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Em Cuba Padres Terão Que
Servir o Exército

��rHê��Da [�nti�u� �arBli���a-[Om�[OD oDt�m a m��!n�a �O� �r�viua�
s. PAULO 16 (OE) - O mítírloe. Entrementes es.é tas sorocabuna. que ainda hoje deverá ser fisslonals que indevida- je, será publicada no cüárto vistas dispensados por não govêrno para retornarem

govérno naunseu enuncia accrmce a convocação da publicado a lista dos pri- mente representam Os era- ,oficial a relação dos gre- terem atendido ao apelo r'lo ao trabalho.
para hoje a divulgação dos confederação nacional dos S, PAULO 16 (OE) _ n Imeiros servíjdores d.milti- balhadores.
prlmeires nomes dos gre- trabalhadores em es-radas secrcrárto de uensportee dos dos quadros da asn-a-
vlstns da estrada de ferro rJe ferro com 'vistas to- de São Paulo, engenheiro da de ferro sorccebena. S. PAULO 16 (OE) -

Sorocabana que..-'Eerão· de- mando poSição dos grevis- .Dagotw:!rto Salles anunciou por terem participado do

movimento grevista na fer

rovia. Adiantou que até a

noite de hoje deverão es

rar normalizados os ser-vi

ÇOS da estrada, já tendo
voltado ao trabalho os fun

crcnãncs burocrancos. A3-

sínalou finalmente que o

govêmo continuará agindo
com rigor, pois não é mats

passivei continuar dialo

gando com agitadores pro-

MIAMI, 16 (OE) - Os

Kennedye a

Argentina
WASlJ1NGTQN, 16 (OE)

- O Presidente John xen

nedy declarou quc os Esta
dos Unidos não podem ne

gar a Argenlina o direito
de nacíonatízar suas indús
trias petrcnreras, mas po
dem adotar todas as medí
das que julgarem neces

sárias para garantir uma

compensação livre às com

a�:t:��: norte.americanas

oaRCO·
INCfNDlOU-Sí

CIDADE DO PANAMÁ, 16

{bEl - Incendiou-se no

porto de Cristobal, na zona

do canal do Panamá, o bar·

co colombiano Snibar. Dois

de seus tripulantes, ficaram
gravemente queimados. O

incêndio foi dominado pron·
tamente, com a rápida in·

tervenção dos bombeiros.

vés daquela emissora pelo das de Cuba, sr. Raul Caso
Ministro das Fôrças Arma· troo

va-se em 10%. Falando atra
vés de uma rede de radio e

no valor de quase 12 bi
lhões de cruzeiros face á

atingidos pela sêca. Ape�r
de pesadas chuvas caidas

na região, nos ultimas dias,
a situação ali ainda, é gra·

ve, com grandes prejuizos
e sendo grande
de flagelados,

fjeneral afirma que o que ha é
CRISE DE AUTORIDADE

SAO PAULO, 16 (OE) - cito, Gal. Peri Bevilacqua,
O Comandante do no Exér· disse que a crise principal

Outro atentado Terrorista
Em Buenos Aires

B. AIRES, 16 (OE) -

Uma bomba explodiu e des·
truiu a porta da residência

do Sr. Oscar Harend, ex·

governador da província de

Buenos Aires e dirigente de

uma das facções da lmida·

de Cívica Radical Intran·

sigente. Ninguem ficou fe

rido, embora tenha sido des·

truida a entrada da resi·

dência.

Sub Secretário americano
Com Jango

BRASíLIA, 16 (OE) - O

Presidenta. da República re·

reberá hoje para despachos
os Ministros militares, da

Fazenda e Relações Exte·

riores, Na noite de segunda

feira, o Presidente João

Goulart receberá. para um

jantar no palácio da Alvo·
rarJa o sr. Avere! Harimann,
Sub·Secretário de Estado

norte·americe.no.

Televisão Via Satélite hoje
PARIS, 16 (OE) - A Na· tion e a Televisão France.

tional Prodcasting Oorpora· sa, realizarão pela primeira
vez amanhã uma emissão
transmitida pelo satélite
Reeley. Espectadores fran·
ceses e norte·americanos,
assistirão uma dupla repor·
tagem no museu de Louvre

em Paris, c em :Washinglon.

Novo
record de
altitude
BASE AEREA DE ED·

WARDS, 16 (OE) - O Co·

por que o Brasil atravessa,
é de autoridade, Ressaltou

que as greves que intran·

quilizam o pais. são mani·

festações de indisciplina
por parte de brasileiros

anU·patriotas.

Agitadores
No 'Pedro '11"

Continuam paraliaadae as

Unhas da estrada de rerrc

Soroeabana pela greve dos

ferroviários que entra ho-d f ..
je em seu quinta dia. H:>- O Ca e
Segundo dia RIO, 16 (OE) _ Viajou

de Greve
BELO HORIZONTE, 16

(OE) - Entra hoje em seu

segundo dia a greve dos se

te ml! operários da compa
nhia Sidcrurgica Belga Mi·
neira. Os grevistas retvtndt
cam majoração salarial de
40%. ...

Ex Miss Brasil
tem filha

Jornalista Brasileiro em Lisboa

Russos estão comprando
Vodka nos EUA

NOVA YORK, 16 (OE) -

Os russos estão comprando
Vodka nos EE.UU., segun·
do se noticia em Nova

York. O fato, se deve a

falta dos cereais êste ano,RIO, 16 (DE) - O dire

tor do Colégio Pedro lI",
reafirmou a presença de

agitadores no meio estu·
dantil. Disse que extremis·
tas se infiltraram na briga
entre alunos do colégi9 mi·

·1itar e I;'edro IIo, para insulo

tar, agredir e depredar.
----------�-----

na União Soviética.

suprir a falta, foram enco

mendadas nos EE.UU. 30

mil toneladas de aIcool de

consljmo, para que os so

viéticos possam fabricar

sua bebida predileta.

Debates do Conv.ênio
hoje

internacional do café a ser

c:omecam
,

tal' de inquérito sôbre caré
em Brasília esclarecendo
posição do IBC em face das

para Londres o presidente
do I.B.C., que vai partící-

ínfcíadn amanhã. O sr. Nel-
son Maculan prestou depcí
menta a comissão parlamen-par dos debates do convênio

30 Anos Aposentadoria:
Funcionários Públicos

BRASfLIA, 16 (OEl -

Entrará na ordem do dia

de terca-retra, para díscus

são e votação, a emenda do
Senador GilbertO Marinho,

que reduz para 30 anos, o

tempo de serviço, para apo-
-------------------

sentadoria dos funcíonãríns
Federais. A emenda, foi

aprovada pela cçmíssão es

peclal da Câmara dos Depu
tados, por 3 votos contra

Missão da FAB
Visita URSS

naldo de Carvalho,
MOSCOU, 16 (OE) - Re

gressou esta manhã a Mos·

cou a missão da Aviação

Uniãu Soviética a convite

do Oovêrno russo. Hoje a

nctte, será oferecido um

jantar na Embaixada do
Brasil em Moscou, ao Mi

nistro da Aeronáutica

Para

48 Coronéis disputam 5
vaoªs de General

RIO, 16 (OE) - Quarenta preenchidas no próximo dia

e oito coronéis estão dispu· 25, no quadro de promoções
tando cinco vagas de gene· que o presidente Goulart

assinará e que prevê quatro
vagas de general.de-exército
e cinco de general de divi·

são. A escolha dos cinco

novos generais de brigada

Padres Católicos cubanos,
serão 'tambem convocados

pamf,,,,o,""içomHitac. M,"n,"stro classifica de muitoA notícia, foi divulgada ho-

je pela rádio de Havana

ouvida em Miami. A noticia,
foi divulgada logo após o

gr'lve O proble I" t_di"_U"O������t:a. C ma a irnen ar
RIO, 16 (OE) - O minis- TV o minist.ro Oswaldo Li.

��°temd: :;i:�cu���rao g���r� ::v!�,lh� �;����:au �l��!� grave conjuntura econõmí-

RIO, 16 (OE) _ Nasceuno federal está procurando ter no Brasil e que redu- :;��;n:���d�o �ai�ini;t:� ontem no hospital da Bene-

���re::��oi:°:;:::;;:�tepro�� ;�o � ;;i����:� r�::!a tee: Lima Filho: "O Ministério �����i�ilh�sP��h�:ra �:c��
planejamento racional, pois esp�ulação provocando gran �nd�gri����;:m::tá a���:�: Sabá, ex-mtss Brasil e do

����::d:o:�n�:e�:����: =;n:��:açã�o nl�sn:�:i�!:� cuarto sentindo sua respon cabeleireiro libanês George

cincoenta a 1.960 a produ- Acentuou que na corrente ,�::�!��:d:nil::�e:..�ometendo ���:. �i;;;����a se chamará

ção agricola caiu em 4% en- ano o minlstcrlo da ngrí- ___

quanto a industrial eleva- cultura viu cortadas verbas

da Câmara Municipal de

LISBOA, 16 (OE) - En· Lisboa e distintivo da as- Militar Brasileira que se

contra-se nesta capital o socíacêo Riograndense de encontrava em visita a Li-

b '1' R D'
.

o Sindicato ningrado. A missão, é che ..

Ajuda por causa da Sêca !�;����:�n, .r��;e��� d:'� a:� ������=� d��r�ornalistas. fiada pelo Briga_de_i'_o_R_e_i.__ "_·"_ic_a. _

SATRADOR: in (OE) - ----- _:;::::m:;Et�;\:��u�: PM Americana detem carros Russossrereuos das. CIdades l?ca. Outra Greve p,0rto Alegre para o general
.. PARIS _ A Pr-anca C'J"'lhY.adns na bruxada Bahíana

i França Borges, presidente BERLIM, 16 (OEJ -r- A çana, deteve um ombus do dOIS. carros patrulha d� rinuàrá cçnstruindn seuIizer.am apelo ao governo
.

.

.

l policia müttar nortesamerf- exercito soviético e um au- exercito do.s Estados Un.r-- - ""' � d B I arsenal

a�-mlco,
Nã-o sedo J!Ist.nrlo plita qpe nao se- .f(·\,,$UL'O·�Ul:hQ:e: .. ..:t:.)s .

. �,

.;I;--"--·;'-li. '

tcmovél mill�f'r Rus�o. É dos, oçrn o eIT\' er un

!��m a���aens:�sa:n=c���: :�I'•.b:mainilu�"iaDd�IU'·S.•
·

:eaf��� Engenheiro Condenado _ repre�����'âO de O�lental.
, ������'í�t '6r�.rn!�·��Cl�

-" .

B d
ração ê dh Pri.:nelro MI-

�:�:i:od�c,;;���a �::;�'h'; Désencaminhou 41 Moças DesaoareCp.u arra e Dimo G,o'go Pompidou.

are la o Govet na�or Ali �
('

MOSCOU, 16 (OE) - Um dos, sob acusação de haver I
• _

BRASIL!.o\ _ SegunrlJ.
mar de Barros nao en�lar engenheiro da. PV soviética, desencaminhado 41 tovens .

O alor 'e mllhoes felt·a. a Câmara dos Depu·
mensagem liSO Lcgi-slattvo: foi condenado

a.
3 anos de moscovitas. Local de sua ouro n v rados prosseguirá na dls-

propondo aumento de ven
prisão com trabalhos força· prisão: Sibéria. cusl>ão do Pl'ojet') do D�-

cimentos para :l. classe. •

PORTO ALEGRE, 16 '(OE) tando que a barra de ouro putado Tancredo Neveli,

Ex Ditador vai processar � �sa:��,:e:a ��n��!eri�� �e:::::e:�S�:ã�a�:t�a:��: que trata ela lei do Inq1li-
Bnato. O yrojeto, já tem

Govêrno Americano �:a:�, q�r;:�s,ba�:al��ao��� ��s::s nC�:d��s ol1a�::o:s�:� ::���:aç��e :ue::r�ln�im:
u�:Rp�5�:ell:çd�Oj��IC;�� �e:;. �a���J'{1;i51�\iP:1':��:;' �:�Xi�:d:;::�itreOS. 7��n:�. �l:g��te:���iá;�a:lO�eOP:�:� pies da lei de locações de

contra o Govêrno norte por não terem I)S EE.UU. nários da agência local da presumivelmente l'oubado, imóveis residenciais.

americano será impetrad':1. cumpr,ido oa I'pqui:-;itos le- emprêsa, leveràm o caso ao pertencia a um lote de 6

pelo ex-ditador. venezue- gais compreendido:; para:.l conhecimento do Departa· barras, despachado de Lon·

lano Marcos Perez Jlmc- extra(]içãü do ('x-ditado]', menta de Polícia Civil, rela· dres para Buenos Aires.

ladrão Policiais
CURITIBA, 16 (OE) - 2

policiais que levavam preso
um ladrão de bicicletas, fi·

��r��po�:�ve:�:!; e�eri��: ��li��!�tib�.a�epu�:, hO���t;i� está provocandO um clima

viajavam. O ladrão nada so· vaI de Castro confessou ter de expectativa nos meios

ft'eu e podia fugir. Entr"'· roubado 10 bicicletas e apre· militares, dado ao grande

C b C I tanto de de tevolver em pu· sentou·se a policia, Pelo número de candidatos e po·

W��Tn�A��YBE���!� 16

aam�ri�an� ��s�:r�a nêste _�:.::_oC:::::::::::i::::�:::o_a:_um..:.,O_:_d:_:o_i�_iS!=_:::-::;:-��=t�:_ib-��-��_�_:�_'_cá__ P::-,_oc_"-;';-o--;��_::_o_d�_';;�tr;_��-:�-:-d�u:a:;�:
���� �C�D��::!d':;:taK:Z �m l��ç:':e':� err;.:l��:::;� Cor"l da use "ltaJ"a'l· Sucessodade, para onde partiu on· Pol�ris, e �isit.ar�. tambem, U 9 . em a.

�:k. p�c��:��en:e :a��: �:b�n�:�:::e::l.mlhtares de
Em prosseguimento

.

as -----------------

��'��:���õ:'C:.:l ��';;��: Intelectuais Soviéticos
versidade de Santa Cata-

��:�t;�b JO�ê l:::���iasa�� Visitam a Guanabara
rana, estreou dia 15 pp. na

cidade de Itajai. Face I)

sucesso alcançado e o �'i-

brante acolhimento pO!'
parte dQ povo Itajaien�e,
após a apr�n[ação ofi-

Racionamento vai
Terminar

Deputado afirma que
o PTB perdeu

RIO 16 (OE) - O Dep'l
tado Ta!'So DUtra, pre,sl-

\

dente elo I,lSD gaueho, :1'-'

lítica:; que apoiam o Or:l

\lernarll)l' Ilda Meneguet!,
conquistara de 60 ,a 70%

das 150 Pl'efelturas muni-
r E�,�c1o· :�I�'11 de

RIO, 16 (OE) - As for·

tes chuvas que estão caindo

na região do Rio Paraíba,
determinaram melhorias su·

bstanclal no fornecimento

de energia elé�rica áGua·

nabara. Está previst;:J para
o próximo dia 30 o fim do

r8cjonnmento, Tambep1 ja
ll1eHH,rOIl o fornecimento

de energia ao Estado
.

do
Rio,

Salvou

cial que se !'callzou na S04
ciedade Caça e Tiro Vas

concellos Drumo!lt, o Co
rai da USC numa demom
tração de cultura pOpul<l.r
Ofereceu um 'il1E'�q�!Civ:1f�'1"'lJ.l1�" P,I-

1)11c]c I·CCPI.){'l1 (1 ap!!'\.l
tia geral de tod\.ls os pre-

RIO, 16 (OE) - Chegará critores. O grupo, visitará
São Paulo, Rio Grande do

Sul, Bahia, Belo Horizonte
e a capital Federal.

a Guanabara amanhã uma

caravana de intelectuais so

viéticos, formada por 17

pessoas, entre at'tÍ1;!r.s e es·

JK afirma que a Reforma Agrária
, é a mais importante

RIO, 16 (OE) - O Sena· sil pelo seu Govêrno. O Se·
dor Juscelino Kubitschek ,nadar, disse entre as inu.
disse que conSldera as r<.> merAS ref�l"l1JOs comicterfl: a

agrária a mais importRn·
t,.

firmas em que gestões pas
sadas realizaram Interven-

ções no mercado cafeeiro.

