELCAR)

,

Totalmente equipado

!Va sirie f}"

=P=OL=TR=ON=A=SE=ST=OF=AD=A=SE"""M"""ES�PU'!':"M!':"'A
======.===

FINO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais 011 à vista CRS 28.000,00

SOFÁS-CAMA

1.. premio - Um dormitório super-luxo CIMO

�:: ��:�:� : ��ac��l�r��oa �������e9t��o
Todos da Nova Linha

CRS
CRS

CADA PJIoRCELJI. OE 12 MIL CRUZEIROS OE SUA COMPftA. DÁ OIREITO A
UM COUPOH OA SERIE "A" E CAOA Cr$ 1.500. UM COuPON DA SERIE "'B'EM TECIDO - desde 3.660,00 mensais ou à visla

Em pJ["lico - desde 4.780,00 mensais ou à visla
"If/I<IO"�Ifipr-AiJll..-

29 :)80.00
38.240,00

EIS AS CONOIÇOES DE VENDA

CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES
MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS 2O o;. DE DESCONTO

o EFETIVO NAS

COMPRAS

A VISTA. OU 10 PAGAMENTOS'
IGUAIS. SEM
ACRÉSCIMO I

PARTICIPE DO FESTIVAl CIMO
e ganhe UIU DKW-VEMftG (8ELCftR)

GRaNDE VIRIEOIDE DE MOOROS E I CONSIGRIOI
aua QUaUOlOI CIMO. DGORI 10 SW AlCaNCE!
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Pelos unícípíos;
NOT lei A S DE
RIO DO SUL

I LAZ:"<lO BARTOL.OMEU I�

raquinhas "Borboletas em Festas",

mesmos poderão serem endereçados pa
ra as senhoras Ina Moelmann, Ida Simo

ne ou Virginia Borba.

ATE'
9 dia nove de novembro, o aàsunto que
esta em "orbíta ", e o Baile das Orqui
deas", do Clube "12 de AgOsto". quando
serão conhecídas. a Rainha e as Prince

t.lS :das Debutantes de Santa Catarina
�:l63.

blica, o título de "CIDADAO
RIOSULENSE",

Artigo 2- - .c:sta Lei en

trará em vigor 1111. data de

sua publioaçéo, revogauas
as disposições em contra

rlo, ..
"

. ::J.egund.J C"ll� .......... ! .:_.; ........

rar, a Oãmare dil'i�iní. c.>

mw\ic.w,» " .... l·h:;......tlll.t: d..

R.ejJu�llca, ,;_,.1',;,.,1:
cerrmne data para recebi
mento do diploma corres-

AD ser transformado em

Lei o referido projeto . teve
sua aprovação na Comissão
de ,RedaçAo de Leis e sob o

bancada petebísta .

concedeu
h" 476 temos assim a seguín
te LEI que deverá ser enca

mlqh�da ao Chefe do Execu
tivo para ser sancionada:
LEI N" 476 - Artigo 1" -

E' concedido ao dr. João

Belchior Marques Goulart,
atual Presidente da Repu-

CAMARA DE VEREADO
RES CONCEDE TtTUL()
"CIDADAO RIOSULENSE"

AO,' PRESIDENTE JANGO
Em segunda e última dts

cussao a Câmara Munícípnl
de Rio do Sul aprovou. por
unanimidade, Projeto de Lei
de autoria do sr. Vereador
Valmor Roussenq. lider da
do o titulo de "Cidadão Rio
sulense" ao Presidente Jan

go.

A TURMA

Radar vai colaborar nas barraquinhas
_ "Borboletas em Festas". em novembro

próximo.
DOZE

distinta damas da sociedade noríanõpo
utana, são Patronesses, que recepclona
rào as "DEBS" e as moças da socieda
de brusquense que participarão do des

file "Noite de Estrelas".

PRóXIMO

domingo, estarei apresentando na Rádio

Guarujá, o programa Rada� na Sacie

dade.

'VOU
publicar mais adiante o meu progra
ma para o desfile das "Debs", que dura
ra apenas quarenta minutos no máXi-

A RESIDJi:NCIA
da Patronesse Sra. Virglnia Borba, que

lrecepcíonou com elegante �COQ", esta

va tõda decorada com gladiolus.

....UH: - �ARDE - VISITE
. DURI-BLOCOS

HOJE
eu deveria estar na TV Canal Dois. de
São Paulo, a convite do jornalista Mil

ton Suplicy. Em virtude da organização .

do "Baile das Orquídeas", a entrevista

ficou para fins de novembro.

"H.J.i':I_.c(..' .J,,-" •. \,.1',.;5 ""lU

NICU'ü.... ;_; ..,;_ ,,,_"L·,I.:.��llA
DAS À A3SE.MB;"LIA
Com a pi eueuça '--w � .... ses.

vereadores, a camare Mu·

nicipal de Rio «c Sul ve.n

de aprovar por unanimida
de, a Redação Final d"s Pru

jetos de Resolução n-s. S/63
e 6/63, errando os municí

pios de Aurora e Ag:\.IllUllll
ca, respectivamente, e que

roram transformados nas

RESOLUÇOES Nus. 56 e 57.
Antes de encerrar a ses

são ein reiecencie, o sr. Pre

sídente ll .....necu uma Comis

são composta de 3 ven..eado
res, um de cada bancaua,
para levar à Florianópolis,
na Assemoíõta Legislativa, as
Resoíuçôes que erraram os

Municípios de Aurora e A·

grononuca.
A Comissão recem desig

nada rtccu assim ccnsutur
da: Lêetio Alcântara, pelo
PSD; Lindolfo Trierweiler,
pela UDN; e Valmor gous

senq, pelo PTB.

Espera-se para dentro dos

próximos dias que a assem

bléia Legislativa aprove a

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

70%; o tempo de construção é 70% menor; metener

.. l� uu ••l.u w se prt<";i,,a ue:l a � mm. UtJ reuóco. As

,).J.rcdc" P>l' l!C 'c.or- cassar cuido, umidade ou calor e têm

rurabilidade ilimitada.
',VA �Vl: "

<: ;,;!e"("'i"I: - jescrndrto à Rua F"lIPA Seh

'nirlt 14 1" andar, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

Salga. ...
.'ISITE a casa modêlo, ao lado da fábrica e certiflqll"

.. _. -t--iente. de que você mesmo já pode inicta;r sua

ccnstrucêc.
DURJEUX & ClA. LTDA

sacrtce de ctoccs de cimento - tijOiOs de concreto
com encaixes -

ONTEM
em diversas cidades do País, foi come

morado o Dia das Nações Unidas, com

QUEM solenidade oficial.
está trocando de idade hoje, é o Dr.

Fúlvio Luiz Vieira, Chefe de Relações
Públicas do Palácio do Governo, limito

estimado nos meios sociais, politicas e MUITO
culturais de Santa Catarina. A Coluna, movimentada aconteceu a recepção ofe

o retícíta pelo acontecimento. recida pelo Comandante Bandeira Mnla

na Base Aérea, em comemoração a SE·

xxXx MANA qA ASA.

termina: senão as obras per
feitas. E' contra. as rmper

rercõee que os homens têm

produzido, voluntáriamente
ou não, na perfeição da
vice ukda por Deus, que
essas pessoas se tomam e

ducadus. Deus não tem nada
com essa tarefa. ãne dá tão

bem R vida a um mícrobio

quanto a um verme da ter
ra. Qyanclo essas pessoas,

por huprudênciu ou pUT ou

tro qualquer motivo, ehpa
lham -míasmes. miasmas -es

ses que são' prejudíoíaía e

coo.emtnem' a outrem. nê«

é Deus o responsável, nem

o é também quando uma

guerra des�cadeia e mata

milhares de,\ soldados -Ino-

"GIRA EM TERREIROS"

Para _nós umbandistas, é

rotina, sempre que se pode
"correr uma gíra''.
No entanto, as vezes re

clamamos, ou nos sentimos

mencspresados, quando não
somos correspondídcs em

diversas atenções, Inclusive

quando se oculta um cargo
que MERECE e DEVE ter

a sua distinta atenção, no

cenário umbandista.

E' de' se lamentar a grano
de falta de doutrina que in
felizmente Impera no seio
umbandista .. Digo isto com

convicção. Pois os inimigos
da Umbanda, nos vamos én
centrar "dentre da umban-

Curso PreOilriltório Continente
Ct IR�OS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO' EM UM ANO!
-'RF t;tNl\q", A.DMISSÃO DURANTE o ANO
"ATILOGRAFIA _..

Bcseeo., nU) moís modemca prClCeleOS pedoo
gégicos. ,

- Dicigldo pelo: 1 � .• !
- PROF vrcros HRRElRA DA SILVA
HORA'RIOS DIURNOS e NOTURNOS
Fuça sua lnscriçdc Ô Ruo Dr. Fúlvio Aducrl l'tn

go 24 de MaiO, 748 - '.1 �ndar
_ EQUipado COO'\ m6auin.' novos
------_. ._---

ESTOU

regressando de Jolnville, onde partici
pei de um �COQ", na luxuosa residên
cia do sr. e sra. Industrial Marcos (Leo

ni) Neumann. Domingo, eu conto.

FALANDO

em "Semana da ase'', o 5� Distrito Na

ver, já está em preparativos para BS

comemorações da Semana da Marínha.
qu- acontecerá em dlzembro próximo.