Ultimas' ,:
. �Dtícias

ARGEL - Ahmed Ben

e foi a

Bella. Presidente da Argc
lia, telegrnfnu PO Prestden
te Juão Ooutart, agrade
cendo C3 votos envíadoa

por ocasião do � arüver
sárto da República Arge:!-

CARACAS - A. .Pollci.i
do Es(,ldo de Ti uWlo de
teve 3 pessoa" apreendeu
tarte propaganda subver
siva. além ele grande quan
tidade de m atenat para

raurtcacão de bombas.

RIO - E·..;tá sendo ap".!r
tado o cêrc:> o rei dos l$l.

drões de automóveis qlw
vem agindo na Guanaba
ra e São Paulo. A Polícill.
espera o ladrão de carros

a:nda hoje.
�

WASHINGTON _ O pre
sidenre Kennedy I'evelou

que o numero de armas

nucleares nOl'te americanas
foi triplicado. e aumentado
em 45% Os efetivos das dI
visões pront<1s par:l en

trarem em fogo.

BRASILIA - O presi
dente João Goulart enviou
mensagem ao congres60 ln
clicando Os nomes. do in
dustrial Fernanjo Gaspa
rian e do ex�senado1" Pau
lo Fender nar<.l ll1embr')�
do conselh� nacional eco
nomia.

DETROIT - Cêrca 'ie
300 pessoas re3!i31tram m'l

llifestaçõe� em frénte ao

Teatro (Ie Detroit conera
uma orque"t!''-"l 6'Jviéllc3
que ali dava um 1 exibição
na noite de ontcm. A or

questra, está l'(;aUzando
uma excnrsão pelos EE.U8"

B. HORIZONTE - En
tra hoje em l>eu segun1D
dia a !rreve dos mil ope
rãri:" da companhia Bel
ga Mineira, locJ.lizada e,n

Monlevad.

BRASILIA - O presi
dente da república deve-
rã passar o fim de s.ema
na em Bra�llia, N'I próxi
ma H'gund fei!';"\, o prClli
e�'nt!' )"('r('br!�"t \·18. granja.:p
rI" TorrO ()-; c:!s1is Carv3.:- 't,
lhu Pinto· Araujo Castro e';'
AverJ Harriman.

__ �
,'ifAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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V comecsnenos Soe/ois FIRMAS DA CAPITAL
DAO TOTAL APOIO À

��:!�� �Au��'���i'�it;:
cão do Dr. Hélio dos san

tos. Delcgaclo neglonal do

MinL'itério do trabalho ('

Previdência soctat, toram

visitados pelo .s sra. In-.

pctor Ad Neves ooncetves
reprecntante do Delegado
do Tr,lbalhlJ, Carlos Albcr

to da Silva, cncre da Car

telra de Acidentes do TrJ.

brilho do IAPTEC e mais o

responsávet !)(Ir esta Cf)

Iuna. diversas ermas ees

ta Capital. entre as qunrs
MEYER S.A,· FABRiCA Dl!:

RENDAS E BORDADOS
HOEPCKE S.A. E ELFFA. A

flnalldac�� cessas visitas Ô!

n crrccâo da C.LP.A. - CO

MISSAO INTERNA DE

PREVENÇAO DE ACIDEN

TES - a que estão obrtga
dos por Lei [ôdas a« fir

'Inca" CPIl1 mais de 100 em

pregad.., (artigo 82 do De

creto Lei no, 7.036 de.

10.11.1944).
Na Ih-ma MEYER S.A. a

Comissão foi rcceuída gen

tilmente !lei:) Sr. WaltF'r

Meyer. Direto!' Presi�ent.,
da firma· C]U? desde 101,1:0
deu 11tal u;Jó!n "I Cllmp3.
nha de�igl1ando o Sr. An

tõnio P('dl'O de Faria. Chefe

da Divl-ão P€_,�oal da fir

ma !lHa provid<:>nciar n:>"

detalhes imlisp{'máv-ei,; i
CIPA. bem como l.!e3ign:,.�
(>o; Cl.npregado- r:ue farão

parte da mes:nJ..

mejnor entt.osamento en

tre empregados e Diretoria

A comtssãc voltará dia

20 do corrente para umu.

nova reunião e os prjmei
ros contatos com os futu

ros componentes da CIPA

da FABRICA DE RENDAS

E BORDADOS HOEPCKE

Na fim a CARLOS HOEP

CKE S.A,. a Comissão foi

recebida pelo 81', Heitor de

Souza Lima Assistente ela

Direttoria, que náo apÔ<l o

menor obstáculo à. cnccão
da CIPA, tendo a respeito
da mesma a melhor írn

pressão. uma vez que VE'm

em beneücío da organísecõ
a que pertence, Em. virtude
da. ausência do sr, Aceíon

de Souza, '9. comtssêo mar

cou uma nova reunião dia

21 do corrente, cela manhã

quando tomará funcionários
de rüversos setores - ter

ragen-. fazendas. magn
ame. fábrica de pregos etc.

Finalmente a I oomtcsêo

encaminhou-se cara ii ELF
FA· '.n� foi recebida pe

lo Sr. Lúcio Fl'elta,; ria Sil

va Diretor Prc-dden-e. Fei

ta a eiotanacão do mouvo
da vil'ita. receb.eu 00 sr,

Diretor pleno apõio à pre

tenção da criação da CIPA

dentro da ELFFA· sal1en

tand:) apesa� que, por I1IlO

tivo de viagem de um dos
elemento;; da Diretoria d'l.

Emprêsa, deixava. de indi

caI' di! imediato o nome

bem como O numero de

.o:-ervidore& que CQmporão a

CIPA.

COMUNISTA

CONTBAOFI

CIAIS DOS EUA

SAIGON, 16 (VA) - Uma

conspiração comunista para
destruir um edifício em

que se alojam duzentos as

sessôres militares- norte

americanos foi desbaratada,
segundo se informou on

tem, em fontes militares

responsáveis.
Acrescentaram que um

bando de sabotadores co

munistas do Vietcong pln
nejava destruir o edifício

do antigo seminário catõü
co em Mytho, 56 quilôme
tros ao sul desta capital,
residência dos aludidos con

selheiros, adidos à sétima

Palronesses em paula dia 23 no Ouerência Palace

Tecidos de Santa Calarina em passarela C1!rioca
Ieda, Miss U., vai Ofic.ializar Noivado

COI, \uon.\lJOHF::":i
Prot. Barr,iros Filho - Pro!. Os\'aldo R. Cabral
- Prof. Paulo r.eeo - PIO!. Fernando Bastos
_ Prof, Alcides Abreu - Prof. onion Gama

d'Eça - Dr. Milton Leite da Costa - Dr, Ru

bens cesto - Ciel Cid Gonzaga - Major Ilde
fonso .Iuvonnl - walter LanIre - Flrivío Alberto

(I'" Amorim - Arnardo S. Th;�go - Dr!raTP<'-io

Soares _ Prof. O�qülr Piearrí.
_

Nos salões da "Casa das Berras" era

déncindo clube Português, o centro Cata

rinense do Rio de Janeiro, promovera dia

29 próximo, em homenagem a semana do

Estado de Santa Catártna, suntuoso des

file de modas com tecidos catarinense Ro

naldo será o Ciguri_n,ista em foco. para' a
noite de elegância do Centro.

Bandeira Maia, Carmem Rosa Caldas, Ezir

Morltz, Stela, Maria Rosa, Maria Tereza

Machado, Carmem Lucia Cruz Lima, Duma
ra Pinto, Ellzabeth Riggembak, Maria da

Graça Neves, Rosa Maria Boabaid Reis e

Mariza Ramos - Na noite de elegância do

próximo sábado, estará também desfilando

a nova linha Prtmevera Verão dos produ
[OS Elizabeth Arelen, maqulagem oficial de

Mi:;;s Elegante Bnng ...

f"r/lni!d:l<; Suf'iaL'I
Zury M:lI'llado - L;(zsr.o Ba .. toromeu

)!::-oportcs
Onbeno rcunas _ 1,i.aury Borges - Gilberto
PAÍ\'n,

i\rk.. rtãsucas divisão vietnamita.
Jair 's'raru+sco Hamms - Gl:orge Alberto Peixe-
to Thor rcrarbouces.

Crônicas
Silveh a de Souza - xoson Nelson ue Ubaldo

. Raul Cal-ias Filho - Murciho Medr-íros Filho
- J. J. (':lldcu'a nastos - Luiz Hr-nrfque da
Silveira.

Estamos sendo informados que cmoar

cara para Nova Ycrk, o uornetísta Flávio

Carneiro, para oficializar noivado com

Ieda Mnria Vargas Miss Unh·el'So.. (

J Agradecemos a gr-ntüeza da Soetedade

de Amadores de Ohqutdens. o convite 'pa;
rn n ínauguracào da se. exposição, ,ue
deu·se nos salões do club(' Doze ele- A'J.ôs,
do -dIa I:; p. passado.

Os sabotadores projeta
vam introduzir no edifício

uma bomba de tempo de

cêrca de 32 euttos de pêso,

��%���ad:e l�;ról���f����V:'
te fi, noite de domingo ülti·
mo.

No entanto, agentes de

segurança do Exército do
Vietnam descobriram o pia·
no, desarmaram a bomba

antes de colocada no ponto
�isado e detiveram no\'e

13 Termina sexta-retra próxima, a expost
cão da Cooperativa dos Artistas Unidos de

São Paulo, no Ql1erên�ia Palace, sob ares·

ponsabilidade do Pintor itatiano Matteo

GrlHO.Panoramn 'III:-kal
Ilmnr C:l I'VlI lho.

i\rtC!4 c Lfotr:l.�
Péricles Prade - Silveira deSnlirn fI[j;':IWl

Souza.
14 O sr. e sra. dr. Alencnr Souza (Eliane,
visitaram a exposição de pint.ura dos Ar·

tistas. Unidos de São Paulo, nos salões do

Q:.lerencia Palnce Hotel.

El'Ql1omia
Oswnldo flrorilz - Eql1ipe Fac. Ciências Econô
micac - limar Carvalho.

i\nllda" da ('oliria Militar

iI'lajor Edmundo de Bastos Junior

C'oml'lit;iri'Js
Jn:lO Nilo Linhares

Jl1f(lrmal,'ão i\�'Tlt'<l11'I
C . .1anHmdli.

4 De para bens o cf!�al sr. e sra. Luiz Caro

los (Maria Margaridn, pelo nnSC'imenoo de

Luiz Carlos. terroristas.
Posteriormente, os peri·

tos yerificaram que ."I bom·

ba não tinba potência bas·

tante para destruir o edi·

fício inteiro, mns se coloca·

da em determintldo ponto,
provà.velme:a.te teria causa·

do mortos e feridos.

Anteriormente, a. noite,
outro grupo de sabotadores

comunistas desr�riu um

golpe contra os norte·ame·

ricanos nesta capital, quan·

do fizeram explodir uma

bomba num café, ao ar li·

vre, na rua principal da ci

dade. Dois militares fica

ram feridOs, mas um inror·

mante autorizado disse que

o estado tie ambos não era.

grave.
Entrementes, informou·se

que as guerrilhas comunis

tas intensificaram-se gran'

demente nos ültimos dias,

causando às fôrças do Go·

vêrno, baixas mais eleVB

das que em qualquer outro

periodO semanal do ano.

15 RIO: Ainda êst.e mês será realizado O

casan�to da atriz I1ka Soares, com o di·

retor da TV Rio, Walter Clark. � cerimônia
acontecerá num navio, que fnrá viagem
Rio·Bahia. onde o casal pRs�arü sua lua·de

mel

:i Eliza!lclh m�gemback, em sua'oonita

rl?sidêncla rC'ccpcionou ."IS srtns. que partici
porão da noite de Elcgãncia sábado prôxi·
mo no Querênciu Palace.
fi Criciuma: Eleita Rainha do "City Club".

n srtrl. Maria Bcrnadete Mf'deiros

HFI'!'ESE'iT','\'TF:!ô
R�'pl'e!<enla(,'õcs A. S. Larn LIda. Rio (GBI Rlla
SC'II:ld"r P:{Jlla" ·Ih - ;-'··:lndllr,
S;;f1 Paul" 1;'1<1 \'i!rina 4;,;7 - ("Qnl.:'l
l'tH·tU 1\1\'1:1'1' r'h'()PJ\T, - P '-I':' �'!' ('l�tC, 456
nl'lu IllIr;'''I,11' S:I' I�.l ,1,)5 l';uijós, n'

Fic:u delibt.'rado qUe a

C(>ml��ão v(lltarã a. firm'l

,lia UI dO COl'rrnle. ocasião

l'nl rue entrará em contato

co;n Os futuros diriganes
da ClPPA da firma MEYF.R

S,A.

Ficou deHbcro.do, entre

tantos que dias de dezem

bro próximo vmdouro, n

mesma Comissã:) vltJerá

aos c�critórios (la Emprr
sa. oca,.;iào em que já e.·;

ta�á definitivamente r.csO�

vida a qucsrão,
Uma VfZ criadas as C.:.

P.A.8. nas firma� v!o:,;lta

fIas pela Comiss�o, serão :'5

mC3!Das .visitas oficial

mente oelo sr, Hélio das

Santos,
-

Delegada do TrR

balho oc8.l'ião em que dis

correrá sôbre a. baixa inci

dênscia de acidentes em fir

mas com CIPAS 'jrganiza-

5;'6 -:! :uillar.
AgeUlt·,s .. "VI'H'''1J11jl!ll'ntl'S em todos os mllnil'l·
pios {'e f;aula ( :!1'I!'lna - Anl1nd(i� medilmte
,:0I11r.ll(1 dI' a,:,-,�·dl) ('0111 :1 labda CUI \'i:::or

- .............
A:-,�IN,\I'lfl:A .\!','(l,\], ('r$ ,!.Oo(1.no __ n�ND,\
,\\'l'L�.\ ('!,.� "o.nu.
(.\ llin'�'flu nrtu ,,\' j'['l>ollUll:-,IJ.,ili:w fldo." c·ull�t.:Hus

\'l11itl(los Ilns :Irti.�n" a�:-il)a(It ..... )

16_ A bonita Margot Paim Luz, uhmu. na

f'undação Alvaro Pentcado em São Pau·

10, está expondo suas telas, sendO entre os

trabalhos de pintul'l\ as mais elogiadas.

A :;eguil" .!_)or sugc,;15.o
do Insoetor Al'Í Gonçalv!i's
vif.ltou- n FABRICA DT<.:

RENDAS E SQROADOS
HOEPPCKE, tendo sido

recebida pelO IDr. Arn'Jld',)

Regls, seu Diretor. Eoncor.

tramos_ no Dr. Regh tôcl.t

reseptividllde, prvntlficando
se mesmo a designar <l�

de logo os e:1�ent':s que tl)
mará parte na CIPA. A

diantou-nos que entre ru

('mpreCfcldos estará. um'\.

A<;sistência Sxial para

7 Nc próximo dia :10 vai elar shaw na cio
cllldn r'e TljuCRS a Cantora "society" Ney·
de Ma,"]lI. no Tijuras Cluhe"

l"""":: ! �
E liAN T II» � Isenhoras > • oe ,

C"LIC:'S �

- - -- ----

II (
g Infelizll1cnte motivos superiores à nos

sa vonlndc, impedem o nosso compareci
mento ao movimentado e elegante jantar,
",manhã em São Paulo homenngens
ca�n! dr. Roberto Lassnnce.

"'" li "

11 Já está de ,'alta ao Rio, Evandro Cag.

i 1'0 Lima, que circulou quatro meses pela
Europa, com suas lindas e custosas fanta·

sias, prémiadas no carnaval carioca, No
carnaval de 64, Evandro, usará fantasia de

Napoleão, com uma corôa feita em Pa·
P3ris.

das.

A Comi.o:;são continuará
visitando oUtras nnnas da

capital.9 Ao Professor Evaldo Vieira Pei.....oto; Di
T""ter dR Escola Técnica de Comercio de Ti

jucas, os nossos ngradecimentos pela gen·
lilc.Ul que rios obsequiou

18 li noticia que anteriormente comen·

tamos sobre as Patroneses, estamos divuI·

g'3'1do hoje os dez nomes escolhidos para
Pa.troneses da festa Noite em "Black·tie",
sdbado próximo no QuerênCia Palace, cuja
renda será. doada. a construção a Séde Soo
cial clube Doze ele Agôsto. sra, Francisco
Grillo (Anita sra. Newton d'Avila {Ivone,
sra. Cesar Ramos (Lucy,.sra. Esperidião
Amin (Elza, Sfll FlIlvio Luiz Vielra( Maria

Leonida, sra Wilmar José Elias (Dora, sra.