CIRCULOU
na "Joiacap" o engenheiro Oscar Hilde-

brand, da sociedade JoinvUense. JA'

I
estão fazendo campanha JK. 6fi, em to-

xxx xxxx lpOtX
I

,
dos os setores políticos do Pais. DIl' Sa-

,
, '/L ta �ub�sqhek,J:':J fundando co� �.U.COLABOI$ '. mha ..."""..� .,.� na

=c!�da�=-::;t�� "oircwu)qqi. psl
'"

If'RlUMTAÇÔES Ao S. ·uiA. lia 3f ...s propardoMHo • _Is
.Me"" tobertIn publictiria I jornais de todo II hlI, ampliou
sua, equipt especiolilllla, ..iIi IOYOS reprtSIId�iIs de rílllS'
jomis. Pera obter llllÍlkils 1ft 1. r..to • lia los P(1DÓjtI1s CM

rros pubn(H6rios) (OGfie a soa repn� i mo... finao .. p.
nero. E nafe: s6 operamos tom UMA ilDissIra • UM tnoI ..
cada (idade. p�� inform� liste jornal l1li esmro ,...

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA
L ViI6!-ta, m· CII!Ij. 32· Tel, 34-1M9· S. '.10

é rotineiro. Muitas das' ,vê·
ws, aiém da falta de instru

ção ri.o assunto impera a·

quilo que mais -nos repug
na, que é a IGNORANCIA.
A Ignorância no sentido de
nossa giria "GROSSO", a

'má formação, a m' educa-
• ção. :E:sses, infelizmente, se

dizem umbandistas .. e po.s
sivel uma coisa dessas?

.

O fato não é verdàde. E'
o briO ::tue' a verdadelta um

banda.. mandá que:: MOS fi
lhos o tenham. Não' custit'
nada, tazerem um pequeni
no esforço e colocij.J:em a

"máscara" de lad,o e procu
rar dar vida teal a sí.
Todos' nos, em no� ca

sas ao recebermos uma vi
sita, sempre, demQnstramos
dar a melhor acolhida poso
sível, afim de que o visi·
tante possa levar consigo
recordação agradável 'pr�
cipalmente no que toca à

EDUCAÇAO. Porque não va-
mos faze·lo também no

"Te�reiro" que é a nossa ca·
sa é a casa de Deus, e o

Tempro, é o Pegí de nossas

VALIOSO APóIO DO "CINE
RIOSUL" AO "CLUBECausa dos próprios homens

que são suas vítimas. Deus

permite que os homens

que possuem o livre arbi

ctio, procedam de acô.rdo
com a sua consciência ou

conforme a sua inexperiên
cia. A êles compete instruir·

se ou aperfeiçoar·se e per.
sarmos que não se deve «i·

tar O nome de Deus para

obter a punição ou invoCl\r

!.lma·'demanda a algém, mes
mo fOsse este um grande
culpada. Quem se conduz li

vre da maldade, essa não

lhe cal às costas.

Portanto, meus irmãos es·

pera não voltar mais a esse

assunto desagradavel.
Vamos entrelaçar nossas

mãos em prol a uma Um
banda fértil e salutar.. Já

está na época de uma união

reciproca entre Irmãos, en

tre terreiros ..

Vamos colocar a vaidade
e o orgulho de lado e va

mos unirmos a um só Deus.
Saravá a Umbanda Univer-

MU'SlCAL BA.R
DAS MAES"

COm todas as suas depeno
dências lotadas o Cine Riosul

apresentou em primeira exi

bição o filme "BORGI E
BESS", dia IS do corrente,
em beneficio da· construção
do Orfanato para Meninas,
a cargo do "Clube das Mãe".
As abnegadas dirigentes

do "Clube das Mães" tendo
à frente sua incansável Pre·
�idente, em trabalho mere·

cedor de aplausos, dias an

tes conseguiram efetuar a

venda de ingressos e o re

sultado de: seus esforços foi
coroado de pleno êlÚtO com
a renda líquida de Cr$ .

63.490,00.
Por nosso intermedio o

"Clube das Mães� agradece
penhoradamente a direção
do Cine Riosul, bem cbmo
todas

.

as pessôas que cola
boraram adquirindo ingres
so, demonstrando assim in
centivo na construção do tão
necessário Orfanato.

. ,
1·... ttA l'''1 BUM PA�A TEMPO CUM SUA i"AMILI/\ • Kt-;UNIOi':S !'>\()(,IAIS

D"NC\N'T":S a'QUETEl!!i - FESTAS UE ANIV"�K:;MtlU� - l;IIA

UAN�NTI!::; - t:'Il...

A HORA PRESBITERIANA
OuÇa todos os domingv.; pelo ZYT--25 Rádio Antta
Gariuoldi de Florianópolis ás 13 horas e 30 minutos
A HORA PRESBITf:RIANA, ,. AgradecelT.o. a lU,
�lntl1nloLegislati"vo

Missa de 30° Dia
AGAPlTO ICONOMOS

,,;on Pedrinl cong['at111<J!l
!ie com o Govêrno do Ef
tado, !)ela in'3tal9.ção, dia

18 úlUm-:>· da Agência do

Ingleses. O lider D:b Cu"'

rem, representante do 'p,_.
vo ilhéu ao �gislatjv.o oi!f;

tadual· mostrou particuld.r
interesse !leia movimenta

ção do proje�o.

A A3sembléia Leglsl<tri\-:\
do Estado homologou· a

criação do Distrito de 3ã.�·
João do Rio Vermelh\), n"l

municiplo de Fl:>rlanô:l>'
lhi, que era a ant ga IOC1!1-

dade de Rio Vermelho e

pertencIa ao Dlst:-!to fie

Coronel Abdon Sell;tla e Esposa, Anleto Cerri e Faml·

lia, Almir Pereira Baixo e Família, Dra. Maria Lina Iéono

mos, Capitão-Tenente rconomos Adalberto Senna e Fa

mília, convidam as pessoas amigas para a missa de 30"
dia de falecimento que, em intenção à alma de seu pai,
sogro, avô e bisavô AGAPITO ICQNOMOS, mandam cele
brar às 7 horas do dia 29 do corrente, terça-feira, no aI·

rA' do Sagrado Coração de Jesus da "Catedral Metropoli-
tana. 27-10

'Banco de D\�Soenvolvlme!l
to do Estado na cidacle
oest na de Herval d'Oej�e,
a qual representa na C3�a

do Povo bart"iga-verde.
Da tribuna legislativa, o

v:ce líder g.()vernista Ne:-

CINEMAS: ( ARTAZES DO DIA
- CENTRO -- - BAIRi->O'

gloria

orações, é o "ponto" erp que sal.

resenamr;>s para l?�starmos
uma homenágem ao no,sso
Deus? Por que êsse orgulho,
essa vaidade de pai-de-santo,
essa prepotêncIa de ser me

'lhar que os outros, te� mais
fôrça etc .. Agora eu pergun
to _. Quem somos 'nos pa-

.

ra julgarmQs os outros?
Quooto mais 'medir fôrças?
(Temos que separarmos o

Joio do Trigo).
O previlégio para "pai-de

CALENDARIO UMBAN-

fAC - CRUZEIRO DO SUL
Nevas ORA'RIOS DOS CONVAIR 440

DIRETO A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
3a,. 5a. e SABADOS - 14,30

PARA
CURITIBA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO

2a., 4a. e 6a. as 11.45
DOMINGOS -1U5

PARA
PORTO ALEGRE

3a, 5a. e SABADOS às 10,30
DOMINGOS -11.15 .

TAC - CRUZEIRO DO SUl- SEMPRE UMA
BO,� VIAGEM

.

DISTA Nêste mês teremos.são josé ainda as seguintes datas que
podemos Saravá: Dia 25 -

Crlsptano e
. Crisplm; e dia

28 - Pai Semeão (Preto

ás 8 horas
ás 3 e 8 hOras

CANTINFLAS M.aurlce Chevalier
Zsa Zsa Gab-:lr

P E P E
- ClnemaScope - Tecnlco1.ül· -

_ Cessur ... : até 5 anos -

Tônia Carrero
Jean Pierre Aumont velho).

CENTRO ESPtRITA "SAO
JERóNIMO" - ANIVER--

�IO UE ALCOvA
� Censura: até 18 anos. -

santo" ou mãe·de·santo", é SÁRIO - Transcorrerá no

somente para quem é coroa- dia 2S dêste o aniversáriO
do, quem não O é e nem ini· natalicio de nossa estimada
dações têm fl altura, não Ialorixsl. - D. IDA BARCE
pode de maneira alguma LOS a qual será homena
se julgar a

.

tal. DiriKente é geada com uma lauta mesa

uma coisa, e babá é outra. de doces e salgados. Compa
assim como "Pai-de·Santo" rec�rão todos os seus fi
e "Ialorixá" é outra. Não lhos de fé, além de inúme
tentem fazer confusões de ros convidados. A aniversa
uma coisa com a outra. rlantp., os parabens desta
Quanto ao Ritual, êste por Coluna. almejando sempre
sua vez, têm que seguir os que Oxolá-Gulan·lhe dê fOr
dogmas liturgicos como ças suficiente para poder
prescreve as Leis da verda- levar avànte a missão de
deira Umbanda, e não se um \tnpo apdst.olado junto
pode de maneira alguma, à êle. Saravá "Mãe Ida" em

fazer um ritual a moda da nome dos umbandlstas Ca
tarinenses. Em nome da

Co.nfederação Espirita Um-

ril.z
ás 5 e 8 horas
Jeffrl?Y Hunter

Stella Stl'ven:-;
ás 8 hs.

Gwen Wat.ferd
Patrick Aliou

B1!:CO SEM SAlDA
- CinemaSsc0pe -

- Cemura: até 18 �nos - o ESTIGi\IA UA lNFANCIA
_ MegaScope. -

_ Cel)sura: <Jlé 14 anus -

roxy
raláás 8 horas

Warren Gotes

Corey Allen ás 8 horas
- el1l.-

Vittorie de Bica
PROPRJEDADE T'Rf"ADA
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nua Fel.ipe Schmidt. 33

Cilixa Postal. 48

Telelone. 2576

Tudo Para Construção

morieuouons -

-------�._._----�=�-

Se no eyer

. Não Encontrar

Não Adianta Procurar

1

Os Melhores Produtos com os!
!