A!c1o Rocha (Ruth, sra. Osny Damiani (Li·
cinha, Sra. Claudio Di Vincenzi (Celina e

srta, Carmem Rosa Caldns,

NAVIO AFUN
DADO AMEAÇA
A NAVEGAÇAO
BUZZARDS EAY, MAS'

sachusetts, 16 (VAJ - O pe·

troleiro "D}rnafuel", avaria·

do por se ter chovado ante·

ontem com o cargueiro no·

rueguês "Pernview", naufra·

gou ontem, de põpa, perto
de Cape Cad.

O serviço de guarda·cos·
tas encaminhou o assunto

ao corpo de engenheiros do

Exército dos Estados Uni

dos que administra o canal

de Cape Cad. O acidente

ocorreu a poucas milhas do

canal,
Os 62 tripulantes de amo

bos os barcos foram salvos

pouco depoiS dl\.ChoqUe dos

navios. A parte baixa da

proa do "DynaJ'uel.:' se pro,

jeta fora da água, enquanto

que a pOpa toca o fundo,

Eugênia Olivdra Nunl'S
Pires. elementos destaca··
d(ls CI11 o','; nossos llleio� .'lU

cini!; e cultlll'ais.
Ã Maria José e seus gc

nitol'.:,-., os cump1'imcntvs
de "O EST.'\DO'"

10 Circulanelo na cidade de Itnjai, o sim·
pático e elegante caSAl sr e sra. dr. Paulo
BFluer (Mirinm).

,
:>1'. Newton 1\ 'Ir

Cnrv:.dh:l

sr. Ed::nn (Ic 112\11',\
Feno
sr. Alieu FenTim que finda foram de indecisões.

Os programas estiveram no vai não vai,
haverá ou não haverá.
Tudo dependendo do vento sul, que afi

nal, ontem amenisou pela manhã, veio o sol

e as regatas foram marcadas, para sabado

mesmo á tarde,
Sôbre os resultados, aguardem crônica

terça-feira.
EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS Realisou

se como estava programada a Sa Exposição
que teve por mostra, o salão do Clube Doze.

Compalência do representante do Gover
nador C, Ramos ,altas autoridades impren
sa escrita e falada. convidados e uma. grande
assistência.
Na oportunidade, depois dos discursos do

Coronel Lara RibliS e do Presidente do Cjuli'c
Doze (homenageado) foi coroada a Rainha
dás Orquideas que a seguir ,cortou a fita sim

bolica dando por inaugurada a E:<posição,
"

que como das outras vezes obteve franco su

:Cesso l)elas admiraveis plantas que apresen
tou.

Foi uma festa de beleza. coloridos e perfu
mes, abrindo assim, o programa pela manhã,
das festividades do dia da Ptoclamação da
República.
RADIO-AMADORES Só terça-feira, po

deremos dizer alguma coisa com referência
ás festividades realizadas, pois, não temos

programa á vista e mesmo a propaganda foi
{� rc:e�

� muito escassa. ,

\9)� "
.'
li Ê pena que isso tenna acontecido_ "'IJII!"�

.

-..� h.' tlFT\
'

. ;. .", .1 ."i".''''

11 Gente do "Society" agora circula com

a nova linha "made in France" em Oculos

adquididos na ótica Scussel.

Linharl'S

sr. Newton da Lu:-.
,.,. SI'. António Mario

Bonétti
sr

......Garlrs Garcia
cap. Manoel Clemente
Souza

�r, J('u[;m Fortkamp
J"\'em R:lbedo DamascO

Macuco

�l'. Jack Lórmc Cunloso
Sr. Fernand"

S. Tiago
Olavo de

12 No próximho sábado estarão apresen.
tando a nova, linha Bangú, em noite em

"black·1ie" no Querência Palac'e, pró cons.

trução sede social Clube Doze de Agõsto,
as elegantes srtas: Arlete Rocha, Paula

l'cllsatncnlo do Oiu:

Quem é muito sensível â vaidade do

nome, e a vaidade da opinião, comu·

mente é insensível à realidade da eau·

Farii,() anos nmanhá

1/lE'1IJl\Cl !I[ARfA JOSt,;

Com inten�n regozijo I"{'!

gls,ram"s para o dia {Ic a

am:mhã (I transcur"o de
mais um ,lIllnho da grucio
sa e lllteli[.\'ellte menina
Maria José Nunl's Pil'o.')l;,
dilct,l filhInha do nosso

prezado> <lInig" DI'. Anlbal
Nunes Pires Cnledrritlco
da Facu[d'ade le Filosofia
e de sua eXIl1U, eS.1)(h:( j

«BIIUCI«
CENSURA VAI
FUNCIONAR

RESTAURANTE
CONFEITARIA

LANCHES
PIZZARI.A

BRASILIA 16 <CE) _ n

Minj,<;tro da. Justiça Sr. _1\-

belat'do Juremil, ao em

barcar para o Rio. infor

mou alX j�rll9.listas em

Brasilig,. que cSti tomando
tôda:ot as medidas para pos
'Sibilit<!r perfeito serviço de
censura às diversões pú
blicas em torto 'J pais.

-BaR
Florianópolis

Rua Trajano � 27. _,_". Fone 3125
,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



patrocinada
pela Associação Brasileira
de Municípios, a ser teve

da a efeito em todos os Es

tados do Brasil, sob os aus

pretos e com a colaboração
elo Ministério da Educação.
Um plano inédito, com a

'Participação efetiva de es

tudantes dos níveis secun

dário e superior e de pro
fessores e proíessóras de
tôrtas as categorias, será,
então. pósto em prática, sem
grandes despesas e com

possibilidades ilimitadas de
êxito Repetida, pertodtca
mente, durante as férias es

colares, calcula-se que a ini

ciativa poderá" beneficiar,
em poucos anos, milhões de
brasileiros mergulhados, até

hoje, nRS trevas do analfa

betismo
O presidente da ABM. Sr

Osmar Cunha, que acaba de

fazer comunicação oficial

escolha de Salvador para O

inicio da Campanha, ao go

gernador da Bahia, Sr. Lo
manto Júnior. mostrando-se

otínust a quanto ao seu ê
xito declarou:

- O sucesso dessa etapa
inicial, a cargo da Bahia.

será J. chave psicológica que
abrirá, ao nosso plano, a

possibilidade de êxito inte

gral em todo o Brasil. De

positamos tóda confiança
na mocidade estudantil e

vereadores baianos.

Lapiâo e cartilha escolar, Os mestres, de amo

bos os sexos, terão ames·

ma missão, todos vorutãrtos
empregando o tempo dispo
nível das férias para servir
o Brasil, através da Campa
nha Nocional de Alfabetiza
ção patrocinada pela AEM.
A êste esfôrço sincero e

Um lampião e uma carti

lha serão os símbolos da

Campanha. Todos os estu

dantes dos niveis secundá

rio e superior, de regresso
aos seus Municípios para as,
férias de fim de ano, leva

rão consigo o lampião e a

INDUSTRIAL
DE ROUPAS'

EJPEuD�
SUA 1· GRANDE

.Ll�tJl.uJ\yAU
mr:SCuNTO::; DE

3U"/0 -40% -50"0

Ql<'ERTAS REAIS

Não se trata apenas de propaganda
Artigo de excelente qualidacte
Tradicionais em todo o Brasil

Consumidores e Revendedores

VE!l\I\l E:;TA OFERTA PARA HOMENS,
SENHORAS E CRIANÇA

Artigo em lãs diversas, de qualidade in

comparácel desde
c.s 2.800,00

Ii TEM MAIS: BAN-LON - BOUGLE -

ELANCA - TERGAL - NYCRON -

NYLON
Colchas e acolchoados em vários modelos

e as famosas anaguas CAN·CAN

para ficar freguês

Companhia Siderurgica Nacional
•

I PAGAMENTO DE DIVIDENDOS .

I _ A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL comunica

aos 51's. Acionistas que o pagamento d� 310 dividendo, relativo

ao 10 semestre de 1963, será efetuado em 'sua Sede Social, à A

nida 13 de.Maio n? 13, 70 andar, salas715/17, a oartir do

dia 18 do corrente até 15 de fevereiro de 1964, das 14.00 às

J6.00.horas.
TI _ É indispensável a apresentação da prova de identidade.

III - De 18 até 26 de novembro o pagamento dêsse divíden

do se processará, baseado na inícial do primeiro nome de cada

Acionista, exclusivamente de acôrdo com a seguinte escala:

�#
LETRAS
A ...

DIAS
18 de novembro

.. 19 de novembro
, .. (20 de novembro

21 de novembro
22 de novembro

.. 25 de novembro
26 de novembro

B, C, D e E.

F, G, H e I.
J eK.
L, Me N.
O, P, Q e R.
SaZ.

•.I�_""""'''__. ·4�".,"

IV - Os dias 27. 28 e 29 de novembro serão reservados aos

estabelecúnentos bancários, para apresentação dos documen

tos necessários ao início do processo de pagamento.
V - Aos S1's. Acionistas que residirem no interior e não pos

sam comparecer pessoalmente" ou não queiram constituir Pl'O

cur�dor ,para receber dividendo, é facultado solicitar êsse paga

menta .por carta ou telegrama, correndo as correspondentes des

pesas por sua conta.

VI - Todos os Acionistas que ainda I'lão tenham recebido di

videndos dos exercícios anteriores, pod.f!rão também recebê-los

na estrita ordem estabelecida no item III, esclarecendo-se, po
rém, que, a contar de 16 de fevereirq de 1964 (inclusive), o di

rrito ao recebimento do dividendo relativo ao primeiro semes

tre de 1958 incorrerá emprescrição, a favor da Companhia Si

derurgica Nacional, na forma de seus Estatutos e da Legislação
em vigor,
VII - Entre os dias 18 e 26 de novembro de 1963 as trans

ferências de ações só serão realizadas das 9.00 às 1tOO horas,
exceto aos sábados.

Rio de 'Janeiro, 11 de novembro de 1963
Wandir Carvalho

D.ir:t�r Se�retário

meios de fixação dos ensinos
ministrados. I

Bahia, Sergipe e Alagoas

O Sr. Osmar Cunha infor

mou, em seguida, que não
será apenas Bahia o Estado
a ser beneficiado nessa eta

pa experimental da Campa
nha, pois serão convocados,
também, a Salvador, estu-
dantes e mestres de Sergi
pe e Alagoas. completando,
assim, três Estados. E acres

centou:
- Ao idealismo e dedica

ção de D_ Palina Kaz, do Mi
ntstcrto da Educação, deve
mos a excelência do plano e

a feliz oportunidade de ser

a ABM_ a patrocinadora da
iniciativa. Todos os anos, em

\ junho e dezembro, estare
mos preparando novas ofen
sívns pelos Estados brasilei

ros, com o apoio dos prefei
tos e das entidades estudan-
tis, O municípalismo te-
nho certeza - levará a ca

bo esta honrosa missão de
ensinar a ler ao brasileiros
analfabetos.

Solene lançamento

.. A. Campanha Nacional de

Alfabctização será lançada
soteucmonto. eUI Salvador,
logo apés a realização da
anunciada reunião de gn

vernadnres, em Curitiba. Ao
ato inaugural, cm dia e ho

ra a serem uindn marcados,
deverão estar presentes o

guvcrnador Lomuntu Júnior,
I) Secretário de Eduoauân da
Bahia e () Prefeito d� Sal,

vudor, além do Cardeal Pri

maz da Bahia, de membros
da Asscmhlt:;ia L(�gislati\'li
(' da Câmara 1\1UlliciIHII, de

representantes da éssocta.

ção Baiauu de Estudantes ·e
da Associação de EstUlbtHh-s

Secundários, de dirig-t'ntes
da 1\81\1. c do presidente (Ia

Assocíaeão de Municípios da

Bahia, Sr. YW's de Oliveira.
Prercnos do interior, 111('S·

trcs de ambos os sexos e a

mocjdude t'stndantil bninuu.

counuctarão (l nrnhlcnte ct

vicu que devI'rfL luesillir ao

accutcetmento. destinado· a

marcar o início di' uma luta

doctsívn e sem tregmls eun

tra n ,ulall'ahdismo no rllis.

cunso TI1:CNICO
B,\NCAHIO

Fundado em 1961

O CURSO TÉCNICO BAN-'
CARIO avisa a seus distin

tos alunos e demais candi

datos fi. ingresso no BANCO
DO BRASIL que continua

rá ministrando suas aulas

no CoLEGIO CATARINEN·

SE, nos mesmos horários e

que fi. partír de 2 de dezem

bro iniciará o preparo de

novas turmas através de

cu rsos intensivos.
Novos professores, alta

mente especializados, vie

ram reforçar- seu quadro
fundamental que com maior

eficiência continuará a hon

rosa tradição do Curso:

obter sempre, em todos os

concursos, as primeiras
classifícacôes. Na oportuni
dade lembramos que a

maíor média do pais, no

concurso de setembro de

1962, foi obtida por aluno

Q,o CURSO TÉCNICO BAN

CARTO.

INSCRIÇÓES E INFOR

MAÇÕES no COLÉGIO CA·

TARINENSE (local das au·

las), de segunda a sexta·fei

ra, das fi 11S 9 horas e das

19 às 20 horas .com os pro·
fessôrf'S LUIZ ADOLFO OL
SEN DA VEIGA e HENRI·

QUE JORGE RICHARD.

Nas ediçfles deste diário,
de todas as quarlas feiras,
serfl() publicadas notas ver

����o sôbre Cursos Bibly
A série a ser inserida. será

um estudo sõbre curas

por erVflS. oculradi:\pia. !f"

ICI'r�\dinpia, simpn! ia. impo
siç:'ío rias mflo", mnssngelll,
('"rrrm!n f'pletivn e, Ol.\tl�)�

processos bíhlico;,;,

AGORA, SIM!- EM
TUDO DE S"OM

DE BOM EM QUALIDADE! Obil! TUflO ,DL BOM EM fACILIDADES!
Os ,j Jifl'fe,ile� tomconcs dos SUPERCE$TAS COLUMBUSTodo ano os SUPERCESTAS COLUMBUS estõc presentas

nos leres brcsileiroa, no mo;(belo doto do ano. A fim
de retribuir esta tradicional e carinhoso preferência, {1

COLUMBUS recüzou uma consulto prévio junto os donos
de-cose paro poder oferecer urna SUPERCESTA mcrs

gostosa, com
_

produtos de-quolidc de cada vez mais opri
morada, e CU te conteúdo, assim critê-ic somenle escolhido,

'QbatTÜ'ÕÕ"Ô'E"'"ãOM NÔiÔR
SORTEIO �O MUNDO!

.-

/ MAIO,P SORTEIO DO MUNDO!

lhe permitem enqucdro r a compro do suo SUPERCESTA
dentro do s,eu orçamento e cprovertcr logo as von/age/I> de

compro imed!(I/o que êles oferecem: por exemplo: quon-

��;'�J;:,�(�r,����:5�.�/���n/r,S;Jf;rl;�t���;:i;:�;�

3 SORTEIOS ESPEC!AIS Dezernbro v.lcueiro r,·"Cif'ir.:o fi_'rt- t;.-:fifi,O.i"fi;O�10 CC?lUMBUS distribui dur6nle 3 meses ��9 .. ;dc..; ),1 f11tNlti li 9 uUU: UH U
PREMIÜS IGUAIS DE Cr$ 500,ODO,00 CADA UM 'J ii S 00(em merccdorios}, perfozendo um torct dó C,� / ,l,ü,füIMiíi "f: 5 ,000,00
5.000.000,00 por mês I

I
I

'--I'" C' S �O�O 00- 0- 0-ASSIM, COM APENAS UMA COMPRA DA SUPER,I / }} fH Mlil -f", ,O
;����!;SO���EBC�!'!SV�\EE���iE�RR:�E���/>/}.i fittMHI Cr$ 500.000,00
ASSEGURADAS 10 OPORTUNIDADES JG'UAls' / 5' Piilí.íill Crt! 50�O-_000,-00(POR MES) DE SER UM DOS CONTEMPLADOS!I /

• fi

,//// J' PiilMiO Cr$500.000-,OO11// / "./

CE.Sí {>.S �.'«/>1' PRIMiU Cr$ 500,000,00

OSI.lP;3�'BtlS�/:;- -c-.8.- i'llIMiO Cr$500.000,OO
011 '

< --_9.- PRlilliIl Ct'$500.-000,OO
_

'''',10.' pREMiô Cr$ 500.000,00
--�------�----�----�

CR$ 5.000.000,00
�. ";1

MAIOR SORTEIO DO MUNDO!

f�t
M[rl�J1fin�IA$

50' CARN!
DÁ '_0 O�ORTUNIDADES IGU�IS .