Menores Preços

Arquiteto veio tratar planejamento do centro Universitário
Encontra-se, nesta Capi. O referido Arquiteto es- - Professo/ João David ta Catarina, os diferentes

tal, O Sr. Dr, ceseeier B. Pe- teve em visita, na tarde de Ferreira Lima, percorrendo, departamentos que integram
fia - Arquiteto, íntegran- ontem, ao Magnífico Reitor em companhia do Dr. Alui- a estrutura funcional e' bu-

te da Divisão de Obras da sio Biasi - Secretário Ge- rocrática da nossa zetto-

Universidade do Estado do ral da Universidade de San- ria.

Afencão Inferior
FonNEçO BLUSAS BORDADAS A ]\1ÃO

Preço de 1 amostra ." __
_... 1.500,0IJ

Preço de 1 dz. .

'. 14.400,0{
Remessas pelo ReembOlso. Junto seguirá lista de 20r

artigos lindos para revendar.. tudo bordado. CAIXA PDS
TAL, 501') - FWRIANóPOLIS.

Rio Grande 'do Sul.
o motivo que o trouxe fi

!'lorianópolis reside na ado

ção de medidas referentes
ao planejamento do Centro
Universitário, da Unívers!

dade de Santa Catarina, e

do projeto de construção
da Escola de Engenharia,
no sub-distrito de Trindade,
em cumprimento a um con

vênia firn,adj entre as duas

Universidades.

27·10·63

Emissora Videirense enalfece
Líder Governista

Em resposta <10 exped.r-n
te 'enviado pejo deputado
Dib onerem. o par-lamen
tar pessedlsta rerebeu o

seguinte, da cidade de VI
deira;

Regressará no próximo día 26 para a cidade de VaI·
ta Redonda, n� Estado do

Rio, em cujo hospital da

Companhia Síderürgtca
'

Na-
. cional exerce suas funções
clinicas, que se desdobram
intensamente em estabete
cimento médico asststen
cial que ati mantem com

outros coteeee, o nosso

coestaduano sr. dr. Ran
dol!o Fernandes que esteve,
durante êste mês de outu

bro, ministrando um 'curso

1'!!"'mrn_!rl1'!'rolag-nt l"á.

tamos manifestando o pen
sarnento de uma extensa.

região e de todos os :>CU3

habitantes.
A mensagem recebida,

damos intensa divulgação,
"Senhor Deputado com todo o apôlo que nos

� com satisfação que pareceu merecedora.
acusamos recebido o M'll E. por oportuno, Sr. De-
ofício de 26 de setemo () putado, desejemos n% CO

Último, acompanhado lo locar à sua inteira dispo
projeto de Lei que institue stcão, no quanto lhe pos
a "Festa da Uva" em nos- eemos ser úteis, pessoal-
sa comuna. mente ou nos seus empra-
Queira aceitar os nosv.s endtrnentos.

parabéns e a manife\-;t.açã) Reiterando-lhe a "nossa
do nos�:o aprece, pela brl- elevada estima e coneíôe-
Ihante tmcíanva e pelo in ração, subscrevemo-nos.
eresse demon"lrado e-» cordíã mente
torno ;:Sl�-\tp. mu'nlcip\o c An!().ni� Abi'lio Luvisa

du. V<lleWffu.·1tl9 �,V' p,'!-j,:' Pr�C!1f1dn" nu Rádin Vi

D
POIS, ternos diHhii ql�':'.�.�.;J;:,_,(l:�i�b�.���i.i.::_'__ _�_._

Dr. Rodolfo Fernandes

Radiialistas
em greve
SALVADOR 24 (OE)

A greve dos radtaüstas na.

lCapit,(l.1 I'balana, connnuu.
Não . chegou a resultado

positivo a audiência de

ccnctnacão realizada on

tem no Tribunal Regional
(0 ra um
l"'I"l�al'a'n :1 ;)I'np'J"la ';1'

rlli1l1f'n:,) sa la r-ia I na base

de 100%.

Prejuisos no RGS serão conhecidos
denfro de 10 dias

Honra ao MérifoP. ALEGRE 24 (OE) .

_ Dentro de 10 dias, se

rão concluídos os estudos A criação do Díatr-íto de

sôbre os prejuízos causa- . São João do Rio Vermelho
. dos pelas enchentes no vem coroar os esforços de

Rio oranôe do ;-iul, anun- um velho e incansável ba

cíou hcje o oovêrno gnú- talhador das causas da lo
ena. Foram várias as la- calidade de Rio Vermelho
vouras destruídas, enquan dos Ingleses, o sr. João
to que em P. Alegre e �l- Gualbertn, I\. pcpulaeâc
guns muntcípíos do Inte- local tem motivos etc sobra

ríor, encontram-se ainda para; -tríbutar-Ihe grandes
!e.m situação crítica. homenagens.

Associação Desportiva T rindadense
Realizou-se sábado últí- Filho, Edvin Senna. e

mo, na Trindade, a cen- Osni ooenio
mônía de posse da nova Comissão de Sindlcán-

díretc-ta da Assoctacão cía : Díoníaín Amei-Ln.

Desj, .....rtlva Trfndadense. Odemar Coelha, varuo

que ficou assim constituí- Manoel Soares e Osvald-o
da: Pires.

orador: Antonio de P.

PereiraPresidente: Antonio de
Pádua Oiom
Vice Preso Acelon
checo .da costa

Bstíveram .presentes ii.
r-e- solenidade os diretores d -s

secretártos • Dal-
seguinte" -scctedades: Clu
be Atlético Independente,
Clube Atlético Vila Nova c

Ferrovíário Esporte e ue

creatrvo.

Após a cerimônia.
Trindadense comemeran

do mais um aniversárjo' de
fundação. realizou {anima
do bane que se prolongou
até alta madrugada.

Luiz

grande e Osvaldo Ci'1"n
I Tesoureiros; .ruvênc-o
Antcntc Cloffl e Osmar-
Coelho.
Diretor de' esportes: war
dlr Vieira
COnselho Fiscal: Walter

Barcelos, Manoel Mar

Hns, Manoel Mar-tins

"GINI" ameaça os E.U.A. e Cuba
MIAMI, 24 (DEl - O fIJ.

radio "OENf" eonttnUIt m.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COLABORADORES ESnelAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO N!\HAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOSO - MILTON F. A'VILA _

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO r: MANGONA

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

SETOR oos ESPORTES

PROL DE SANTA CATARINA NO

•

Ir · �1� [�I�[�tão �erá �e[i�i�a na tar�e �e aman�
Em continuação ao Campeonato Regi.... ,

:�l�;::;�:PE::s�:��:��=d;:�'AVAI Exibiu sua categoria de .CAMPEAO
���:c:� t':�O��S��d:;;�:�=:e:2��aí � derrotando· PAYSANOUFigueirense que fizeram JUS as duas primei-

O
ras colocações, e estarão na praça futebolís- A esquadra do Aval rea , passibilidades para os pré- Soube o Aval atuar com

tica da rua Bocaiuva para decidir um páreo ������':wno�!�ádl(:e "'Aa;l��'; ::�� -dJ Tornei? -t.utsa Mc- desenvoltura e gr-ande �l,},;e

difícil, arés O ��t31 O público amante do es- xcnder". perante um púbü

porte-rei ficará sabendo em qual dos dois :rL�;d:e�::uf,��:�O����
se concentra a terceira fôrça do futebol da ca da Tua Bocaiuva cerca

cidade. de setenta mU crueeírcs, a

Dos dois C'w,..1 ...os que amanhã estseão =�OI�rl�el:�n:�r��:�nt�'1���
na liça, é o Postal Tefe�áfico Que tem ftoiro rectde aliá'_.· do �jtulo ma-

melhor cnmpanl-a, dada a regularidade de ���ood�ô��P�:���:�{l'���
suas atu--ões, muito embora reunam os dois agu�rrld'l "onze" do r'ay-

quadros fÔ'"t:?s perfeitamente- idênticas, I ;��d� vti::��a;I::â�o d,;ú'�,�
. . . .Pera (l"'m;no-o está marcado o embatei ga aruenuense reattzano

Guarani x Tam ....nderé! em pagamento do .3t'.��r;1-

c!'l lIberatôrlo co extrema

direit a TaL jôgo êsse a tta

do por diversas vezes. ten

do, sido a sun �'eaHz"ç�.�1
eeeentade cara ontem à

ultima hôra, impedmdc,
assim, .C.') [orn.als de ('{.,

tuar uma boa prupagun-ia.
do Intcrmuntcípat amlst. 1-

so,
O préuc agradou pela.

.movímentacãc e empenho
(os litigantes cuc- S ..)":I":

turte, demonstra-arn .xi

mo preparo físico nota-Li

mente o e,;quadrãJ odenta
do pJr José Am,;-rim. que

conseguiu dar Url11'1 demoilS

tração do seu po<�"]":o e u""
d ....s

TUBARAO
Quebrou o Feri-ovlár'o a

sérte de partfdas inv:'���\S

que vinha ostent n10 ;)

Hercilia Luz p :1.''''

'temporada, rnrn ao f�ul!')

regional. A vttór! (1' 2 x

O, do Ferrinho e�1.U 'u IF til

de sat'sfaeão 1"'; ',., ele

sua imên-a t"r"!"'l ,;"'i� (I

clube até en'ão n- o inh'1.

aprf',�nt<!do uma
.

� Uo t:{•.o
que en�he<;�e (''l

- 'h'l' (�:\
tore'da e a fize5 'e v:b t',

ITAJ!!.I
!\ �r",'p!' do U!I1!"'1"l',�

p,- rr('�(l en",--.n'r 'U n tf.