E SUAS OPORTUNIDADES CONTINUAM NO �'r' ..

Duront!:' os meses de MARÇO - ABRIL _ MAIO - JUNHO' � JULHO
AGôSTO _ SETEMBRO e OUTUBRO, você concorre, ainda, 0(>

Supllrsorleio de 5 prêmios igllois de Cr$ 500.000,00 coda 11"'

(em mercadorias), /
Você concorre sempre pelo lo/cria Federal Icem
binnçôo de números) tõccs os terceiros 4." feiro,>
de cada mês

.,.E AINDA \'0.., coneoa", com -4 Cl!flon� nllmt'rndvs, de �

qundc Q sextn-feírn, (ia Superconcu-so Diário IA), que distribui.
umdn, lodos os dres {,teis, ,5 JI,amios iguoi� de C.S lO.OOO,i)O (cm
mercadorias).

1.° pfêmiG
2."jJ�mil)
3.° p�j'jiii)
4.° pi�iiijO
5,° prêmio

<::r$10.000,OO
<::r$10.000,00
<::1'$10.000,00
Cr$ HU)OO,OO
<::,$10.000,00

1.& premio c-s 500.000,00 (c," Ml!rcadoricn)

2.° prêmio c-s 500.000,00 (em Jflcrcodorios)

3.° prêmio c-s 500.000,00 (CM mercodorias}

4.° prêm!o c-s 500.000,00 (em Mt'rernlofiGs)

5.° prêmio c-s 500.000,00 {cm merendorias}
(') b Soperconcurso Diário t� rccltzndc no cd.Hcio-sede eh
COLUMBU$, à Ruo Suve.ro Mottins, 33/37, com O o;5i�tên
do f;'iscal r-oderct, do Diretor-Gerente e de SOrteios e oinda c:!
p(.blico pm!1f'ntc.

55.0, portanto, .S oporlunidlldc� inêdilllS que você tem, todos os

me5�s, com.o s,mplc� çompro de UMA SUPERCESTA COLUMBUS.
Você poderá ser um dos contemplados!

VOCÊ recebe inteiramente grátis na .!�"" ", (} ainda, na

.:r����I��:;'� .:�::!�� i,',� mon'. dOce""",, "U8 ,''"O
o Bnef\n1n dfl donn-do_casa.
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MANEQUINS

ONTEM,.
"Alvaro de'no Teatro

Carvalho". a(;onteceu a P

ca _ AN.TIGO"iE. 'rragê

dia orces de SÓr(1C�<" .

Patrocin;do pelo Departa
men-u de Cultura .d'1 SEC.

A PRESIDENTE
da Rêrle "'�min'na de

CG:rbate ao Câncer - Sra

Ina Taval'e� Moelmann,

hoje. acompmhada C>--l

Sra Aderia Amim. viajará
para o interiOl' do Estado.
a fim de visitar as �ndu�

tria�. 'iõ'lnCir<'IH!O pr·end�$
pHil. as barril.qu!nhas je
Borb-:lettts em Festa· qUe
in:c:ará no próximo dia 30

HOJE

no Cl,ube l� de A<>"l)sto· à
noite encenará a 6a. Ex

pr�ição d", Orqllidc:1S.

ELEGANTE

reunião vai acontecer
com as damas Patrone.. -

ses d? B�ile da� Orquidea�.
para a entl"I'ga dos Diplo
mas. Elas deram nota al
tí-s.sima na festa que aCO'l

teceu no Clube i.2 ele AgÔ3-
to-9-11.

.�.�{�t!���(·�s.:�?�J�����f\i�:(;?r�����'��...:����::"��r:.�::::·,���'"
-v

-----�

NOSSA

Capital, está hospedando aproximadamen

t� .duzentos radio8.mad�res que estão par
tícípando da 8a. concentração da Labre -

Ontem, no Royal Hotel, aconteceram com

movimentado jantar,

NA GUANABARA

diâ oito pp. na Matriz re Santa Marga
rida Maria da Lagôa, aconteceu o Enlace

Matrimonial da Srta. Maria Ivone Leal
com o Sr. Osny Maciel.

UM

Ipasseio turístico, com um almoço tipo-
co será oferecido às debutant.es que

p."tiparam da ln Festa de confraternização
das debutantes Catarínenses, que aconte

ceu no "Doze de Agõsto", dia nove. Não a

conteceu no dia dez, devido o mau tempo.
Filmes coloridos já estão com o nosso

fotografo para uma reportagem numa des

tacada revista que está aguardando o meu

trabalho.

A NOIVA

Professora Marli Moura, está em ativí
dades para o seu casamento, com o Sr. Hei

tor Sché, prõxímo dia dez de dezembro, ne
capela do Divino Espírito Santo.

J�VEM GUARDA
Na noite de sexta-feira o "broti.Qho" An

gela Maria pereira da turma Radar, come

morou quatorze primaveras com animada
festinha, ali na Rua Anita Garibaldi. A Tur

ma Radar esteve presente com nota 'alta
- X -SôNIA E MARINA Silva, confeccio

nand9 bonitos vestidos de gala no "Char

mes Modas" para UtI'. baile de formatura
em Curitiba - X -VALVET Silva D·'Aqui.
no. vai apagar quinze velinhas próxima ter

ça-feira - idem Yolé da Luz Faria, na

quarta-feira - X - TANIA Cavalcanti, a

niversariou no dia treze.

FASSARELA

Machacto & Cia. inaugurou filial na rua

Trajano. com duas bonitali" manequins pro
fissionais, de P. Alegre. Lélia Parrizotto e

ISll.urn de Oliveira - X -O Restaurante
"AWi.nti�o", de Coqueiros. localizado num

pontn bem pitoresco daquele bairro, vai
entrar em "órbita" na tempO!;ada de ve·

rão que se aproxima - X - No GinásiO
"Chflrles Moritz". aconteceu um "COQ",
servido pelo sr. Eduard.o Rosa, 'aos radia
mfl.dores da 8a. Concentração da Labre.

MUSICAL BAR
'·.\Rfi 1'''1 BOM PA"'SA TEMPO r,(rM !;UA P.\]\IILJA .;. RI!:UNIOF.$ loio()(;lAlS

j,,�N�\�":� ?lmJF.TF.J�\��f',���;\�'."�ÍX:A�':T�.��s,�lno... - CHA

NU.\� TERRE'I) 00 ROYAL ,udh�L'- rit., i.'H"�:("ortar1.1 _

Coo,fssâo de be'sarman�ento
Vo�tará a Ativldade

NAÇOES UNIDAS· 16 -

(VA) - Um acôrdo entre

os ElstadoB Unidos e

União sovténce rompeu o

Impasse de uma semana e

aplainou o caminho para a

rápida eprovacâo de uma

resolução relativa ao" rei
nicio cios trabalhos da C:J

missão de Desarmamen-o
de Genebra, ll€gundQ se

anunciou ontem- de fonte

üste rosj-ínho meigo. é

11·1menina moça - ANOELA

MARIA RODRIGUES, que
no próximo dia 31 de

dC-1eembro. vai extrear na so

ciedade
.

lageana. no trad!
cional "Revelllon'", do Ctu
be 14 de Junho. ADQUIRIU

NA RADIO um bonito quadro na Exposição de Pin

Guarujá, hoje, estarei apresentando o turas, no Querência Palace Hotel, o sr

nosso programa social, das 13,35 hs. às Kíauss Marske. Original pintura de Ja Tei

14,00 hs. -arótos'' serão entrevistados, xetra (Imprecionissimo), um dos mais IIn

......a.: dos quadros apresentados naquela exposi-
A RAINHA cüo.
das Orquídeas, Marita Balbi, foi coroada.

e cortou a fita simbólica, abrindo oficial- O CENTRO
mente a 6í!-. ExpOSição dos coteoíonadores Cntartnense, no Rio de Janeiro, prom
de Orquídeas de Fpotis, em cerimônia que vence "Quinze Dias de Santa Catarina.""

aconteceu na manhã, de sexta-feira, J.ISOtl Amanhã, acontecerá duas Inaugurações
da palavra o Presíüente Coronel Antônio Ih.) "corredor de Arte" - mostra do pintor
de Lara Ribas, entregando a faixa, a prí- cutartnense Rodrigo de Haro e Exposição
metra "Soberana". O Sr. José Elias tO! ele Antiguidades. coleções da Sra. Ivone

homenageado. Da. Carrnétia Ribas, entre- Br'uggmnnn Leal. Aos convidados será ser

gou um brinde à Rainha em nome da As- vído um "COQ" - Rua das Laranjeiras 114.

sociação. Esteve presente naquela sotent- -

nade, representante do governador. secre- INICIO

tértos de Estado, Presníente do Tribunal

::s Jc�:��ç:· ��:;,a:er;o rroescnei. autorida· ac!i:j:�e�::[\�a�l�'���eb�:i:Ob;:���l:i�
A senhora Ida Ferreira, trajava elegante
modêío; de cetim de sêda pura francesa

I bordado e enfeitado com perolas; Sra. Car-
, profissionais de. S. P. e R. J., no próximo mem Santaete, num modêlo verde, borda
sábado, na Soe. Thalia, de Curitiba, vão de em branco e pérolas; Sra. Angela Doim

mostrar aS,novas coleções da Matarazzo e Vieira, num elegante modelo renda ma

Matarazzo Bousec, desfilando para aso· risco branca; Sra. Halyses Marsche, modê

ciedade curitibana, em beneficio de obras LO arroxado com tonalidades creme doura'

:c�!:�9��a�1�0�:�S;r:. �i::i:�;:. �a�o� :l�n�lec:�a�:::íl���n�;:�)E::v����:o t;:::�f
Iunísta atendendo gentil convite daquela ger, trajava um bonito vestido Arroxado, J t I ternecionelimportante- organização, estará presente. branco: eontínuareí a comentar diaría- .: u'n a· n ernac ronaMais de quarenta modêlos da nova linha mente até .domíngo, os trajes que nos che-

Matarazz9 - primavera verão, vão acon- mau atenção pela sua beleza e pelo seu

tecer na 'passarela daquela sociedade. Ha- com gosto. São muitos...

B h A:;;j�t:�d:r��e "sbow", com renomados
C COMANDO aat - ssumiU .0do Quinto Distrito Naval, está organi

zando l4l11 movimentado programa, em co-

memoração a SEMANA da MARINHA P d I�9:�":0':' proxímas edíções publicaremos 'O e r no raque
NO CLUBE

da Colina, próximo dia trinta será apre
sentado em desfile com moças nortenopo
Iítanas, que vão mostrar bonitas raatastes

de personagens cinematográficas. A reI/da
será pró-construção do Ginásio "N. Sra. de

Fátima", no' Estreito.
'.,

BEIRUTE, 16 (VA) - A opiniões de modo respon
direção internacional do sãvet.
Partido Baath anunciou on
tem haver assumido o con

);rôle do I!"aque e colocado
fora da lei os membros do
'partido que procuraram há

alguns dias s eapossar do
Poder. A direção interna
cional disse ainda num co·
municado que dentro de

quatro meses serão realiza
das eleições no país.

loApr�:��:::�i!�:O f�����:: .,.--...."....------.........,------

no Ahmad Hassan EI Bakr,
pelo Ministro da Defesa
Saleh Mahdi Ammash, o

Primeiro·Ministro e Chefe Algunf desconhecidos ten-

,
do Estado·Maior sirio. Ge- _,taram matar Robert Pe

neral Salh Jdid,. e o funda- lham, .
um dos acusados no

dor e secretário-geral do caso.' do assalto ao trem

Partido,. Michel Aflak, da
Síria.

autorizada.
O texto do acôrdn será

submetido à Comissão r-o

lhioa na próxima sexta

feira, sendo quase certo

que será aprovado por
unanimidade. A resoiucão
é o resultado de um com

promisso entre a União

Soviética e os Bstadcs Uni
dos sôbre a base de um

tex-o preparado pelos otto

países neutros d a conte

rêncía de Genebra.

O esfriamento das rela

ções entre os Estados Uni

dO')] e a União Soviética pe
la :'Irisüo em xrosc au. de
Predenek C. Barghnor-n
pros-esor di) Univere.dade
'de Ynle ce mo suspeí-o rte

espionagem. não chegou
ainda às Nações Unida".
Porém o debate sôbra o de
sarmamento foi afetado
por um choque entre n_

riente e Ocidente em t"·
no _dos ataques do bloco
soviético centra o papel
da Alemanha Ocid�ntal na

OTAN.

FUNCIOMAIUOS

PAULISTAS EM

GREVE
S, PAULO 16 (OE) _ A

greve rios runcronértos da

pl'�leirura. muito embora

'parcial, atinge prnporçôes
graves- no tocante, �\o 'Ser

viço de !l�peza publica. O�
amontoados de lixo em

pleno centro da cidade ccn

-inuam. Nas imediacôes oc
mercado municipal. jâ são
Intoleráveís devido ao ror-

Diz o comunicado consi
derar ilegal a conferência
regional (iraquiana) reali
zada em Bagdá no dia 11

ultimo, e que se reserva o

direito de aplicar sanções
contra "camaradas milita·
res da organização iraquia
na". Sanenta ainda que a

última crise foi superada
graças ao espirita de disci

plina de que deram prpva
os milltantes, tanto civis
como militares, O docu
mento reconhece que a boa
fé de -alguns oficiais .foi ex

plorada n quela conferen-

CO�
1

N'A MODELAR
. SUA SORTE E

() 1�;AE{�I��\1D��H DUPLA

() QUALQUER COMPRA L.,HE .DA
O DIREITO DE CONCORRER

'''',
HAMPION

-o
o

210 LITROS DE()CAPACIDADE

.

N�o���n�J�()
do A Situação atual da Reserva do

P,I, DUQUE DE CAXIAS
(Prof. Silvio C. dos Santos)
IV

q líder do setor extre
mista do Partido Iraquiano,
o l{ice·Primeiro-Ministro Ali

Salem El Saadi, que havia

sidq deportado para a Es·

pa.rma pelos elementos re

beldes da agrupação, decla·
rou \ anteontem em Madri

que seus partidários haviam

3: RESERVA E OS "CIVILIZADOS"

Questões de terras ebtre índios e brancos são comuns

em wcc o Brasrl.. Não poucos "civilizados", costumeira-

mente, desejam o todo ou a parte'do que o índio tem

como único meio de sobrevivência: a reserva. Por êsse e

outros males, Darcy Ribeiro já se expressou, em obra

consagrada, que a pacificação tira do índio a condição de

tndigena para dar lugar a de indigente.
No caso da área do P.I. "Duque de Caxias" parece

que algo semelhante quer se verificar. Entretanto, sabe
llitJS - e acreditamos que e sabido por todos - que sem

composLa por 13 membros,
ti atual reserva os Xok�eng não poderão sObreviver.

foi eleita no mês passado pesq:��:U:�St;eO�sd���le::e �b��:���el:an�� �:te��::
��:a;�:gre�:�á S���!O�1"a�: aus "civilizados" pela reserva "Duque de Caxias":

por cinco iraquianos. qua-
r.) ��I�s�:���I��:�on��iV:�I:a��:s d�Sa�l�e:x�:�����s oud�

���s s���:�e!��S jordanos e
vt:uda das, terras por êles ocupadas, mesmo sabendo

que tal operação não ê legalmente possível devido às

condIçóes de LUtela que tem os Xokleng;
bl A seoe da P.I. é visitada constantemente por "civili

zados" que vão propor ao chet"e do pôsto o arrenda
melllO uu a compra de lerras na reserva;

c) as madeiras existentes na reserva são cobiçadas por
diversas firmas madeireiras de Ibirama e de outros

caminhou-se ao comissaria lTiUmClplOs. Há quatro anos, o atual chefe do P .1.

do de polícia, local de seu
recusou uma oferta de 4 milhões de cruzeiros para

destino. Os policiais verifi- pl;!rmitir a exploração de madeira na reserva;

caram, então, que elemen. dl conslanlemel1l..e, os XOb::leng têm encontrado na área

tos desconhecidos tinham da reserva "civilizados" que tentavam fazer derruba·

desregulado os freios do das na floresta, seja para explorar madeiras, seja pa,

carro. A polícia acredita ra o 'plantio de roças;

quI'! se trata. efetivamente, e) uma firma madeireira, hfi alguns anos, construiu ai

de uma tentativa de assas- gumas casas para os Xokleng. No contrato realizado
com o pôs to, ela fêz questão de receber como paga
mento o direito de extrair madeiras na reserva;

sa quantia JJelo assalto ao 1) atualmente, uma outra firma madeireira, que tem

trem. por sede Ibirama, procura conseguir licença para ex-

plorar a área do P.I. em suas reservas florestais e em

troca se oferece para construir casas para os índios.
Dessa maneiJ"R, parece ficar claro que o interêsse pri

mordial dos "civilizados" no P.I. "Duque de Caxias" é a

reserva florestal que êle possui. Nêsse sentido, convém

frizar, que em contatos com pessoas de Ibirama ficamos

cientes que' havia uma campanha latente no sentido de

colocar em dúvida a legitimidade da propriedade e usu·

fruto da área da reserva. Relacionando êsse fato com

outros que apresentamos e considerando outras tentati·

vas de invasão da área ocupada pelos Xokleng - e que

f?f8m suprimia� a�vldo [l pro�ta in1ervenQãÇl das auto·
ndades competentes e pelos propnos mdlOs -. podemos
(:hegar"à um pontn er qLle �.s c:onclu.<:ões

recuperado o poder em

Bagdá e o convidaram a re

tornar. A direção interna'

cional do Partido Baath,

AINDA O ASSALTO AO TREM
LONDRES, 16 (VA) - colisão e, ato continuo, en-

postal Glasgow·Londres. Pe

lham, que tem 26 anos de

idade, e se encontra em li
berdade provisória, dirigia
um automóvel, anteontem,
quando teve de frear brus
camente diante de um ca
minhãol Percebeu. porém,
que os :freios não funciona
vam. ElIitou, entretanto a

sinia contra Pelham, acu

sado de ter recebido vulto-

ARGENTINOS TORCERAM PELOS

BRASILEIROS
nio. 16 (OE) - Chegou

h'bjf> ao Rio o navio escola

rgentin? .2'ibertad", CUJO
bordo viajam c�eü;s na·

"al'> da Argenttna. Ot"iciais.