çv1a. 'T'l''3��n'" ri., � lP'�

de Ri') um acl'l-'r-irio �,'_
fkH de dnh"ar e p')!" 9 '11-

co não conhercll ni lar te
dop (miem um m'lr�-àr.,,· ('111'

p"derL9 levá-lo a um de
'Sa"trr> pois o titn'll de h'63
deverá ser dec'd't!o :11'115
uma vez entre M::n-d!',0
Di.es e Almlr'm�c Barro;;;).
Talvez o excp�qJ de .)'\

mism·'l e o men '�pr\'zo ilO

adver"'árlo o_ue h'via p: '

d'do na E.,'"réia p:-ra ;) _r.."�r
, cílio Dias Dor 7 'I: 2. t!ve;�
Infiuência

-

derl'-va OJ.

tuação barrosls�a,

CRICIUMA
Comerciário Que é D li

der isolado do cempeoueto
crícíumense e Metropll}
que apresenta-se como vice
líder, passaram bem ocr
seus advei-sános na carde •

de ontem, quando enfren
taram. respec�lvamf;"ltJ>,
Barão do RIo Branc:) c B·):l.
Vista.

4 X O, foi o placar
dU3.-S partidas.

GASPAR

Ccn-eguiU IJ Clube ,\tlé
tico Tupy, no '!s�ádlo Csr
I �s Barbc�a F"ntes, uma.

p"rando!' pr,oezlt ao (!mp�.tar
de forma sensac!('nal ":;m

o Floresta de Prymel'orle
pl_lr 1 x I. derrubando ?

Grêmio florestlno da Ede
rança i::clada, p"lsli'ando a

gora a dividí-Ia com o

Olímp'co Que tambêrn S1,

biu, pas...,ando para a s-��

gunda COIOC3Ção,
Agora os primeirOs plS

to:,: ficaram assL>n ocupa
dos:

10 lugar: Flo!'�5ta e G.la
rany com 3 p,p.
20 IUl}ar: Olímpico c<"·m

4 p.p,
30 lugar: Palmeiras co,n

8 p,p,

TAMBEM PAlME!RAS E OUMPICO
PARTIC'PAR�O DO TORNEIO

"LUIZA MElLO
Palmeiras () .)lirço:co.

ambos de BlumE'llaU res--J:
veram também parttclpdr
do Tornelo Lulza M"I!'l,
que está com �eu lni,--.',)
f xado para o próximo dl�
3. Neste sentido dlrct'Jl't:s
dos dois club�" m'lntlvcr::lm

conver;:::açries com o

mais mentores d'JS �lllb��

participantes, t(m!!o
mesmc"S concol'dado
.suas particlplÇÕ,S,

Assim aenria o Torneio
contará cou as :epresen-

!:�:� d�e A���ri:!;��!�
Carie'" Renaux e Palsanrlú
de Brusque; América e· Ca.
Caxias, de Jolnvi1l.e e Palmei
r9.S e Olimplco de Blume
nau, devendo 0<; jog�s se
rem realizados s:mu1tãnea
mente nas {liversas clda
(les.

AVAl FEnE'� t. A CONQUISTA DO
TITULO

A diret':!r!9. do Avai P,"- Jolnville, num total de oi-
tebol está pretc11dt;ndo l'e- to equipes. Nj), estréia. do
alizar seUil festejos em <:,0- clube azzdl"ra no certame
memoração a. ,�'Jnquistd do .

qee devera alonterer na. na
titulo de Rurnpeão d",_ tem- pUal do estadO. o Avai vai
parada de 1110\ pur oda,>!- presentear cada atlétal'm
ã.o da reall�;ç5o da pnll'i- p.,ão d':! ano !Se 1963, com
a rodada do 'J.'l'rneil' ')'o1C uma bonita faixa �om Jns-

2° Jôgo Bahia X
Botafogo dia 30
Botaf:lgo e Bahia estarão

disputando duelo de vIG'a.
ou mor�e na no!te do pró
ximo dia 30 no estádio do

Maracánã, valido pela Tl

ça Brasil,

Em caso de vitória ("':O

Botafogo, nôvo jóg'J :;;e:-.1.
real'zaclo entre a...; duas ,,

quipes ainda no MaracRlI,'i..

GREMI'Ü QUER MESMO O ATAC.ANTE
NILZO

sebeccr de que o Sant :s
havia ütiertado o avante
Nilzo que retomou ao fu
tebol catartnense reinares
sande no Metropol, o r3r?_
mio através de sua rn-ero-
ria vai voltar a carga pa
ra tentar concutstar o

"cctoren''. jogador. Neste

sentido o Grêmio deverá
enviar emissário ao sul do

estada, na tentatva de (l-

retuar uma ótima propos
ta 8'J clube a que está
vinculado f,l de-tocado van

guardelro .

SEGUIU PARA SÃO PAULO 'O JORNA
LISTA LAURO SONCINI

Para submeter-se a n-a
tamenta de saúde. seguiu.
há dias. para São Pauln

o noese confrade e pm-; i ..

cular -amigo j0rnaIL;�1
Lauro ecncínr. diretor {'_I)

Departamento , spor-ttvn
ela nmsa colega '.\ GÀ7.i·:-

TA" e integrante do De

partamento de Esportes 13-
Rádi'J ouarufã.
Nossos votos de pronto

reatabelecímento e retorno
à luta pelo soergtmentc
dos esportes de Santa C,l

tarlna

�ORBfRTO HOPPE NO CARTAZ
Emissârn 'do rntemarto

m I de Pôrto Alegre d'_"ve

ra e�tar na orôximas hf'l

ra� ('0:"11 J�:nville. na t!:nt1
tiua de levar o dest�rad';
atacante catar:nen.-e pai'.!.
o clube colorado.
Sabe-se que cluSe e jo

gador chegaram a um a

côrdo financeiro. tendo (:9.

vca�ião o .atléta -ve ('O)Plpro
metido em voltar a Parto

Alegre para nxer resit:�r.

c!<l pelo prazo de três. n�-

se".

Contudo,
ram vãrios d',;.; �cm

• 4l:�
Norberto Hoppe retorn'l.i>
se a diretoria do Clubg C0
Povo, re,.;olveu enviar e"uit:

rio a Manchester caí:,lri�
nense _pat'a saber de pilr�')
dos problema� ao lo!!'!) a

tacante barrig:.l-'1erde.

TORNEIO ABERTO JUVENil
SALONISTA

For diversos 1'1otiv'Js fi

Federação Catar'nenail ce

Futebol de Sal<i.:) qae havia

pogramado para amn'!hi
do ultimo do-mir.go a l'e..,l!,

zação da primeira r(j.j3- i.a,

o arqueiro Valdlnho <lue

teve seu pa..so;e fixado ('Jl1

Cr$ 500.000,00, pi""Js men

t:)res do Comerci'll de J''l;\

çaba, enviou cOlrlltnlc\tçii")
a diretoria do Almirante
Barroso informando ca

sua Impo&;lbllldade ue del
xar s\!'a cidade no �ome'l
to, Em vL'Jta disso a dil'l)

torla do Barroso vai tenhr

.adquirir outro arqulelro,

OUmplco e Palme:r2'3,
também é3tão vivam�'ve

interessados em parU�IP'l.r
do Torneio entre os chf'_

mades grande ... do no",.)

futebol, exc1uindo-s� ')s

da zona sul. Ne.st� sent�'i."J
os mentores do� dob c1,:
bes blumenauenses· man

tiveram cont!ltos com os

dtmals d'retores dos ctn
bes part1clpan�, te.ldo
os mesmoa .concorda\d'l
com suas part1ctpaQI)et:.
Assim sendo. o Tomei<:) Li
toral-N.orte e C!lentro. con�

tará com 08 clubes Avai e

Figueirense de Flon8nópo�
UI. Palmeiras 8 Olimpico
de !I1umen mérl�

.

e

Caxias dQ Jafnv.me c Ca>
los ij.enaux e: _Paisandú d�

BrusQue. Nova t'lbela "'eril.
confeccionada nela FCF,

tendo porém sido l)1antvJo
para o dia 3 de outubrO, a

largad3. do certame '�lJm

jogos .simultâneos, nas di
versas cidades.

do Torneio Aberto sa'onl.s
ta. juvenil, resolvcu tr:ms

ferí�la para o ,)l"óxhurJ do

mingo,
Ne:>ta opntunlflade e"ta�

rão desfilando nara -:. pú
blico as equipes de K,ilT"

ALOF, Flum'nen!:'e e LeãO)
da IlhaAeB.
Todos os jogos "CI"áot des

dobrados na luactn, da
Policia Milltllr do l!},.t.110

Tamandaré
X

Guaraní
As equipes' do Tamanda

ré e tio Gnarany d�sp�
dem-se d') c:\lupeon.,to
ilhéu, temporada de 1'):'13
na tarde do próximo "iâ
bado quando estarão IUtall

do entre si em lm,:;ca de
dol3 pontos,
O Paula Ramos ini�iou

a série de despedldas do
atual campeonato.

o FJguciren:;e que ven

ceu na tal'de de dom'ngo
ao Atlét!co Catarinense
por 6 x 1, somente voltará
a particlpar do campeo
nato da cidade, 'na sua. ')1
Uma volta {juan·lo o cla
bc preto e branco, enlrtm
tará ao perigoso Post.:1

--------

T,I'g,'áf;,o. O m"mo ,- Campeonato Ca-contecerá com o Avai. quc

�:�:�:an�on,,:, o ;�';;;�;:.;; rioca de' Futebol
de Campeão metropoHta.. O campeonato carleca
no de 1963. de futebol será aberlN em

sua sexta rodada do re

turno.. na tarde de sábado
com o encontro BotlltOgo
e Campo Grande. prelilln
do também Vasco da 00.·

ma
. � América.

'

Domingo, a. rodaria será
completada com os Jogo:,:
Bangú x São Crlstóviio
FI'um1nen'Se x PoJrt.uguê.la.
Flamen�o x Muclureira.
BonslIce,",so x Canto do Riú

A dlret'Oria do Ava!
tuda. a possibilidade de
efetuar 1\ entrega de fai
xas aos seus jogadores no

compromisso que está sen
do acertado contra o C{'�
ritiba Futebol Clube UO
Parauá� a princípio fixado
para (l próximo dia 17 'Ie

novem"bro,

de- entusiasmo, muito em

bora vez por outra tive-se
os .seus "gafes". Mas. Q

que vale é que foi superior
ao antagonista em todr,'l
03. sentidos, podendo-se ..:'
zer Que setenta 1Jor cento
das ações lhe pertence-ar- i.
dai ter o marcador (3 x U
refletldo com Hdendade o

desenrolar da come-ida.
Mas, verdade se, diga que.
se ttvesse maís -aance. o
Avai teria obtido pelo me
nos mais doí-, tentos pO!3
teve um anulado injusta
mente (abUdJ por Bentt
nhc) , mais duas botas na

trave, chutadas oor Pere-

OS GOI,S

O g:}1 inicial ria
marccu-o Vadi!1h.o, "m

estupenda cabe;_:a:la. ser
vindo-se de 1l@ t);�sc- de ali
san, Aos 21 miD'1l0S. o pny
sandú igualou {)')r int-el'
médio do 2agueh�C' Ventu
reI li, cobrando u'.na pena
lidade máxima be:t> a!R<iDa
lada pelo ârbitn;. dt. vez
que foi vIsivel o !oul d� )..1i
rinho em Tal. quando J

atacante "aolorerl" avan
çava para o .arco sQb a

gua·rda de Acácio. Termi
nou a primeira fase com (JS
dois tentos acima, N,g, Ca,;L'
final, quando malor foi f)
seu domínio da cancha
alcançou o Aval dois gols
com os quais derroku ,J

seu antagonista. O primei
ro foi assinaladJ por B('�
tinha, aos 22 minutos, ser
viela fOm condições magní
ficas por Cavallazzl, o qual
pela manobJ'a qiie execu
t::J1:' frente a <lois con:,,'a
ries !}ara encon�rar S:':J

companheiro bem calo..:�.
do, tornou-se o alicerce
do tento, O seg:.mdo guio
que consolidou o h'iunf?
do "Leão da Ilha", obtev,,
o Ml1'lnho, chutando I'8st"i
1'0 das prOKimidades llU
ãr.ea perisosa· t"ndo no
lance dois valares do -:.:_
me visitante att-gpalll'l<l')
a visão do arqueiro,

OS MELHOFES

No Avai: Acácio, Nerj,
Bentinho, Rogério, Vadi
nho e Cavallazzi, '::ste ape
:-::a1' de severamf!nt<' po!:
ciadJ por Osvaldo, Ventu.
relli e Altair. Miriuho �v.�
um mau primeiro tem':);).
reabilitando-se, po"ém, -na
etapa complementar, qU'ln
do inclusjve assinalou o

gQl consolidador da. vitória
"'"azzurra".
Os demais em r lano I t

gl(lar,
No Paysandú: ChiquI

nho Venturelll, Quld!n}I<).
Tui· Altair e Ped"lnho fo
l'am as fIguras de maIor
raalce do qua(lro brusqu('ll
-"C. Destaque-Ec b�rém. 'I

atuahoo sob todr)s os a�

pectçls _m.a.gníflca do g"tP.,�
1'0 'qlJe mereceu :!s hon:''1�
Ile melhor homf'nl na ::an

por
ena. Os demais com ;l.lt'lo;
e baixos,

ARBlTRAG!!:M

A cargo de V\rgilio fG'-

ge que SI.! houve ,:r.m ;\C'2',

til,

QUADR'JS

Nery- oerctno e Mirtnh :

Rogérto e Bentinho; G':

son (Renê) Cevaüazzí. va

(linho e Perereca (G�lsm,
FAYSANDU - Chiori ..

nho; Ivo, Osvaldo- vea:u.

PRESIDENTE EM
PELOTAS

O presidente co Fe ler-a

ção- üatartnenso ele f'1l1E;�
boI ele Salão sr. MiJ;t(,n L(·
mos do Prado. encnrura-ve

em Pelotas, no Rio G\'a!:d�
do Sul accm!)anhando o

desenrolar do cen:!mc tr"_

slleiro ':Salonista,
Era pensamento do �:.:o

mentor federacionist<l a-a

zer .até a capital catarincn
!'e uma das �eleções, E;Sjlf'
clalmente a mineira, })('
rém, as dificuldade'_i �nr.'m

trada'3, an-efeceram o áni
mo do presidente.

REUNIAO SABADO

Na noite ele sábado teu
do por lOcal a sede da Fe

deração Catarlnense �ll)
Futebol de Salão para c:!�
cutlr pr�blcmas atinc"l:r.l'
a:s próximas competiçõe.:;
patroclnadas pela entidade
salonista,

O presld�nte Milton U
mos do rrado rleverâ re

gressar hoje de Pelotas, e' _

t.ando portanto <'m condi

ções de presidir a reumã ),

3X1
relli e Quidinhoi '\do!f.'}

Altair; TaL Hton. t Jul
nho). PCI1't:inln � Jorg,�,

ATRAZO

O préhu foi íntctadc co

CERTAME BRUSQUF.NSE

o campeonato brusquen
se de futebol ele salão V('IO

g:.mh1ndo adéuto- peta no

pre-eute campeon.rtc QU:!
era se desenrola participam
sete club-�·" entre os quais
c\e.:;tac-'mc.' Vikings. _'\

pavc;nd:.:; e lnco,

CAMPEONATO EST.&,.DUi.L

O c<lmpe-:mato e"ta(l�llll
de: futebol de fn1ão pru
gramado pura ;l. c!d'3d,� dc
Joinvilie. deverá kr s::a

(la1a de realizada defln!da.
na reunião de pábado a

n:ite, vr:.lgram::\da pel'!
diretoria da F, C, F. ,�,
Acre(utá-.'c quI" as .:"'.

ta� sejam as d·" �5-1d c '';
de n'Jv€mbro próx1m0.
MOVIMENTO f.UCUMBE

o movimento que vL:lha
se verlticando nesta capi
tal no intuito dr reor;;tl�
nizar -o Jóquei Clubt! ue
Santa ,!::atarinn. ao que t.\
(lo indica �ucumblra PCIS
segund'J porta vóz, o movi
m",nto não teve a repercvs
'!ião que se espeJ:':Jva.

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. fLETRO QUfMICA flUMINENSe,
Embalagem Industrial:

Secos mullifolhes (Popel e PI6$lico) de .50 Quilos

Embcllagem Doméstica:
Coixas de papet60 com 24 pOCOIE.s pl6�licos de 1 1/2 Jb

B

Represenlonles poro 0$

E�rodos de 501"110 Col\.lrino e Paraná

HLE & LEPPER S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Chega am, algumas sema

nas at�s e� nossa .cidade
os mi�s!Onános Americanos,

Elder William Douglas Hcr-

r;�r::�dY �:�d��ake� MJa;.
seph Paul Bingham. l!:les

15.000 missionários jovens
espalhados no mundo ínteí

roo Eies trabalham dois anos

e meio re sua missão sus

tentados por si próprios,
sem receber qualquer re

compensa monetária de sua

Igreja ou do povo do .Bra
sn.
A igreja môrmon é uma

das únicas organízaçôes re

ligiosas que não remete di

nheiro dos seus membros

brasileiros para· sua sede

nos Estados Unidos. A ori

gem desta igreja em com

paração com as outras é

muito diferente. A Igreja,
como o nome dela indica é

Cristã, mas não tem a filia

ção com qualquer organiza
ção Católica ou protestan

to.

O desejo destes missioná
rios é que possam eonver

ser com o povo brasileiro
sõbre a missão de Jesus

Cristo, de sua pessoa verde

deira e sua divindade. Que
1!:le é Filho de Deus, O Re

dentor do Mundo, O Autor

de nossa salvação. Que por
causa das calamidades vin

douras, Deus ergueu nesta

época um profeta a quem
Ioi dado êstes oráculos di

vinos, mandamentos e au

toridades necessárias para

obter salvação. Que o profe
ta Joseph Smith foi apon
tado como testemunho de

Deus destas coisas.

Que A Igreja de. Jesus

Cristo foi mais uma vez

restabelecida sôbre a terra

para o bem e a salvação de

todos os homens. Todos

são convidados prestar aten

ção á mensagem.
Elderes Horne, Drake, Fi

elding e Binghan também

querem anunciar que existe

um ramo da Igreja, que se

localiza na Rua Tenente Sil

veira, n. 56, 1" Andar, com

reuntõesnesse endereço as

9,30 e 19,30 horas nos do

mmgos.
Os Elderses também par

tlciparam para que os ra

mos desta Igreja fôssem ur

gamzados em outras ena

ões do Brasíl como em mui

tos outros lugares no mun

do. Em vários lugares es

tão sendo construidas ou

serão construídas nos pró
ximos meses novas capelas.
Estão com esperança de co

meçar uma capela aqui em

Florianópolis no fim do ano

iue vem.

'Os Elderses disseram que

-onsideram isto, um pr-ivilé
�io para trazer mensagem

ao povo de Florianópolis e

esperam que tenham a opor

tunidade de explicar os en

sinamentos ao povo da res

aauração da Igreja mais de

talhadamente quando encon

trarem a sua famOia no seu

lar. Se quiser saber mais

informações escreva uma

carta para Caixa Postai 450.

horas pelo fone: 2244.

FISCAL DE CONSU�10
Apostilas do CURSO RIVER (Guanabara), se�do a

técnka do DASP. VencIas c/AntOnio Santos, das 9 as 11

27-l-0-63

��o��. 'F;�"
CLtmcA DENTARIA
r�ntament("l da� afer.çÕef

da bôea em adllltos \

c:rimcas pelo.', metodos e1l
nl�o e elrl�rgjco. Cc.nfecçuo
l1e protese� pn.rclalF e to�
tal�

Atende diariamente das
8 às 12 e das 15 as 19 horas
às 2' 4' 6' feiras.