"Li·

bertad" disseram que irão

hOJe a noite ao Maracanã
assisl,ir o jogo entre Santos
e Milan e torcerão pela Vl

tória dos brasileirôs,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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por Walter Lange.
nO.321

Não era fácil dar uma

resposta! O p.tquenc Max

'Pai, .cnde e que numa co

bra acaua o CI,I"0 e C0-

meça o rabo?" O Pdi: "Não
me interrompes quando ea

tOU lendo.": Depois de al
guns minutos: Max: "P.i!
há quanto tempo a terra e

xiste no mundo?'" 'jé te

disse. menino
, me deixa

em paz," Cinco mínutcs

depcía Max novameste:

"Pai, quando tenho um bu
raco na meia. onde ficou
o pedaço da mela?"" O pai
visivelmeste aborrecido:
"Já te disse que crianças
devem se calar quan
do os mais velhos estão len
do... Alguns mlnu-os mats
tarde o Max novamente _

"Papai, diga-me uma coi
sa, porque as crianças
devem calar a boca quando
os mais velhos estão Ien

do?'" O Pai resolveu então
mudar de quarto.

�

O padre acnes era mul

ec estimado numa tribo de

negros no interior da A

frica. oe-ta vez o chefe da

tribo, querendo oferecer '.1-

ma alegria ao sacerdote

lhe disse: "Olhe. padre. a
qui estão as cem mutnen....

mais bonitas que possui
mos. Escolhe uma para ,i
O padre ficou muito sem

jeito afinal prccurandc
uma saída- respondeu: "

Chefe. me ofereces uma

grande honra, mas se eu

escolher uma, as outras
&9 ficarão magoadas." M'll

to bem" disse o cacique
"então fique eom tôdas ç

las"

AoS presos "remtntnos'":
da penitehclárla de Kent.u

cky AfQi.. .permitida reaneee

um baile; cínvídando para
o mesmo alguns sstudamee

Nessa noite tiveram permls
são de substituir as sua rua

pas de "zebre" por roüetes
noturnos.

Você sabia -lue a filh:l.

de Franz Lieztes, de nome

Cosima, casou em primeiras
nupcias. com o dirigente de

orquestra Hans von Bu

low e em segundas com o

compositor Richard Wag-
ner?

No bairro de Harlem, em

Nova York, foi fundado um

,paltido politico de negros.

denominado "Freedom NO'iV
""

que quel' dizer: "Liberdade

agora", O seu presidente

Atenc;iendo às rigorosas
determinações do Ministro
da Fazenda, as Delegacias
do ImpOsto de Renda nêste

próximo ano ou a vice- Estado estão ativando pra
presldên , ainda que re vidências e já estão enca
trate a_ as de uma ação minhando para, ii. cobrança
simbólica Lynn acrescen- .l"dicial numerosos débitos
rou que par tfdo. todavia de seus contribuintes.

pre��e I a�'1 !>nr algumas &11é:ri Wsso, essas repar
cedeu as rfamentareg no tiçoes estao comunicando
Estados d Sul, onde há al- às agêncíes do Banco do
ta pcrcen gf$:l' de poputa
ção negra. íese que a vi- _

tórla de K nedy sõbre Ni
xon nas ltlmas eleições
foi devida- na ooinião de
muitos, ao VOtOiO- dos ne

grcs. Argu mtou: "cne-

gresso rara a ajuda ao ex-

então o segui te: Do ter- :��Ot�d����á �::o��Ç��b�;:��
�7�'irCoh a;:��t'<�v T�:a a�I:G� fllualnrnte na Câmara AI-

��aC��a�n!a t:;ad;r�:� ta.

sa. O homem. �e pulava líd�/�:\)O�:iO��� fei�e:::�
��� �1:C�U�;:�:O;er S;:'f:� cratt>, Mike MansIleld, rte-

pegur a chave .. a nobre poi,de entrevtetrr-se com o

c�pósa. Puch:lva o .�nzoL as
. �I��n:�. �!��;!: DI��;;��

ta bllllcaeleJra. la esrwa
e 10m os principais mem

Ourando, quasr uma horu
brss da Comissão de Rela

p�ra gaúd!o �os q�e por çehs Exteriores do Senado.
ai. passavam".So entao ela O projeto de lei de ajuda

����oe� � :t::i�nl �:ea]�l: A���sa;�li a��es;��:r�/��
con�egul� ensinar o marido Senado. recomenda a nu
a vir mais cedo J;!l'a casa. trização ele uma cotação to

'l1��e�e �ebi���:��: 201�t:�
300 milhoos ele jólare" me

nos do que a ctn-a solici
tada pelo govêrno c 700 mi
lhões de dólares mais do

que a verba aprovada pela
Câmara dos Deputados,
Embol-a a liderança :le

ambos eiS partidos no Se-
'

nado recomende uma re

dução de 385 milhões de
dói ares na dotação tonI,
sua resolução elevaria .)S
175 'mnhõee de dóla res n

provads pela Comissão -Ie
Relações Extel'iol'es para o

Fundo de Contingência do
Presidente aos 300 mi
lhões de (lólares inicial
mente solicitados pelo sr.

Kennedy.
Por outro lad), a propO�

sição reduziria o Fund-Q de
Empréstimos para o Desen
volvimento de 1 bilhão e
60 milhões de dólares para
975 milhões; o destinado
à Aliança para o Pl'ogres
'so 650 para 525 ml1hõ�s
e o de Ajuda MlUtar de J
bilhão e 300 milhões para.
1 bilhão.

O total das reduções pro�
postas ascende a 510 mi
lhões de dólares, mas e�
virtude da pr090sta resti
tuição ao fundo de COn
tigêncla, a ]'edução liQ'li
da di a apenas 385 m�
Ihôcs de dólares,
Fal:mdo aos jOI'nal;stas

declarou o SenadOr Man�
field que· em su opinião,
a liderança de ambos os

partidos no Senado "tinha
que fazer algo"', em vista
da:; dlflculc1aeles '30 próje
tO de lei espet'tldas no ple�
nário da Câmara Alta.
Refet'ill-se <lO fato e te

rem os Senéldores que �e

opõem ao projeto de lei a
meaçado apelaI' pua uma.

votação nominal sóbre ca

da uma 'das 40 emendas que
OUtros Senadores propuse
ram anteriormente.

O sM10 é mais iri!portan�1te para a eco.nomd biolp,"
gtca que o alimento e

f.'g�a. Em. determinadas c.
ou

díçôea uma pessca for

pode viver de 7 a 10 d''';'

:: C:Jl�:�:s�:= l� :
ou 5 dias sem ríormín

x x x : f
"Acha então. pecfto, que

desapareceu dinj�ito Ó')

teu bolso: cuem .J.�e foi

a tua mulher qu�rdtirou?"
Pedro: "Não. Nictt não

foi ela. Ainda

ft·
u algu

ma coisa lá dent .'" ?

Oscar Erikson· 71 anos

de idade, ê um Cll o impres
sionante de insêcia. Não
dorme desde 19)9. Os mé-

que a sua insônia é dévid'l
a '''gripe ('<!panho\a' que
Eriks�on contraitl nague
Ue ano�

Dizem que leãj é ca

nh?to. Um caçarlor e leõ:!s

comprovou que 'est! feli
no ataca o inimigo \empre
com a pata dianteila es

querda.

��::�(CHnWOlll·ltOUtiOW� lN
D!(PJ.Vi

P,u·flln;b!D!< . ...r.lIPO...·iJ

Você sabia que no au'J

de 1791 foi Instltuido na

França oficllmente o di�

vÓrcio· que não E'xis[ia an

tes no Imundo? Naquele
mesmo ano nada menos

que seis mil matrimônIos
foram "legalmente'" anula
dos,

Voc� �dbia que a mai�

velha d-as 33 pontes que
atl'aves!:am o I'io Selne em

Paris, rem 400 anos de Ida

de e que ela .se chama "

Ponte Nova"? ---------

DR. SEBASTIAO MOURA
CIRURGIAO-DENTISTA

CUNICA DIURNA E NOTURNA

Ex.Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S.

pa�aTratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese

HORARIO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 18 ho s

2's 4's e 6' FEIRAS ATt AS 20,30.

RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ, JOAO PINTO

Expresso

A Lideranç.<! no

Senado Propõe
Corle na Ajuda
Eslrngeiara
WASHINGTON.

A udeeançe de ambos os

setores politIcos no sena>
do propâ! um r-or-e de 385

milhões de dólares na dota

ção euórteada pelo oon-

do Paraná; deseja saber o

seguinte: a) As transferên
cias de propriedades imo.

Código Civil, art. 1.317, n. I,
segunda parte, e contenham,
em seu teôr, os elementos

substanciais que a lei obri

ga para o contrato de com

pra e venda ímíbiltãrla, is
to é, a vondade das partes
ou conseótlmento, o preço
e o imóvel transacionados,

Dessarte é de conveniên
cia que os contrib'uintes do

Impôsto de Renda, com pa
gamentos em atrazo, procu
rem as Delegacias para li

quidarem seus débitos an

tes da execução judíoíaí

aplicação de sanções mais

rigorosas contra os sone.

gadores de 'impostos. Entre
essas sanções, figura a de

prisão sumérta.

Aula Particular
PROCUltAç.AO EM CAUSA
PRÓPJ,UA I"ARA VENDA DE

:MÓVEIS

'PnTl.lIIrues e Matemática. Informações à rua

wrenca. 20 - fone 35·30.

l'tUNISTRO QUER LOGO
PROJETO DE LEI CONTRA

SONEGADORES
RIO, 16 - Em colsulta à

DNisão Co Impôsto de Ren
da, o aliciai do Registro de
Imóveis. Titulos e Docu
mentos de Ibiporá, Estado

ANUNCIO
ALUGA-SE: - 1 casa de alvenaria nova, com 8

sita a Rua Duarte Schuttel, n- 56. Tratar com a prop
ria na mesma rua n- 90.

BRÁS:(LIA - ° Ministro
da Fazenda, prof. Çarvalho

16 -

A WILLYS·DVERLaND.
sempre preocupada em facilitar ao

máximo os recursos de assistência

técnica, manutenção e reposição nor�

mal de peças para veículos dI sua

fabricação, acaba de aumentar sua

rêde de OfiC"inas Autorizadas, com a

nomeação da firma AUTO VIDEIRA LTDA.,
na cidade de Vid�ira, Estado de Santa Catarina,
com uma lojn modêlo de s�rviços especializados.
Como as demais Oficinas Autorizadas WiHys,
esta possui, também, uma excelente equipe de

profissionais, todos treinados no próprio Curso

de Especialização da Escola Mecânica Willys, para
maior garantia de conservação e prolongamento
da vida útil dos veículos Willys. Tudo o que você

espera e deseja de uma oficina para autos e de

uma loja de peças genuinas Willys encontrará em

AUTO VIDEIRA LTDA.
Rua 15 de Novembro, 248 � Telefone: 248

VIDEIRA - SANTA CATARINA

R E 8 C lUME N S E Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

. ENDEREÇO TELEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de ca as e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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emre 11
to Nacional do MalC' e o

Instituto Nacional do Pi-

uno.
,) Instituto de Crédito foi

criado em convênio entre

os Estados do Rio Grande

do Sul, Paraná e Santa Ca

tarina, para planejar e fi:

LANE
A MENSAGEM eSCOCESA

DO BOM PALADAR.

EM·

2-EMBALAGENS
A S(JA ESCOLHA

o VELHO PARK�lANE MANTÉM

SEMPRE JOVEM O CORAÇÃO

cos Mlhno". e a coordena
'0 cto n vír I!bro para sua

aprovacâ vem sendo arum"
produtores de madeira c tecia pelo governador Ney

ma�: Santa Catarina e Pa- Braga, atual presidente do

rana; Conselho Diretor do Ban-

Classes produtoras de r . O atual presidente do co.

giões interessadas se manjo INM, sr. Jorge de Limá, e É autor do anteprojeto o

restaram a favor da t',ITIS-" favorável à transferência. deputado Jose Richa (PDC·
rerêncía. Entre êsses pro- PR).

nunciamentos, incluí-se o ANT"*PRO,IETO Em H163, a presidência do
do sr. Oscar Schreppu So- CODESUL caberâ ao gover-

bri�ho: presidente .idn As- O anteprojeto de transfe- nndor de Santa Catarina, e,
eocraçao ComE'!·c��1 do Pu- rêncifi daquelas autarquias em 1!)65, ao governador do

fTcheéOsloY·âqUfá e "a"'Malá- SI
sia dividirão um têrmo no
conselho de segurança

--- NAÇOES UNIDAS, 16 -

económico

RU-MARCAS E PATENTfS
Agente Oficial da Propriedade Industrial
RPQt.uro de marca"., pal�nte". de InvençiW. nome.! co

fterc(af." titulo". de �stabelectmento, fns!gnfcu. frase! d.
propagcnda e marca.!' de exportação.

Rua Tsnente Sílveira. 29 - 10 andar -
SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAI't _ FLORIA�cy.
POUS _ CAIXA POSTAL 97 - fONE 3912.

ao AOQUIHIR J)OlS UTltOS DE l'ARK L�\NE DURANl'I�
I:;:-ITI-: j\JES YOCE r,E\'Altt'i, INTEIRAi\JENTE GRATIS

t:'Tt\ UTIUS.";Ii\lt\ Ei\TB!\r�AGE':'II DE RõLSO

janeiro do próximo ano, por

PAQL'O-ftra--eU'--a---------.·����������!���-���:�������;1 �����
1_

Anunc[õ mais uma de suas vantajosas .,�,;�;�: ,;�ica�n���"t�,� I\:
u �ampanhas: �;:�i.de��'se srêleR��:.,RO���

C h d E A.,
duas reuniões da Assembléia

am'pan a ii COnOH1li
para preencher a cadeira

.•

que fi",·, vaga on Conse-

lho, no fim do ano, a Tche

coslováquia e a Malásia ��o
SETE· PLANOS SENSACIONAIS A SUA ESCÔLHA cOt� ��:,�e,;�i'';� d�i,m::�:�: nd:
DESCONTO TA.MBÉM NAS VENDAS A PRAZO! ��\:s·d:Sc::s�����n:a��e, :;�
ESCÔlHA UMA DESTAS MODALlDAD�S E APROVEITE �::�:,:��bZ� o�i:'��"Oc;

r-iodo.

PARA. COMPRAR AGORA: A costa do Marfim e •

Bolivia já foram eleitas pa-

A vista com 25% de desconlo. ��:�iC����"''''':' c;�e�;;:
Em 60 dias com 15 % de desconto. J' dON�o��e;t�i:;��ro, integra-

1 O
rão o Conselho de Seguran-

Em quatro mêses com % de desconto. çe o, seguintes países: ",
• tactos Unidos, Reino Unido,

Em seis mêses com 5% de desconto. Franca, União Soviética,
China. Costa do Marfirri,

E para pagar em 8 mêses ainda compra sem B��::;�·M";����O:I';;'�:�;;
q!!illquer aumento.