II:xcluSlv:lment" com b\)�
.t'l. m1\�,ada

,JGn�nl.t6rl(l Edlfir.lo ,in
beta - MI" 104 _ f'U8 JI!!
l'Ontmo Coelho

Venoe-se
PALACETE

<':) várias casas de madeira

construção de primeira
Tratar com Sr. LUIZ

SCHWEIDSON - JARDIM
ATLANTICO

1WH(tf.#J!1i#1*!!3_va/do lVIor/lz..._
Osvaldo Mori!z

- Anuncia mais ume e suas

vantajosas campanhas:
Agora é a CAMPANHA DA ECONÕMIA
Sete planos sensacionais a sua escôlha [cm
desconto também nas vendas apreso
Isco'ha uma destas modalidades e aproveite
para comprar agora:
A vista com 25% de descerro,
Em to dias com í5% de desconto.
Em quatro mêses com 10% de descon'e
Em seis m�ses com 5% de descamo.
E para pegiiJ em 8 mêses einda sem �

..�ir:HC;
aumente

OS DÉFICITS E AS EMISSÕES

o crescente déficit governamental pro
vocado pelos ·excessivos gastos públicos têm
sido apontado como uma das causas princi
pais da inflação que atinge a economia na

cional, em virtude de vultosas emissões de

papél-moéda destinadas a cobrir êste déficit.

É imperioso considerar alguns elementos
básicos que nos permitam estipular as cau-

sas dêste déficit:
.

1 - Diz respeito ao custo financeiro
do esquema da política cafeeira, política e.::i- li
ta elaborada em 1961, quando o Governo
estabeleceu para seu financiamento um

ar-Içamento na ordem de Cr$ G3,5 bilhões. ÉS-.Ises recursos proviriam de um confisco no

valor rIe- 22 dólares, por saca de café expor
tada, o que daria para cobrir as despesas, No
entanto, estas despesas com o café - CiU['
Da sua maioria ficará estocado nos armaz=ru

do IBC como prcduto invendável - sub'.
ram em valores, ultrar-assando a receita o \

confisco (reduzindo nora 10 dólares nos

dias atuais). O Govêr�o, sentindo-se na .:.�e

cessidade de atender ao setor cafeeiro, emite,
papel-mceda com -O. ol-ietivo de aduuirir o

café invendável, azravamlo o processo in
flacicnário. As er-iissões, acelerando a cir

cuteção da IYlreda sem o corresuondente
lastro, contribuem para uma elev�c5o no

nível peral dos prêros e sera-vlo uma ncvr

inflação, a dos custos de produção.

Mas não é só: há também do's p'anos cxln
onde quem m:nJa é você.
E (Mm ('e" '-

s es'ss v�f)I"r(n- APl r"d3
compra de m:CO Mil cr�UIETO:,':"'o �-�··hJ
rm décimo do bilhete da lol::ria 0:::_:":::1
p re concorrer a 200 Ml CRIFE'RO:' têdr'S
as ssxtas-teras.
Etm ceda rom::fJ cl:!:1: l'l (�. "'E ':�- .. � ,§

cmh, ['1':1 b;i�i::le 'níero COní:OHen�O a DOiS
�1!lH:ES DE Cfi.UIEROS iêdas es sexíes :e:rJs
Faça já stas compras cara fcsiu';' de fim de
ano eprovafendo os Iabalosos de5�Jí1;!}S :a
loja CLAU,
E reelmsníe mais vantajoso ccncrr na CLAU.
CLAU - defronte aos correios, nu tsire:lo.2 - Início de obras de vulto, qu.e levam

período longo para serem concre... tizadas,
sem as poupanças necessárias, obras es�;::;s
de origens governamental (Furnas 'I'rês Ma- -,",,'S""'========== =================�

.....�.

rias) e particular (Usiminas, Cosipa). O an-

M '8
.".,. e

damento dessas obras é indispensável r./)

desenvolvimento -do nais nec�ssitando de O leiorlovultosos recursos par'; a sua complemenc .

.

ção. Na falta dêsse�, para o Poder Público a
'_

RIO -;- Realízn-se hoje G d,' nics Menezes, apresen
financiar êstes invés' imentos com o produto Primeiro Tribunal do Juri tLU re.uarír-ientn à me-a

das poupanças forçadas através de impostos ��y ��Ig:::z�to N:Cu!���:' ���=:�tope��doM�nis;:�
ou de eP1:-,réstimos obrigatórios aplicados Como se recorda, a ré inu· Carv2lho P:n�:J no crime dr
pelo BNDE e através dos déficits cobertos tilizou com um tiro no olho responsabili:-lade. Alega que

per emi�sões pl.'ra e slffip1es de papel-moeda. �::�tode �o:��o;!��a v;::r� �e�r'r�s������o P::o're::;
3 - A:,: autar(lT1i;�s de transporte - se da queda de um lotação rimentos de informações

Rêde Ferroviária Federal e Marinha Mer- ��: :s�:�a��.ortar um filho dos Deputados.

cante - e os pastos em conta-corrente. que
são os com o lunciona1is�o_ geram 1"P.ficits.

por demais conhecidos de todos pelo qU{)
LONDREs.. - Fui mesmo

sUlcidio a Ul0rte da filha
do ex-prerr"-ei" Winston Chur

chill, Diana Churchill. Eis a

conclusão a quo chegaram
os técnicos do departamen
to médico de We5(a.'n"tsr.

RIO - O Deputado Lima

Ribeiro declarou 1ue as

acusações formuladas no

cIecorrer do inquérito sobre

a invernada de Olaria, são

parte de um plano comunis·

ta para desmoralização do

Govêrno da Guanabara. A

2fi"mnção do Deputado, foi
feita com base numa carti

l.h'l. el.1: :lda pelos comunis

t��,. e [lue contém instru

(,l(>� acérca de como pro
c .. der quando prêsos.

seria ocioso entrar aqui em seus pormeno
nres.

Existem olltrps ('AUS2S de somel1.0S im

port�n('ia, contrihnindo com sua parcela no

acúmulo dos rléticits orçaJl1entários.
O Ministro da Fazenda Carv�lho Pinto,

através de uma cadeia. de rtí(lio e TV no nró
ximo dia ,22 anunciará medidas anti-infla
cionárias, visando, entre outras, reduzir as

. desnesas, aumentflr a aITecal1<:II:��o e caTJtar
recur�ns n�ra investimentos prioritários.

Vamos esperar'

BELO HORIZONTE - O

governador Adhemar de

Barros está sendo esperado
amanhã na capital mineira.
presidirá a convenção lU'

danaI do pSP.

RIO - Deputados Esta
duais da GuUnIl.Lr8!Il., apro
varam projeto, elevando
seus próprios suhsidlos pa
ra 450 mil cruzeiros men

sais.

QUITO - A Junta

tar do Governo, denunciou

que os atentados fi dmami

te ocorridos nos últimos

dias, foram cometidos par
elementos terroristas 'es

trangeiros, e advertiu que
em caso de necessidade, de

terminará a implantação de

toque de recolher. O comu

nicado Oficial da Junta de

Governo, acrescentou que a

fôrça pública tem ordem

de empregar suas armas

afim de repelir qualquer
ato de terrorismo.

BELO HORI·ZONTE -

Os motoristas de taxis de

Minas, estão pleiteando um

aumento de 40%, em virtu

de do aumento do preço da

gasolina,

VilíVf\ OtíliA Mf'1'tins (lI? Rflll"'�. f;1hos A1"'1RTica. Abe

Ja;'clo, AlclR. ,João An'�;o. )I.!I"Rria Mônica. D�lv'l. e:enros e

nl1r��. vem por TYlpiO (lfõ.,te !'Op"rfl(l"<""er ao mflniCI) dr. PAU
ln }i'nntes. pela nf'ni('<1<""ão di.,nen�nr'!R fillr!1nt.e a 10n!7R en

fermidi'lde e a tOdas as pessoas amip;as ane o R""'mn::onl1'l._

ram até a ,mirna morada do saudoso JERóNIMO EMI·
LIANO DE SOUZA. BRASíLIA - O Deputa-

�1:n:s:�() d·] êuerre po:sui relação
dr nr:'1�ro5 do !3�D

RIO 24 (OEl _ o ,,:.- do :: nomes de etemen

cr!Lôrio do Gcvêi no :'C t-05 Em toco o pai que

Pe-n mbu-o na Gu:m�\ll- tem 1::'1ç5..o com ::I lBA!).

ra, ccntrm-u cnc.a.m-n .

te que o secretér:o d� sr-.

gu ...nça. ftaquele E.·!-õI, .10.
en" ou uma relação ao �!!i

nistro d:!. auerp.. CO!"('!1-'

D:z a comun.ceção que f

lista f: env.acta em "\."1.

ter pe-anal e .�em c')'CJC,\

tárim:.

Fôrç;::s Ferleri:lis SÓ mão enviadas
aos Esl:dos em caso de i!ÚlP/::mcão

Mili-

BP..ASILIA ,�4 IOE) - o

M!n stro da. GUCi":'\I.· Gal.