Mas não é só
HÁ TAMBÉM DOIS PLANOS EXTRAS ONDE QUEM

, M,�NDA É VOCE.
E ALÉM DE TÔDAS ESTAS VANTAGENS EM CADA
COM�RA DE

CINCO MIL CRUZEIROS
VOCÊ GANHA UM DÉCIMO DO BILHETE DA LOTERIA
EST.ADlJAL PARA CONCORRER A

200 MIL CRUZEIROS
TÔDAS ASi SEXTAS-FEIRAS,
E EM CADA COMPRA DE

40 MIL CRUZEIROS
VOCÊ GANHA UM BILHETE INTEIRO CONCORRENDO A

UM OU DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
TODA.S AS SEXTAS-FEIRAS.
FACA f)ESDE JA SUAS COMPRAS PARA FESTAS DE

FIM DE ANO APROVEITANDO OS fABULOSOS
DESCONTOS DA lüJA ClAU

E REALMENTE MAIS VANTAJOSO
COMPRAR NA ClAU

WASHINGTON, 16 - Os

estoques mundias de algo
dão provilvelmente conti
nuarão a aumentar este

ano. a menos que o consu

mo inverta violentamente a

sua tendência de declinio

registrada nas três últimas

temporadas, - declarou o

Departame.tto ele Agricul·
tura dos Estados Unidos.
O Serviço Estrangeiro de. �,--�"------�---------�

Agricultura disse que asa·

rra mundial de algodão pu
ra 1963·64 está sendo calcu
lada em apenas uma fração
abaixo do recorde de todos
os tempos de 48.800.000 far

dr=, estabelecido na última
serra. Esta safra recorde es

tá 11 por cento actrna da

média de 1955·59.
A safra norte-americana.

ite 14.800.000 fardos, está 14

por cento acima daquela
média. mas está Iigetrarnen
te abaixo da safra do ano

passado.
No resto do mundo, a

produção deverá ser infe
rior ii produção recorde do

a:1O passado, uns 500.000 far
dos a menos. Os principais
declínios serão no México,
1ndia, Egito e Espanha, Au

mentos parecem prováveis.
no Brasil, Grécia., Irã e paí
ses centro-arnerícanos.
A produção nos países co

munistas deverão aumentar

defrOnte aos (orreios do Eslreifo. � I� de 12 milhões de t.rdos pa-

'., , :; ra 12 milhões e 800 n:üt em

f,.,' ':t-., t. 1963-64, principalmente por

.: ,
. ,,/� "��L:.\)J.",�;�" ,�.t�c.-=\�: iM&_ ���,

causa das grandes ptanta-

i?i;�.:__k::?:sr�·';·"·_d�'·����··

_- .":""I.�
,

A Tchecoslováquia e a Ma

Insta concordaram em dívt

dir um térmo de dois anos

no Conselho de Segurança,
tendo sido ratificado pela �

Assembléia Geral o acôrdo
havido enl re as duns na

ções.
A Tchecoslováquia ocu

pará uma cadeira no Con

selho dq Segurança a 1" de

Deverão Aumen
lar os Esloques
Mundiai's de
Algodão

I
.I

Assegure ao seu carro Slmce - Chambord, Retlye, Jangada ou

�;é��ds���e �fj���n��;eÇc�I�Zo;;;:��, ��i�:ri�S:c: :cn�:an��cr�: ���;i�:�
tecnicamente ��entados e executados segundo os padrões de

qualidade e pre�lsão estabelecidos pela própria Simca do Brasil,

Mec ánico s NJinados _ Nossos técnicos e mecânicos são

formados pela E��la Técnica de Serviços da fábrica Simca, após
um longo curso mistradc por especialistas com experiência in

ternacional. Eles bem como cuidar bem do seu carro para man

té-I.o sempre em absoluta forma, sempre rendendo o máximo!

Peças legitima� - Tôdas as peças utilizadas em nossas ofi-

���a�e���sg:�a���:at:í�Sd�b:�j�:;:s�:ss7m��(���ea s1�etaS;�
bém testadas as peçà; originais empregadas na construção do

carro). Não 11â

peças�m
defeitos, não há falhas Imprevistas!

Serviços completos em te os modelos do linha Sirneo: Rallye, Ihembcrd,
Présldenc,1 8 Jangado_ N âni(o, Funilaria, Eletricidade, Estofamento.

................ � ,. .'" .

MEYER S, A.
CONCESSIONÁRIOS
Rua Felipe Schmic)t,33

Florianópolis

EXPOSIÇÃO
E

OFICINAS
Rua Fúlvio .Aduci, 597

ESTREITO
o

T4C - CRUZEIRO DO SUL
NovofORA'RIOS DOS CONVAIR 440

DIRETO � SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
3i,. 5a. e SABADOS - 14,30

PARA
CURITI �, SAO PAUL( E RIO DE JANEIRO

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

PARA
PORTO ALEGRE

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

TA - CRUZEIRO DO SUL - SEMPRE UMA
!D!H!',1. aOA cYIAG1M���llmi,��� ,�' ,

,;;,

- - '�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PRÊMIOS fABULOSOS! - DUPLO SORUIO ,
;Y,t seoe "I

,UM AUTOMOVE'l OKW-VEMAG -'963 - NOVO fBElCAR'"
.

Totalmanfe equipado

#a ser/e l}""
, .

"

1.0 prêmio.. Um dormitório super.luxo CIMO

3:: ��:�:�.: ��aC�����Oa ��������e91�,�o
Todos da Nova Linha

CACA P.RCEI. ... DE ,2 MIL CRUZEIROS DE SU" COMPRA. DA DIREITO .Ir.
UM COUPON 011 SE"'IE " ..." E C,t.O,llo c" 1.300. UM COUPON OA SERIE "S"

EIS AS CONDlCOES DE VENDA

20':'.
DE DESCONTO

O EFETIVO NAS

COMPRAS
A VISTA. OU 10 PAGAMENTOS'

IGUAIS. SEM
,

ACRI!:SCIMO I

•••

"(

Tudo em 10 p:aga' latis-Sem AcréstilDD
\

-Bo à Vista-DestoA Eletivl De 20./-

I
SAlAS DE JANTAR '

I
COlJjunlo fórmica - desde 20.0 66 mensais ou à vÍllta CR$ 18tl.COO,00
C'onjunto marfim - desde 16.600, O mensais ou à vista CR$ 133.300,00
Cenjunto imbUia - desde 23.000, ,mensais ou à "Ísld CR$ 186.400,00
Conjunto caviúna - desde 23.800,fWI mensais ou à vi·da CRS 191•.4IIt.•10
Conjunto jacarandá - desde 36.980,60 mensais on à vista CltS 2!N1.001l,"0

DORMITÓRIOS DE CASAL

Conjunto em marfim - desde 23.337,00 me_is ou à vi�a CR$ 186.700,C6
Conjunto em imbuia - desde 26.470,00 mensais eu à vísta CR$ 211.800,00
Conjunto em caviúna - desde 27'440,110 memais ou à ,·lsl.. CR$ 21a.SOO,oO
Conjunto em jacaranrlá - desde 33.510,00 mensais ou à vista CR$ -268.000,00 .

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais ou à vista CR$ 23.000,00
SOFAS-CAMA
EM TECIDO - desde 3.660,00 mensais ou à vista
Em plástico - desde 4.780,00 mensais ou à vista

CR$
'CR$

29380,00
38.240,00

f'ONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES
MESAS DE CENTRO - ABAT JOUItS

·P·ARTlCIPE DO FESTIVAl CIMO
e ganhe um DKW-VEMAG (BELCAR)

em uêlo -todo- eqoiBado
o !Avião Mais Rápido do Mundo Terá Maior Velocidade
• WASHINGTON, 16 - Os por nora, porem, tendo-se

Estb.dos Unidos dispõem de em vista o aquecimento es

um av.ão-rcguete X-1S, mo- trutural e aerodinâmico a

diCicado e mais rdpídc, o altas velocidades, o aumen

qual nornecarâ a voar a to real será possivelmente
princípios do próximo ano. algo menor.

A Administ.n1.C;ão Nado- O X-IS n° 2 sofreu avarias

nal de Aeronáutica e Espaço num acidente de eterne-

lando agora as possíveis ������ete�t��l'o:�di;�;tiv� :�e��sa�: ::�=:.:
:W:'�;:'�:::::S .eur:�= do' recorde mundial de ve- decidiu-se reconstruir 8 lJlOo

péia.i Pcls O:, "regulaman- ;'������e::'��m��ta�O:�: :�:aro °ap:V::o':U:=:
tos do mercado" ameacaiu dific çio
em seu intercâmbio com �����::i :��i�= U;� c:: :::: ����Oi��se�o.
oSA��:es d�o'.'g��:r·ra dos

tanques aerodinâmicos. gg. havia quase 8 anos.

ses tanques serão montados ]f: um dos três aviões que

��:�l��""�é�::n(�:n�:l:'��� dentro do avião, sôbre a usam a NASA, a Fôrça Aé-

parte inferior de suas p� rea e a Marinha em seu

quenas asas. programa conjunto para m-

Os 6.075 kg adicionais de vestigar uma série de pro

combUstive1 prolongarão o blemas de altas velocidades

tempo de queima do motor e grandes altitudes.

de 86 para 145 segundos. O X-IS detem igualmente
O provavet aumento da o récord mundial de altura,

velocidade será di! 2,080 km com cêrca de 107 km.

MP;;:;��� De" Hermana

larta �a AlemHn�â
Em Bruxelas reunn-am-

IIA (iuerra dos
"";:;-Frangos"

�� �e fr'��;n�:" t��:��_C�:l- não recuasse. As represália
. ..: das protencionbtas do MCE

entre os EUA e o MCE. �:r�;r:�m��v:sU�ta�:�; !����sa:�:��:l�:�l' :�n(:���
eompeneacêo'" produtos ça da comíssão. aguardada
industriais da FTança. Ale para dentro -ee rrês sema

manha, Bélgica, e Háli'l

a serem exportados para os

EUA. Chegou a' "guerra'
ao auge. Os europeus redu

ziram a taxa do frango- os

americanos ficaram írre-

se o embaixador americano
TutbJlL e o representante
co Mercado comum. Jean

Rey, para obter e soíucío
nar problemas da V626i,p.. ri"

frangos Há bastento tem-

Com o pregresso da ín-e
graçãc econômica dos seis

países da Companhia Eco
nômica Européia (CEE) en

tram em. vigor "regula-
rnentos de mercado", que
são medidas de proteção
aos produtores do MCE
pelo instrtumentérlo das

ao hoje é um dos pro
dUtOs de maior tmportàn
cta no mercado oumenn
cio europeu. O mercado e

íemão é o principal rrc
sues. Nos úlímcs três anos
o consumo de frangos as

Sado. na Alemanha Oci

dental, passou de 91.000 pa
ra 313.000 toneladas.
Os americanos. 'especlal

mente. gl'aça:-; aos seus

métodos extremamene r,t

cionalisados, �onseguiram
dominar em parte o mer

cado alemão, Nov.cs "regu
lamentos de mel'cado'" ti·
Veram como re�ultndo_ que
o;; frangos americanos, de
Vido a taxas suplementa
ne:;, 1mJX)stas pelOS euro
Peus a cada quilo de tran
gO americano, com�
li encarecer de tal modo.
que, pouco a pouco. per_
deram o mercado
Os EUA tornaram o as.

anoto multo a. aérlo. Assim,
não 156 os caricaturistas,
lDllIJ também altas esferar::
diplOllDátlcas. tomaram CO�l
ta. e »arte da. "guerra
d.Qs franCOS'" após diver-

t.entatln de ccns11l!l
ao. os l!:UA "Jllunciara:n
medidas e"'i.rem,as ca�o ()....

Por Isto mesmo os países.
latino-americanos accm

panharam com vivo ínterês
se o desenrolar dos aconteci
mentes. Pois, os "regute
mentes do mercado" do
MCE eneram também em -----------

Choque com os ínterêeses
das exportações lat!D<H1- �

merícanas para a Europa.
A cotllStituição da "'Comis
são do Três", já por si é
uma concessão da pal'1ie doa

europeus, que' desta manei andar _ São Paulo.
ra concordam em debatel' De preferência em caTaler exclusivo.

perdas sofridas E' medidas �------_
de compensação para rO

(los os pa.fses. especialmen
te os latlno·amerlcanos, a
meaçadlo em seu interes
ses vlba.1s pelas medidas do
MCE. CertO que, só em

1988/84 farão sentlr-s� ;JS

conseouênclas da crescen�

te i�tegração do MCS e

do seus associados africa

nos sôbre a expOl-tac;ão la

tino-americanas, de modo:>

que talvez não concretizar
se-ão as previsões pessi
mistas da América Lati
na. Entretanto, a "'guerrn
dos frang·os"", uma vez;
solucionada· modificará o

panorama das negociaçõcs
previstas dentro do GATT
para 1964 com o nome de

�edy-1'()und"" desti
nadas..a. IrnpuI-sio�r .a li
bcraçãci d,) cnmérri,) lllnll

diaI,

colocada a tão cantaJa
(Comunidade Atlântica':".
Os EUA, impulsores e pro

tetores de rodos os planos
de unificação européia, In
clusive o MCE, estão enrren

ouuvets e exigiram a sua

total abolição. rnstajaram
na Europa. um verdadeiro
quartel general" a plníúc
dos drnngos'". a opinião
pública européia sôbre to

do, problema. Investiram

furiosamente contra NUS

portas, que denunciaram os

n-angos americanos de "me

nos b ODS à saúde', A "'gUCI'
ra fria' poderia tra.,<;fQl'Illlar
se em "guerra quente'''·. As
paixões produziram um am

biente ele hostilidade mú
tua, Ameaças e acusações
atravessar&m. os oceanOs
em tõdas as direçÕeS
Na reunião de Bruxelas

citado DO lnielo dêste ai· ...

tigo, fOI debatida a .solução
publicam enormes anun

cios DOS Jomais e brochu
ras bem feitos e escJare-
....-
pl'O'l'i8ória. eneontlada pe-
lo Couselho de Ministros
do MCE, que resolveu ,acc!
tal o compromisso. propos
to pelos lmA: uma comiS
são de três membro neutros

e dentro das COJlU)etê11clas
do GATT fará uma inves

tigação m.lnuci063. e Clatá
uma sentença. fixando 08

lHeJuizos sofridos pelOS EU.\.
eln c0nseC)uencia d:t;:; m�i-

O objetivo é antes de tu
do venncar o montan-e
rios prejuízos. calculados

pelo« americanos em 40

mtlhêes de dólares !)OI' ano

enquarno os europeus afir

mam, ser esta cifra exage
rada demais em 28 milhões

mundial.

de dólares, iPOis a dtmínut

cão da exportação ele n-an

gos americanos atingiria a_

penas 18 milhões de dóIa ..

Além da verificação de ci
fras. resultarão dos jraba
�hl(s da comLssão conse·

guencias muito mais jm

portantt.'s o futuro modo

de procedimentO no caso

. Pois são quatro as possi
bilidades:

10) Taxas de compensa
cão. onerando a. exportaç:io
�uropéla para os EUA de

acôrdo com os planos a

mericanos,
2u) Diminuição das taxas

européias imp::>stas ao,.;

Il'l'angos amerlcandS .

30) Medida;.; conjuntas das
cifras 1 � 2·

40) Concessões tarifá·
rias d0.9 europeus em ou..

tros ramos de produção.
A comissão de arbitrJo

trará serenldad8 o objeti ..
vldade ao "campo de ba·

talha" da. 'guel'ra dos irao."
gos''', E um primeiro passo
}Jal'U l'bo[v('r pl'ooJem'l.

mnl

O CURSO DE FORMA
çÃO DE OFICIAlfl ABRE,
NOVAMENTE, AS SUAS
PORTAS, AOS ESTUDAN
TES DO BRASIL!

rinenses de se realizarem

na vida! Sejam Oficiais da
Policia Milital'!

E ainda mais. Pare os

que apenas têm o curso gi
nasial: completem aqui o

seu curso seeundárío, pois,
o C,F.O. é equiparado ao

Cientifico e cursos equiva
lentes, dando, portanto, dt
reito ao ingresso em qual
quer faculdade do Brasil,

)1.fViajante
l'AnA TODO O ESTADO

DA BAHIA

Novamente se encontram
abertas as portas de entra
da do Curso de Formação
de Oficiais da. Policia Mili
tar de Santa cetanne.
Conforme Edital baixado

pela Diretoria Geral de En.
sino e Instrução da Policia
Militar, se acha aberta 8

inscrição ao exame de ad
missio 80 Curso de Forma
ção de 0flc1aIs da Policia
MilItar do Estado de Santa.
Catarina. a\ili o dia 26 de
novembro do corrente 8DD.

Atenção estudantes cata.
rínensee, Santa Catarina., o A Policia Militar, através
Brasil precisam dos seus de seu Corpo de Bombeiros,
serviços! I!lgressem no Cur- oferece mais oportunidades
so de Formação de Oficiais ao estudante eetarínenee.
da PM.....e terão direito ao Acha-se aberta a. inScrição
ensino, fardamento, aloja- para o Concurso de 3° Sar

mento. por oonta. do Esta· gento do bem Q.uisto Cor

do, além dos vencimentos e po de Bombeiros da. Policia

vantagens de Cr$ 23.195,00 Militar.
- Cr$ 23.829,00 - Cr$ .•.• Atentem os jovens estu-

24.446,00 - Cr$ 25.(196,00, dantes de santa Catarina
respectivamente. no 1° ano, para o seguinte: A nossa. po·,
2" ano, 3" a.oo. e 4" ano. lieia. Militar deixou de ser a

O Curso terá a duraçIo fole Polícia mal paga. dos tUtt

quatro anos. tendo o aluno mos anos. t:Ja tem, agora,
aprovado direito à promoo O seu lugar ao soL
ção ao pOsto de Aspirante, O unciIQento do 3' Saro

O Regime será de inter.· gento serão de Cr$ 34.550,00,
nato, com saída aos sãba. acreseido de maiS 30"0 dt,
dos, domingos e feriados. risco de vida. mais aratifi,

cação de especia.lidade, e

outras vantagens como sa

lário de familia: adicionais

etc.

Aproveitem, estudantes,

agora ê a sua vez! Estamos

â. sua esp;ra e a sociedade

espera. por seus préstimos I

no final do seu curso.

Procurem melhores escla-

recimentos nos Quartéis da

Polícia Militar da sua cida

de.

CONCllRSO FI\ItA 'lEIICE1·
RO SARGENTO BOMBEIRO

Precisa-se. Cartas para RUA SÃO BENTO, 45 - L'

A DATA DOS EXAMES

Os exames de admissão
ao C.F,o. seriio iniciados no

dia 15 de janeiro de 1964.
Eis mais uma oportunida.

de para os estudantes cata.-

RAMUW
.COnfocclono.... qualquer _ntid,.do, no molhe!>

quaHdade e menor preço
Ed Za�io - 7.0 ondar apto, 701 Fone 2"9�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"O ESTADO" O mlllS lIr.tigo diário de Santa CatarIna
,

Gov. propõe isenção de impost&s de
, veículos particulares especiais

it_á se encontra na assem- projeto de lei enviado pelo Ct1J.v� automotores de pas

bléia Legislativa, aguar- Governador Celso Ramos sageiros. O projeto gover

dariijo a tramitação legal que isenta de taxas deter- namental prevê essa isenção

para entrar em discussão, o minadas categorias de vel- aos veícuros de proprtecece

na Geração de Energia zné-

P--- d
..:, :S=��:�a !eCi:�u:::

�::É�F:�r!::��:;i'�:: esquisas e cama· ��,�" d:'"���:U'" �::�:
�aa�,2ft: 2�e �:���:s. �: :!�s e:ueq�:v����te:e�map:: Regiões Centro-Sul e Extre-

bem como de runcronãrtos

Cuiabá, onde os Chefes dos sentadas na importante con- mo-Sul do País. Como obras rão no cat ive i ro..! � ��:li�O:eic:��d:e��' ad�:���
Executivos dos Estados do terêncie. que se enquadram perfeita- • do nos termos da lei n'' _

Rio Grande do Sul, Santa No temário da IX Reu- mente nos sistema elétrico
por E. TREI\1EL tradas quantidades que va- 2783, de 8 de agõstc de

Catarina, Paraná, São Pau- nião dos Governadores da interligado a ser constitui- riam, não estando ainda es- 1961, e enquanto perdurar a

lo, Minas Gerais, Mato ores- CIBPU, constam o exame do nas regiões centro-sul e
O Departamento Estadual 'ctarecído se si trata de ver- reserva de dominio a favor

so e GOifi:s, firmarão, õen- dos setores de Energia Elé- extremo sul, a representa- de Caça e Pesca, acaba de dadeiras migrações, se o do Estado. Pela nova reda

nições sõbre problemas da tríca, Navegação Fluvial e cão de nosso Estado, che- obter resultados bem aní- camarão vem de longe ou ção dada à nota menciona
mais alta relevância para o Industrialização Regional, fiada pelo Governador Cel-

madores, quanto a perma- se está sujeito a movímen- da, ficam igualmente ísen
desenvolvimento destas Uni- sendo que O Estado de San- so Ramos exporá a neces-

nêncía de camarões marca- tacão de concentração pu- tos de taxas os veiculas de

dade,S da Federaçào; estiv�- ta Catarina irá apresentar sidade do aproveitamento dos no cativeiro. ramente regionais. propriedade de represen-
ram reunidos com o presr- teses firmando importantes do amplo potencial extsten-

Ha quase três anos que o Através de marcação é tantes e viajantes comer-

dente da comíssão d� Ener- conceitos sõbre garantias te na nossa orografia etra-
Setor de Pesquisas de Pesca passivei efetuar o estudo de ciais que trabalham exclu-

gta Elétrica, engenheiro de Investimentos Estatais vês da transposição do Rio
deste Departamento, vem seus movimentos a fim de sivamente no ramo e _----------------

Paula Affonso de Freitas nas Cooperativas de. Eletri- Canôes para o Vale do Ita-
realizando uma série de ex- conhecer seu itinerário, de- utilizam no exercício da

Melro, engenheiros Peter ncecão Rural, Solução do jaí, a inversão do rio Negro perimentos para conseguir terminar o local dos pes
Schmithausen, José Espin- Problema de Elet.riclda�e para o Vale do C�batão e � manter camarões vivos em queiras, densidade dos car

doIa Luiz Antunes Teixeira nos Estados de Baixa Dís- barr�mento do rio Uruguai tanques, a fim de que se dumes, etc.
e demais assessores da ponibilidade Energética ..

O pr6xlmo. a Marcelino Ra-
possa realizar diversos es- Poder-se-á dessa maneira

C8Riãrãde"Yfde1iãftõrndece §�§���-g
Atualmente, existem ca- tais como: hábitos alímeu-

L·lder Govern·lsta marões, marcadóa • mais teres canítensmo, creecí-
de 11 meses pelo processo menta, salinJdades, pH e

injetável de corantes neu- temperaturas estão sendo

tros, vivendo nprmalmente, obtidos.

O vereador Luiz Ferlin, ce todos os componentes mejada fésta. Tem-se observado 'que as Com o apoio que o atual

presidente da Câmara Mu- ::ta eC=' fel��it:�:�rim;:; ve�t�mao�:oOrt�n��:�� a::: =:;;es c�:�:�:s ;:: �=�n:�s'::::
���P:� �:p�;:��ra, D��m�:!: tão louvável iniciativa. renovar meus protestos de certas épocas e em deter- ça e Pesca, espera-se em

rem, lider do Governo na ir;e��:�t�O�OI:�I��:çã���a;� �:��a e distinta considera- ::��a:��o ���i��OS�a costa ����: id:�n��;i;:�:á:�:Assembléia, haver o legisla-
• concretização de tão ai- Luiz FerUn _ Presidente" Durante o ano são encon- ora estão sendo adquiridos. 17-11

��v:ad�a�u�;Oj�t�n�!p:�i �: -------------------------- ------------------------------------
parlamentar em questão, e

congratulando·se pela opor

tunidade da criaçao da

Festa da Uva no progressts
ta municipio do Vale do

Rio do Peixe.

É o seguinte, o texto da

corespondencia citada:
"Câmara Municipal de

Videira
or, Nr 135/63
Em outubro de 1963
Exmo. Sr. Deputado
É com satisfação que teve

ao conhecimento de V.

Excia, que este plenário, em
reunião realizada no dia l' ';
do corrente, apreciou o Pro·

jeto de Lei de sua autoria,
que institui a Festa da Uva

em Videira, abrangendo to

dos municipios do alto vale

do Rio do Peixe.

Ao transmitir a extraor

dinária repercussão causa

da com a leitura do referi·
do Projeto de Lei, queira
V- Excia. aceitar, em nome

Tendo em vista a pr6xi·
ma reunião dos Governado
res da Bacia parané-Uru-

Presiilenle �t 18
IiE

'

tumprimenfa
O DeparlamenlO
EsI. de ,Eslalíslic�
Pelo transcurso do 27"

aniveisário do Departamen
to Estadual de Estatística, a
Direção Geral daquele or

gão recebeu do Dr. Roberto
Acioli Bandeira, ilustre Pre

sidente do IBGE, o seguin·
te telegrama: "Impossibili
tado comparecer inaUgUra
ção retratos saudoso Nerêu
Ramos vg ilustre Governa

dor Celso Ramos vg ex-d.l

retor Nerêu Pereira vg
transmito calorosos aplau
sos homenagens merecidas

transcurso vigessimo sétimo
aniversárío êsse Departa-,
menta pt Robertp Acioli vg
Presidente IBGE",

.

\. NADA DE
REBITESl

Exija em seu carro

Lona de freloa "COLADAS"
_ 80% m,.,ls no aprOvel·'
menta das Lonas.

Noronha e Àfrânio Amaral,
técnícos das Centrais E::lé

erices de Minas Gerais, oca-

uma potência média dispo
pivel de 7211000 kw.

Estas teses, bem como as

demais que fazem parte da
Comissão de Assuntos de

Energia para a IX Reunião

de Governadores da Bacia,
cons.tit\1lda pelos, Doutores
Celso .t\ZCvedO da CEMIG.
Paulo A. de Freitas Melro,
da CEE e Victor Brito da
CEMAT, respectivamente

CALDEIRA VENDE-SE
!.t

A dlA.,DE CIGARROS SOUZA CRUZ tem P8:':8' v
uma (1) caldeira Erie City, com tubulação honzontal

3;3/4", com capacidade para produção de 2.800 kg hora

por, co� rerce de 150 HP.

Possui uma supel'flcie de aquecimento de 132 mâ.

A caldeira está ii disposição dos interessados â.

Laura Muller, 1.650 - Tubarão - se_

As propostas deverão se. ,i!,,_�L;I"\'; no endereço

pra citado em envelope tccuaco. mencionando "Pro

para compra de Caldeira".

A Companhia r\,;M;, �'" se o direito

rejeitar todas as propostas.

BAIRRO BOM ABRIGO
VE�DA DE LUTE::; COM FACILIDADE DE

MENTO.
lnfornHl.côes: Rua Emílio Brun 21 ap. 10.

ANOlE - GUARDE - VISITE
DURI-BLOCOS

ANUTE as vantagens: mão-de-obra

70%; o tempo de construção é 70% menor; material
mais barato e se precisa de 2 a 3 mm. de rebOco. As

paredes não deixam passar roido, umidade ou calor e têm.
aurabüídade ilimitada.

GUARDE o endereço: - Escritório à Rua Felipe Scb
mídt 34 1" andar. Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

Salga.
VISITE a casa modêlo. ao lado da fábrica e certtüqo

se pessoalmente. de que yocê mesmo já pode iniciar sue

ccn.<;trucão_
DURIEUX & CIA. LTDA

Fáorica eo blocos de cimento - tijolos de concreto -

com encaixes -

profissão. EDITAL

---=--::-.=.

EDITAL N° 24/63
Acentua a mensagem que

encaminha o projeto que
"a ampliação do benefício
mencjonado, procura aten
der aos princfplos de justi
ça, já que os veículos de
propriedade das instituições
e pessoas antes referidas,
são usados, precipuamente,
no exerclcio de misteres

que interessam à própria
'Coletividade, encontrando
guarida do diploma ortgt
nal, cuja "ratlo Legis" está
a negar a incidência do tri
buto sõbre automóveis utí
lizados no exercício de fun

ção ou profissão".

CONCORRJ;:NCIA PúBLICA N" 23/63

Proposta para o dia 28 de novembro de 1963

1iiiY' ' \

O Diretor da Divisâu de Material da Universidade de
Santa Catarina, devidamente autorizado pelo Magnífico
Reitor, faz ciente aos interessados que se acha. aberta
Concorrência Pública, aprazada para às 14,00 horas do dia
28 de novembro de 1963, para aquisição de uma composí.

=t!es :q�:�:e7::a���� �:o;��:;n�� ::ss�� eu:--
veraídade de Santa Catarina.

Divisão de Materia:. em 11 de novembro de 1963.
�

.Josoé Fortkamp
Diretor

- .... -_.�,

f\.1iLHOES PARA ,VOCE: NO 1

SORTE'
o MAIOR SORTEIO

JÁ tlEA,UZADO EM
ft.ORlANóPOUQ

RADIOFONE
, PHILlPS

DE ALTA FIDELIDADE

1 REFRIGERADOR
,

SRASl:EMP

'DE LUXO

ll;'�=

F9 .0 p;.t

�I
'.

FOGÃO A GÁZ 1 MAQUINA
BRASTEMP DE LAIlAR ROUPA

IDE LUXO pENDIX

10 MÁQUINAS
DE COSTURA

• SINGER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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í.r_�!t!.u���L�ao Fôrças !����d!.
caTam carência de paradas nos o Sr. Osmar Cunha, pre- Em matéria de "furiosas" dada e que não dispõe de

rfl1l,itarcs e foram usados sidente da ABM: Minas Gerais é o primeiro Instrumental. Alguns íns-

para acertar o passo do� re-
. .

Estado da Federação. Mais trumentos inteiramente epl

�:��:�::in;e ��em:��al: Si;if��n�:: l�::: �;;�: �:a:: ::�:�asM��IC�;�:: =i:�:�ra:5t:; ;����::s p:r:
:s:r��Sen���d�: �:O�l�:IC� ��a ��te%O�Sica�m�i�:�� !e�r�e ;:��b��: V�:C�i��� ��u!e;a�,::;::' :��n:an�.. , I, Fôrças Armadas, agora festas sociais, realigiosas e para as doações da Ordem musica fornecera. Em'nome

']pecidos, poderão, ainda esportfvas e revelando ver- dos Músicos. A solicitação é dê Mar de Espanha e na

.v,r·a prestar relevantes ser- dadeiras vocações artísticas. para a banda de música de qualidade de procurador da

vi�S aos Municípios brast- A iniciativa da OMB, atre- j
, banda, o historiador Celso

lei�S, uma vez transferidos, véa de seu _presidente maes-�, • Falabela de Castro enviou

por. doação, às modestas tro José SIqueira merece, I GD� i A Df. C�FÉf, correspondência a Ordem
�IJhosas" do interior. todo o apoio da ABM e a

E"T·O . to .... dos Músicos, inscrevendo o

",sUl é a sugestão do ma compreensão patriótica dos' 11 � PEC� \JArIl Zlrr {
Muníoípío como prtmeirô

esL+o José Siqueira, da Or- músicos é a ultima eaperan-
.

candidato à doação. f

eem dos Músicos do Brasil, ça de sobrevivência de mais

prontamente acolhida e pres- de mil bandinhas brasüet

tigiBda pela Associação Bra- raso Os mestres, os músicos

sileira de Municipios, etre- amadores, os vigários e os

vés do apoio e colaboração preCeitos do interior, todos

de seu presidente, Sr. Os- em conjunto, pugnam por

JIl8.r Cunha. essa doação. Sem ela, ne

nhuma "charanga" de Mu

nicípios pobre poderá sobre

viver, já que um instrumen
tal mínimo (conjunto de 18

figuras) não fica por me

nos de um e meio milhão
de cruzeiros. No govêrno JK
- concluiu - o diretor da
divisão extra-escolar do

MEC, prof. Salvador Julia
nelli iniciou o processo de'
doação instrumental, que
foi extinto no período do
Sr _ JÃnio Quadros. E preci
so, pois, receencetar prática
tão salutar para as nossas

cidadezinhas.

o Projeto Trabalha

Para tornar realidade a

idéia, o maestro José Slqueí
ra enviou oficios aos Minis

rros militares solicitando a

doação à Ordem dos Mú'

srcos de todo instrumento

considerado obsoleto, o qual,
após ser recondíoíonado, �e·
ré distribuido para o inte

rior do país, aos Muníclptos
que o soncíterem direta

mente à Ordem dos Músicos

através da Associação Bra

sileIra de Municípios .