Jair Dmtas Rib:cln, (ie

clareu hoje aos j.ornali�t?s
Bom Brasvlla, que não pi>tá

d'sposto a enviar fôrç1s
federais, requerid�s por
chefes de executivo .e:,t.�
duais. Disse que se lll"'l

Governac!.:)r 'Se de�lara

sem condfções para ml'.m

ter a ordem em seu Esta
do. então o problema é de

intervenção. Afirmou o ti

tular da pasta da Gue:rf"l.

que a missá::. do Ex';:-.::;+')
é a de proteger oS pró{y:ias

Fedel"si.;. Rev.elou aind.l o

eh; fe de: Exérc:to. que a'é
o f:m da l"e-.Ya!1a, e pos;;v

vel que eHej9. conciu!dJ o

inqu1i:-:to púllcial-mllll.+:\r,
sôbre as ar'1lSl� descob�r

tas no Rio de Jane roo 8fio

P3.ulo e Guanabara.•

BRASILIA 24 (OE) - O

Mini-"üro da Guerra d�{'la.
r:u ne ta Capital que não

enviará trOp3.3 Fedt:rr_i�

:r;ara m�nter a ordem nos

Estad'lS. 'P'Jrque esta atri

buição compete as paLclas
,f,.;taduai�. Fri"ou o G�l
Jair D:mtas Ribeiro, Que

tropas da União, sômcnte

.serâo enviadas em caso ele

requ'sição judichl, e, de ln

tervenção FederaL O ulti
mo pedido de tropas f�')·

rais, foi feit� pelo OOlle,

nadar. do Cená Sr. Virgí
lio Távora. Notíc!a'.3 fie

Fortaleza, 6'zem ser frc

qUf'ntes os choques e.1.tre

estudantes manifesta"HPs

e a Polidia da Estado.

Escolarização
Dentro das metas do se

tor ensino o Govêrno cata·

rinellse acaba de criar as

escolas Reunidas "Hereílio

Zapelini", no municipio de

Gravatal, e a Escola Pro
fissional Feminina "ElIa Do·

rigatti", em Rio do Sul.

Ex resso C RE 8 C 1M;, N SE Suc·e atle A�
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO TELEGRAFICO CRESCIUMENSE
Servicos de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Poria Alegre

Filiais: - São Paul.,.Rua João eod r 670 - Curitiba Av .. Iguaçú, 2117 - fone 1.2171 - Pôrto Alegre Rua 7 de Setem bro, 691 - fone 7818 - Florionó olis Rua Padre Roma, 50
one,2801 - Tubarão Rua IíaJit'o Muller, 50 - fone 1479 � Araranguá Praça Hercílio Luz, 632 - fone 23 - Laguna Rua Gu5lavo Richardlfi14 -_ fone 131 _ Joinville Rua Abdon

;

Jlatil;ta,20l;-:;-:;!one165,.���,�".� ., .......ÇAMINH9ESp!1ÓPRIOSPARAMUDANÇAS�.· , p ;.�
�

"'.".;.',.g. 'tci �:,��{� Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�'.'-,�i'/:";�;.'!f-Cl\! :l:f,_.,�"" :-.; :'; \','tf',,�' ", ., ."�. "'A,: "}-. ": ';/1 ',i T"��?- :�)l'"
;., -'Celso ·reafirma ao regressar:

a arina é de :r ra ai o e

- Aumento Será Pagoem
"_ Sabem os catartnen- governadores, conversarmos

sõbre a situação dos esta

dos ali representados e SOO
bre a situação nacional."
Após desembarcar do

ses que fui ao Rio de Ja
netro a convite do Previ
dente da República para,
em 'r,eunião com mais 12

PROGn.\MA

Santa Catarina.
Com a finalidade de agora.

dar o pulJ\ico. o »ronruma
do Coral dn Uritvnrxlrfude, é
dividido

.

em r!\!�� partes,
consideradas bácices: senõo
a primeira preocupada num

espírito medieval, renasceu

tista, clássico e romãntle j,

A apresentação, sob o jm.
trocínio do Departamento
de Educação e Cultura. da

Reitoria, é dedicada aos es

tudantes, prcreasõres e ruu

cionários ela Uruversídads..

avião que o trouxe de re

gresso, e de suas saudações
ao povo catarinense, foi
com as palavras acima que.
o Governador Celso Ramos

e a segunda desenvolvida
num plano mais popular.
NR opcrtuntdec.e a repor
tagem transcreve o pro
grama: Ia. ptlrte (GREGO·
RIANO _ Punrí hebraeo
rum. Gloria Iaus: RENAS·

CF�NCA _ Ave Vera Virgl
nlsfus. .ros quin des P!'6.�:
CLASSTCISMO _ Cantemos

todos _ Handel, Tuas obras

-'�

t
1
I

Em Florianópolis o Diretor
Administrativo do DASP

Procedentes da Guanaba
ra chegaram ontem a esta

Capital os Doutores Fran
cisco Gentil Barone, Dire
tor Administrativo do Dasp:
Waldir Santos, vice presí
dente da Comissão de Acu

mulação de Cargos e atual
Chefe de Gabinete do MI·
nistro da Educação e José
Ribeiro presidente da Co·

Pais. Depois desta reunião,
os governadores que ainda
se encontrevem no Rio,
num outro encontro, redigi
ram uma nota que já é do
conhecimento de todo o

Brasil,"

te coroam, Beethoven, Quid
rníhí est in coere - SteIJa;
ROMANTISMO _ Che uus-

to, Caldara, Ave Maria,
Schubert, Acalanto, Brah-
ms). lia. Parte Lord, I want
_ O Nobodt knows (negro
sptruuersr. Santa Lucíu.

Nápoles, Cançãd do Balalo
_ R. G, do Sul), Lua SilItJ·
ria (S.C. Santana), Deus
Salve a América _ Irving
Berlinj, (Foi bôto Sin..lt.á -

Amazonas), (Ay, Aguita di
mi tíerra - Chile), (Praias
do Ceará), (Boiadeiro
&.G,S.), (Boi Barroso _

RGS), (Rêdc de Jatobá _

Nordeste), (Uirapurú ..,.

Arr. Santana). Eneer-ramen
to: ALLELUIA _ Handel. O

programa é dos melhores.

rnstetou-se em juinvílle,
sábado último, a III" Se

mana Odontológica de sen

ta Catarina, comemorativa
ao centenário do nasctmen
to de Coelho de Souza, Pro
movida pela Associação Bra

sileira de Odontologia e or

ganizada pela Seção de
.rotnvíne da referida As

sociação, a Semana Odonto

lógica reune, de 20 a 26 do

corrente, na Cidade dos

Principes, as figuras mais
Os ilustres visitantes es

tiveram ontem em visita ----------

ao Palácio da Reitoria, onde
foram recebidos pelo Mag·
nifico 'Reitor Prof. João
David Ferreara Lima. com

quem mantiveram longo en.·
contra.
Em nossa próxima edi·

ção apresentaremos .maio
res detalhes sôbre a perma·
nência em Florianópolis dos
visitantes.

missão

Cargos.
de Acumulação de

DR. MATEUS ROMEIRO NETO
Tendo estado duta!1te s!· ção humanitária, ne> senti.

guns dias nesta capital, rea· do da _debelação das doen
lizando importante curso ças e manutenção da satide
médico de Pneumo'ogla, a }:tiblica:, regressou ontem

co. da entidade univer·
.

para São Paulo o sr. dr. Ma.
sltária a cujo cargo se ach.i teus RoOJei�o. Neto.. emi.
a formação de !utulOS mi· nente vulto. rio magistériu
dicas que deverão dar 9. médico e da clínica das
Santa Çatarina e aO') Bra<al 10enças pulmonares na

o esfôrço de sua ('ooperfo' pital paulistana.

Nova Diretoria do CAXlF
Visita Reitoria

Os integrantes do novo RO" estiveram em visita às

Dire'tórlo do Centro Acadê· diversas secções da Reito·

mico "XI'DE FEVEREIRO" ria.

_ WAXÍl"), u>l FaCUldade

de l)lfeito, da Universidade
de tianta Catarina, estive·

ram, no Gabinete da Reito·

ria, em visita de cortesia

ao Magnifico Reitor - Pro·

fessor Ferreira Lima, com

quem abordaram assuntos

universitários,

Posteriormente,
panhia do Dr. Ernany
Bayar - Diretor da Divisão
de Assistência aos Estudan·

tes _ da Universidade de

az

Agora
Catarina foi o único esta

do que poude dizer que
aqui se stve em paz, com o

funcionalismo em dia e au

mento a ser pago já e que
também está com o orça
mento ao par." E prossegue:

"_ Os outros estados que
lá estavam, e os governe
dores que lá compareceram,
não puderam dar ao presi
dente o mesmo depoímen
to. Como é de todos conhe

cido, dos 11 estados restan

tes que participaram, ne

nhum deles proporcionou
aumento ao funcionalismo."

COMBATE Ao lNFLA.ÇAO E

NECEssmADE DAS RE·
FORMAS

DR. FULVIO lUIZ VIEIRA

Continuando o governa-
dor diz que a situação na-

Logo apús !lcscn do avião, o Governador Celso Ramos presta ( declarações à ee-
clonai é boa e que a sua

pnrtaecm: nu f1al:'ranle vemos também os titulares das pastas da Agricu1tura e

Impressão é a que se rene-
Interior e .tusuça, respectivumcntc eng. Luiz rtabríet e Dr. Mário Tavares da

te na note divulgada. E ín-
Cunbu !\ld .. I' o onere do Gabinete de Relações I'úblicas do Governo, Dr. Fúlvio

stste em que "é Indíepensã- Luiz Vieira

:�oq�j�m:,e aC��!��� ec:: '---------.----- --------------
se façam as reformas tão

desejadas pele Brasil. Só

as reformas, por certo, não

bastam; acredito que elas,
sem se dar fim à tonecão
não resolverão a situação
do Brasil",

conservatorio de M u s i c
Volta ao I.A.C.Conclui o governador CeI·

se Ramos reafirmando que

"é necessário que ambas

sejam feitas, porque elas ,:;tl

completam."

Após O sucesso da apre- do ano letivo de 19"4, o CO!!·

sentação de seus alunos dos servetõrto Ifará realizar UPl

cursos de Piano e Teoria, recital com a sua aluna de

dia 16 último, o conservare- ,

rio de Musica de Santa Ca
tarina voltara ao palco 00
Teatro Alvaro de Ccrvetho

_ Ttrão inicia hoje na Ca·

lIIa. Semana Odonlológi(.a desta feita apenas com as O dia de hoje assinala a

em Santa Catarina ��=�o�I:�S u� �e�:�:l �: ;::::��m �:t:::I��� �o �::
represententivas da Técnica encerramento do ano letivo, Fúlvio Luiz Vieira, dtnãmt
Odontológica do Brasil. Dí- em que serão executadas co Chefe do Gabfnate de
versos mestres de Minas obras de auto�es necíonars Relações Públicas do covêr
Gerais, São Paulo, Rio de e Intemacíonais. como Mi.

no do Estado, Destaca-se o
Janeiro, Santa Catarina, Es- zart, E. Braga, sranctsco aniversariante como urna
tado do Rio e Rio Grande Mignone e outros consagra- fias mais proeminentes fI
do Sul, participam dos de- dos mestres� guras do mundo político e

M_ e realizam conterên- O recital tle- encerramento social de Santa Catarina.
cíes especializadas. Da se- será apresentada às 20 ho- Seu profundo sentimento
lenidade inaugural, levada ras do dia 26; humano, faz com que seja
a efeito nos salões do Clube Após 3..<; rértas de rim de estimado por todos que o

Ginástico, participaram eíe- ano, o Conservatório de Mu· conhecem. São seus amigos
mentos representativos de srca de Santa Catarina reu- Iodos os pobres e humildes,
tôdas as classes jnínvüen- brtrã as suas portas somen 'J seu trabalho à frente de
ses. Como representante do te em março do ano víndou- GRP tem recebido a eleva.
Govêrno do Estado, presí- roo

. ..
da orientação de sua jo

diu a reunião o Secretário Contudo, antes do lOICI( vem inteligência, acompa
da Fazenda de Santa cata- -------- n..endo o grande momeqto
rina, Dr. Eugênio Doin víeí- que, vive Santa Catarínn..

ta. Durante tõda esta sema-

80? l:u;idente da União Catart-
na pro·ssegué'frl.' 8S attvida-, .s � fi O H O

1,1':".se de- Estudantes quan-
des CIJm�f,CM.e socr8is'�do 80 CAFE ZITD di cursfVa a,_Fami1dade de

Congr" do! odontólogos� J)jr.:-itc1.1conserva até hoje a

catarinenses. firmeza de suas decisões

_--'- ���n��mépr����ead�s ap:�!��:
mas sociais do nosso povo
e acredita que o Brasil tel'l
uma grande tarefa a cum·

prir nêsse sentido.
Bom Chefe e bom amigo,

hoje estará sendo homena
geado com um almôço pe·
10$ funcionários do .GRP,
pelo corpo redatorial co
Ser,vlço de Imprensa do Pa

MuJ,ta gente, que adm�rll. IIU procura admirar o si�tema

:�������� ��i:::e:x�:;:mr;�ig:eci:di�::!::e�::.racidade:
Vem a pro[losito o seguinte tópico de um comentário

rle O ESTADO DE S. PAULO, em sua edição de 23 do cor·

rente, sob o título "O MALoGRO DO S:ISTEMA COMUNIS-

TA" nos seguintes termos:
-

., A profundidade
.

da crise que assola todo o

mundo soviético é re\'elada pOt;' um só dado: a

União Soviética. com 220.000.000 de habitantes, dos

qua(s 45u'o trabalham ainda no campo, tem un defl· -----------.-----

cil de 30 milhões de toneladas de trigo, quando os CeI. Antonio de lara Ribas
Estados Unidos, com 170.000.000 de habitantes, dos

quais apenas ,fl:o trabalham Da agricultura, tem um

excedente de 28 milhões de toneladas de trigo. Uma
crise dessas proporções não se explica por tufões

nf'1ll p()r Sf'caS. Aliás, segundo a profecia marxis�a.

() sistema comunista já há muito deveria Ler liher·

tado (\ homem dos caprichos da natureza. Dc aeflr·

do com uma ancdota que corre nos paises comunis·

tas do Jest(' europeu. um certo camarada, ao ouvir

Il nl)ticia de> que a União Soviética e outros f'Ri,,�S
"Irmiios" iriam comprar trigo nos paises callita·
lista"!. C'l:dtado telefo1'1a ao camarada Kruschev e

lhe pergtmta: _ "Camarada Nikita Sergeievich, de
f1"�'" r-;,"·_

.. -·r ...... �3 trigo quando o c�mcnismo
for urna n-nlldad{'?"

Realidade Politica da terra
-

em Santa Catarina
Propaganda

Btn:NOS AIRES, 24 (OE)

Cobrindo o mapa catar!- pios varia entre 200 e 250
nemie com seu trabalho em titulos, graças aos eslôr",os
pr61 da solução pacifica e da Secção Técnica, que vem

cristã da questão agrária, pondo sua capacidade a

prepara o IRASC a expedi· servit;o das elevadas dire·
ção de novos titulas defini· trizes do Instituto de Re
tivos de propriedade, para forma Agrária de Santa Ca·
os municípios de Mafra, tarina, consoante as deter·
Itaiópolis, Papanduva, Mon· minaçães emanadas do Go
te Castelo e CUritibanos. vernador Celso Ramos.

----------�---------------

pital Platina, as primeiras
jopladas Latino·Americanas
de executivos de propagan
da, com a participação de

diferentes personalidades
da Instistría, Produção e

Comércio. As jornadas, con

tam com a presença de de

legados do Uruguai, Brasil
e Chile.

É com prazer que registramos, na data de hoje, o
1ran<;curso de mais um aniversário natalício do nosso

ll'.'stre conterrímeo Coronel Anlõnio de Lara Ribas, Co·
manrlante Gera! da Polícia Militar.

Oficial, Guita, inteligonte, exerce pela segunda vêz o

�Ievadu cargo de Comandante-Geral da milicia catari·

m:nse, o,nde vem se destacando pela atuação dinãmica e

('perosa.
Durante o atual periodo de Comando, O CeI. Lara

.11ibD,g realizou completa remodelação em nossa FOrça
Pública, criando nova mentalidade dentro da tr�diclonal
corporação,

"O EST.'\DO" 2.0 re;1"trar o transcurso da efeméri·

de, leva ao eminente oficial superior da Policia Militar,
,� ..1;('itllcõH5 tl \' Hc1miru(:iío pelo eficiente e brilhante Co·

Santa Ca.tarina, os novos Ressalte:se que só em Ma-

�!:;'�::'�,�,dOD';��\'E:�: :::o:"ãO com,ddos

132.U-lDTIRIA
.

fSIAIOO total aos cmco mumci·
�

.

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

CompaQhia Americana do
.

nRAsILlf.e�?��) n� Jf�����t��� cont," ato DE SANTA -CATARINA'
Por 6 votos contra um, o do Governador do TerritÓ·
Tribunal de Justiça do DL':, rio SÔbre impostos devidos
trito Federal,_ denegou o ao MUI.;cípio de Macapá.
mandado de segurança j!'r.' Com a (lecisão, a INCOMF.,
petrado pela emprêsa ncr. terá d9 recomer aos cofres
te-americana INCOME,. que mur:icipai:;; a soma de um

explora as ja7,i,rlas de mi.ilé· bilhfi0 � 600 milhões de cru·

rio no Amapá. O numc1:ldc zeirü::..

do Serviço Fotográfico
rjovêrno.

lacjo e pelos

iniciou suas declarações à

o,
-

E�SY.ADO"
"l":'t�:;� �o��;;!:u�:;o,.

""

mal e franca, cada governa- FUNCIONALISMO EM DIA
dor depôs sobre a situação

flUiS lIllGO 1I1U10 OE SUlA "'tAlIU
- • �:ntese�o�:�td�oSed�UP�:� sa�:r�ã��i�t;�.C�:oViS�Flol'ianópolis, [Sexta-Peh-a}, 25 de Outubro de 1963 visão exata da situação do mos declara que "Santa

Hoje no "ALVaRO DE CARVAlHD"
rjl� apresentação do Coral da use

Estará se apresentando
à... 2U,:lO hOTaI> de hoje, no

Teatro Alvaro de Curvalhc
o Coral 9:1 Universidade d,o

profissionais

a!�igo Ftilvio Vieira, qUII
CO'T! brilho e entusiasmo
\'em se afirmando como
W11a das mais autênticas

r ,� sonalidades da nova ge
raçio de Santa catarina.

O selecionado da Inglaterra venceu o selecionado
do mundo. O fato, no entanto, não indica sejam os in·

gleses os campeoes super-mundiais. O que Qferece,
conclusão, ê que uma equipe, mesmo sem valores

cepcionais,' sendo equipe, li superior a outra que, cOnI
todo� os valores do universo, nao tem equipe.

Por sôbre isso, os jogadores da Inglaterra, alélB
de habituados a uma tática, cantavam as jogadM; entn
si, usando a linguagem comum, por todos entendi

Enquanto Isso, seus adversários, pela primeira vea. r8Il"

nldos, não podiam entender·se, pois não eram pollgl
tas.

Imagine-se a Babel: portuguêses (Djalma Santos e :EU
r,ebio), russos (Yachin), iugoslavos (Soskic), eslovflnol
(Pluskal, Populhar, Masopust), chilenos (Eyza�irrel
alemãe� (Karl e Schnellinger), franceses (Kopa), e5-

cocêses (LAw e Baxter) e espanhois (Gento, Puskas e

DI Stefano), cada qual a berrar na sua lingua!l!
Deve de ser uma coisa assim parecida com conven·

ção do Pl'B de Santa Catarina. Ou do PDC nacion
discutindo as atitudes do ex·minlstro Paulo de TarsO

acusado de só palmilhar a estrada de Damasco de
.

tas ou ele marcha·ré ...

") �'"'.e;é'�?LwJ!t-e�/

�,·��f .;--k;::!í,'-""
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