Doze criadores da teceu
dade de Rio Vermelho pra
ticam cultivo de pastagem
para gado leiteiro.
A criação dos técnicos do

projeto com o grupo de 12
criadores é execução de
programa de melhores pas
tagens, melhores animais
leiteiros e melhor produção
de leite.

O trabalho começou com

o cultivo da forrageira te
be Labe, provenitente de se·

mentes distribuida pelo
POsto do Projeto Gado Lei-

ünícc meio de sobeevívên-

Minas é a primeira teiro, existente mesmo

�------------------��---

VENDEDORES(AS)
(Com ou sem experlênda)

Para .qulp.s motorizadas e vendeuores avulsos

FIXO E COMISSÕES ESPECIAIS PÁGAS' NA HORA!

o MAIOR PLANO DE VENDAS DE
CESlAS DE NAlA� JÁ LANÇADO

NO BRASIL

�lt�� OLUMBUS, 00 lançar o mcis espetacular plano de vendes -

:: . O MAIOR A1É HOJE REALIZADO POR QUALQUER FIRMA DE CARNÉS -

t.,.,. .-;;,;d oferece excepcionais oportunidades de ganhos ilimitados e imediatos.

VENDEDORES (AS) com ou sem experiência!
.

\.f ..aIOR PL'.O DE SORJEIOS - nunca operado por nenhuma outro firmo no ccmércie
�õ Cestos de Notai ou em qualquer ramo de negócio;

;:J ME(HOR SISTEMI DE nlOIS - merca�o comprador completamente Ievceével e ce

t� t ado e� nossos arquivos I

.J MElHOR COBERTURa PUBLlCllíRl1 - Você tiro proveito do apoio publidtória que a

C)I UMBUS lhe dó, focilitondo grondemente o seu trabalho funto 00 comprador;

C. MELHOR CO.TEODO EM CESTIS DE ••TIL - uma 'fOntogem excepcional sôbre o mllf'o
� ;:10 contorrente;
as MELHORES COMISSOES posslYElS E P.GIS DE UMI Só VEZ! - ',lo ","mo

CQLUMBUS _ Em 'prol do vendedor I _ Você recebe tôda o comissão de UMA SÓ VEZ 1("')

(*) Alertamos aos srs. vendedores poro o grande prejUíZO o que estão sujeitos pelo
sistema de receber suas comiuões em pOfcelQl$, poi� 01 mesmos ficam transforma·
dos em importóncias insignificantes, recebidos em prazos dilatados e condicionodas

rigorosamente o outros e sucessivos pagamentos dos compradore�.

�OLUMqUS DA MIIS 10 VEIOEOORI COLUMBUS PIGI lUDO II HORII

CiENDEDORES AVULSOS (sem prejuízo dos funções atuais) - Poro elementos colo·

�Cldos nos mais diversas profissões, COlUMBUS oferece também excelente oportunidade poro
{lenhos imediatos, com o oproveitamento das horas vogas, relações sociais e comerciais etc.

VlSIIE QUALQUER UMI DE 10SSlS LOJIS, lOS SEGUIIIES ENDEREÇOS:
flORIANÓPOLIS, ��o Ger6nlmo Co�lho, 16. SLUMENAU, Ruo 15 de Novembr�, 310. BRUSQUE, Rua Rui Borbo,o,JS
• C�ISCIUMA, Rua Santo AntoniO, ./n.o ITAJA], Ruo Hercllfo luz, 105. JOAÇABA, R�a 1$ de Novembro,:'38.
JOINVllE Ruo do Prlnclpe, J�5. LAGES, R�" Mal. Oeodoro. 155 _ Ed. Cambctgl • TU8ARAO, Ruo CeI. Colaço, 1�3.8

Rio Vermelho.
V programa de melhores

pastagens para melhores a

rumats, alcança toda zona

rural de Florianópolis e a

redores. Já em outras 10-
calidades foram distribuidas
mudas ,de capim Guatemala,
sem dúvida uma planta que
não pode faltar onde existe �

vaca leiteira. Distribuição"_
bem acolhida está sendo
realizada - e a distribuição
de feijão miúdo, bôa alimen
tação de animais .

O dr. João Demarta cevet

lazzi, Diretor-Técnico do

'Projeto Gado Leiteiro, avisa
aos senhores criadores as

sistidos Pelo Projeto, que

procurem sementes de for

rageiras e mudas de capim
nos Pôstos do Projeto, exis

tente em Florianópolis.

Cochilou .., e não perdeu o vinco!
(� Nycron)

o vinco de suas calças é muito
importante.
(De acôrdo?)
Nycron jamais perde o vinco.
Sua roupa (quando é de Nycron)
não amarrota: isso é fundamental

b�r�:���e�;�fl�i.a.

Ótima ventilação.
Nycron lhe oferece tudo isso em.
diversos tipos.
Escolha.

G a n â n c i a de Privilégios
Pj Ant9nio Carlos Silva

. "'S'<�...-:.'
A[é chegam a tnsínuar

que queremos ultrapassar
os limites aos quais deve
mos. ou deveríamos. nos a

ter. Bntretarnc, tal não �

contece, po.s. esses sUPO.3�
tos limites não existem P.

nunca mesmo chegaram
ou chegarêc e existir. Refe
atmo-ncs vaos obstáculos
que OS anciãos de hoje. cri
am quando alguém de mais
tenra idade, se mamresta

ou sob o ponto de vi;)ta

�lnistrativo. id�gi
co, social ou polítioo. Uma
das asser-tívas mais CU

muns de que rasem uso. é
a de quetn levem de hoje
vivendo numa. época con

turbada, inconstante e mo

derna tende a se tornar ir

responsável, vacilante e

�mpulsivo.
Não somos contrários

tocalmente a esta assertiva
isso porque ela se assen

ta em algumas bases reais
e indescrutíveis nos e

xemplos contidianos ofe

recidOS por alguma mei�
düzia de jovens boa vida.

Queremos crer tcdavia. q�
rambém os anciãos, Os ho

mens de hoje e jovens de

ontem. não tenham fun·
damentos suficientes para
exterminar a nossa, que
conclui por dizer que lU; es

trururas .sociais assentadas
em bases conservadoras (?

antiquadas, já estão há
muito ultrapassadas e que
a maioria dá margem a

gra.ndes formas que aca

barão por superar - In cO
tun_ a fase conservadora

CONCURSO PARA
FISCAL DE CONSUMO

§ Centenas de vagas § Ambos os sexos

§ Idade entre 18 e 40 anos § Não exIge diploma
§ frograrnl1 publicado § Programa acessível •

!.os Para coneU! sos. possui apostilas completas para êste E Editôra Inca, organizll.f;ão especializada em pon
de Contabilidade de Direito. de Leripslação Fiscal, del:nportante concurso, cujas inscrições estão abertas. Noções
Condensadas em 4 volumes, com matéria teórica e milha·Português, de Matemática, de Geografia e de EstatlsMcs,

res de exercfcios.
.

CR$ 7.000.00 Preço da coleção completa . �,. __ .

enviamos por via aérea, sem aumento de Atendemos por Reemhôlso Postal. Para os estados

�cspesa;'ctil('1t'H _ IncR __ Av. Rio B'\'anco, 185 - �r. 1706l!:�lRdo na Guanabara.

restante, a ponto de serem

�\lQl�ad,as _rAda-s' as dert
ciéndas existentes. É o I'C

tormísmo- o modernismo,
a nova era. Assim, é a ne

cessidade das propalados
reformas de base brasileira
defendidas pela massa jo
vem o pensante de agora.
O que não aceitam con

tudo, o.s anciões, é que a

juventude consciente e '1-

tuante de hoje (não essa

que masca chicletes de bc

la .. .) se prouncle a respeí
eo dêsses problemas que
merecem as soluções que
eles protelaram por deze

nas e dezenas de anos. M'lll
...enhor-es. ee a juve-.tude
de hoje é n-respnnsávcl.
vacilante e impuilliva, cul

pa somente vós cabe, porque
não soubestes antevê-la.

tais que,�ões e que só a� rn não seja compreendidae
,( vós anciães estais a e.n

_sor?-. W.t;.i.tlMleJ}\�. k1Wr�-. 'f' incenjjvada, 'rendea de con- .. Ir-entar. 'eor-ento. não há
rum-se de fazê-Ia. Acredí- siderar, que ela luta só- razão para hostilizá-la e

tamO" que o momento das ainha. contra quase tudo e combatê-III- VÓl; pred\::iaU;
suas soluções já se perde qua-se todos. E precíso ue é aplicar aquilo que prego
no hcrtacnte; vós dediques a ela. mail' a- ais teoricamente aos qU3.-
Também não se pode de- tenção e maior carinho, tro veuros- se quereis que

nominar de impulsiva, e�� e que a olheis sem COnC€I- a juventude vos considere
sa juventude que estuda, t:JS IlPré�cebidos e que nâc esquecendo aa decleí
discute e debate Os nossos só vOS empanarão razão V3s palavras de Paulo VI
problemas. Ela deixa u-ans e o bom senso. Esse nego- o Papa moderno: "Pura Ion
parecer ní-ídemente a sua cio de ver mal em tudo e ge os privilégios. porque
preocupação, e querer ne- em todo é o pior e o êles se assentam sôbre a
gá-Ia é mais do que insin- cr de rodos, é o pior e o mentira e a injustiça"'. E
ceridade. E' crueldade, é maior de todos os mares. o que precendeis vós, nada
monstruosidade. Não meus Os tempos mudaram. A mais é que privilégio de de-
senhores. a juventude de juventude ue hoje. quer a- cidir sóbre tudo e sôbre
hoje é mais conectcnte vío judar na solução mais ur- tdOS... '�l
que podeis imaginar, embo gente dos problemas que

Profundamente Exlranhável
ARNALDO S. 'l'HiAGO comprovação".

As percpectivas que se desdobram dian·

pre.ssenti-la e ampa,ra�la "Tudo tem o seu tempo determinado, te da inteligência tão desenvolvida do ho-
como era de se esperar. fi; e todo o propósito debaixo do céu tem o mem atual, mediante o influxo t'razido pe-
se a juventude de hoje se. seu tempo", adverte o mais célebre dos lo Espiritismo â hodierna cultura, são ma

pregadores, no Livro do Eclesiastes, en· ravilhosas em sua amplitude, em sua lu·
tre muitas outras considerações aduzindo minosidade, em sua beleza: porque des·
a d� que "hã tempo de nascer e tempo de prezar, portanto, o concurso dessa fôrça
morrer: tempo de plantar e tempo de ar- prcpulsora do progresso da hUmanidade,
rancar o que se plantou..... se a Ciência só por si não tem meios de

Assim ocorre debaixo do céu, isto é, no resolver o problema da felicidade na terra?
mundo material em que vivemos, porque Não estarão os preceptores da juven
em cima, isto é, no céu, na vida espiritual, tude, ministrando-lhe apenas os ensina
tudo é permanente e eterno. mentos da Ciência, desacompanhados do

A História,'grande mestra da vida, co- influxo do Espiritismo, incorrendo nUID

mo a chamou alguém que muito versou dos graves delitos por omissão, que a l,ei
tão empolgante disciplina, mais movido moral especifica para os. homens que dis
por alto senso filosófico do que por sim· põem de livre e esclarecida consciência?

tade da cam<fda parasitária pies registro de acontecimentos, confir- Cremos que sim, pois. os transviamen·
e Inútil que controla a �i� ma admiravelmente as advertências do tos da juventude decorrem da sua inca-

tuação l<ftua!. Pregador: plantou a cupidez humana, por pacidade moral de dar boa e superior apli
entre o bom trigo das leiras do Cristial1is- cação aos conhecimentos cientificas ou

Não se pode c!enomlnar mo, maldito jôio cuja semente se originou técnicos que nas escolas adquire, ou que

por sua vez, de vacilant�, do orgulho e de interêsse mesquinhos; a assimila, por infiltração natural das idéias

a êssses joven:-; que de )el revolução das idéias, que se chamou en- em todos aqueles que frequentam ambien·

to abertO· repudiam as in- ciclolledismo, foi encarregada de arrancar tes de adiantada cultura.

justiças. e propugnam por todo êsse condenável jôio; mas, cumpri-. .'

"d d _

um Brasil melhor Ele!> da a sua missão, �e.rmanec�u indiferente me��ea c��n�aat:�fe�O�!����oO i��I::��:l
nada temem, nem mesmO � cousas do Espirita, p�IS. somente I�e da es :e hum�na Ça verdade, contudo,
as injüriss e a-s !)E:chas quo:: mteressavam as da matenahdade contm-

.

p .'
d" fõ

lhes são atribuldos por quem gen.te, a qual todo o seu esfôrço cultu�al o!r::-:o�r�et�:::�t�ueint�u� ::u�sen;;
�ão. deseja vel'aJ��Unft\s: I a����:�:. por entre guerras e devastaçoes �s hom�s à Çprocura extenullnte do be,:,-lmitlça e a verd po s

d
P

estar, de uma fementida ventura que nao
so impllcar.la na per a

Com o Espiritismo, os tempos chega- aro se contamina de vicias e flagrante
dos seus pr�VllégiOS'd �or ram da implantação dos elevados princi- imoralidade. Decorre êsse �stado de cou-

oUtro lado. nao :;e 1'0 � �- pios do Cristianismo, que deixaram de sas do fato de ser materiahsta a Ciência.
nominar de Inresponsavels ser militantes no mundo, sob o signo da Sob o influxo do Espiritismo, aSOOJ;lde
a êsses jovens =l.ue sem re-

civilização materialist.a, nesta admirável, a cultura a objetivos de .eterna consecu-
munersção de qualquer es-

não completa, porém, civilização a que ção, concitando-nos à delicadeza de senti-
pécie e côr, se p!'opõem a

acabamos de aludir. Afirmou-o, por isso, mentos, â elevação moral, como fatores
estudar .. situação politiC<f- o Codificador, ao insérever em '"A Gêne· de elevada estesia, de imarcescivel alegria
social do nOlSo país .e :1-

se", um dos livros básicos da Doutrina, que somente pode ser obtida nos altipla·
pl'esentar sem nenhUM

aquela expressão lapiciar: "O Espiritismo nos da Espiritualidade - o que é do má·
constl'anghnenV)· e de pú- e a CiênCia se completam reciprocamente; ximo interêsse para todos os homens.
bllco, as sua� e,-'lllçÔ�. -

a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na 'Lembrf!i, por êsses motívos, ao Dr. Gil·

��:��fr���v��l'r[�O,;:r;,��t�:l� 1mpm;si'H��m> '. 1!r!f'IPtl��tt}t .,,��m� �011 Al"f1f(Mi�:n nrtftlçãfrd� tnYI ��<�nià'"
e al1cll)e� ele !�jc. qlle l':n �:��l�.Ó C.��lt: �1:��1.�1"�:' n:������ll�1.iW�;�I:::: .�I�LJI��".�:,:��:1.��'��r[);\��Ut��s�:;�:I'��.�dt.�lJi�I
se deLivCHltn no eStudo de =""""""""""======""'===""'== =�-,�;"'"'�

preocupa com ')5 proble
mas de hoje, se preocupa
automàtlcamenre com a

juventude de amanhã. não

desejando persl.stlr no VOSS:l

êrro poIs seria crassa bur
rice. É elogiâvel e elegan
te a sua atitude. Além do

mais, esssa juv�ntude não
é vacilante. pois ela. vem

corajosamente reclamando
contra êsre eStado de coi
sas, mesmo contr<f a von�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PEDRO PAULO MACHADO I
COLABORADORES ESPECIAl$,

MAURY BORGE� , GILBERTO NAH)\,s
GILBERTO PAIVA ')

I

- RUI LO����'���� A'VILA \
ORILDO LISBOA - MARIO INACIÕ'ICOELHO - MANGONA .

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

\f X 2 no Choque-rei

fô;� � r�n �,�O� �r�� ��t�r 1�'Bn�� a m�I��r �or l x I
que realmente eata". ao ale!!n dOaDa pontos. A impressão que I julgar pela "elluência de passes perder três oportunidades "81;0- Fin�l; 21: 2. bit tôda a sua ctesse, \"ali·,io ii vontade e permitiU aia

te para que o eepelácúJo rUfe_ se tinha antes do encontI"ll era entr.. seus hOmens, não foi 511_ 8118 para colocar o quadro de CO� altos e baiJ:os e Ceceu co_ os ah'inegroa se ..xc

1)OlÍ'tico lfoll5e consl�rado de II de qlle o Avaí reunia matnecs flciente para �uper8T a vcntane IIÔYD ('m '·lIntagem. Os melhoees me<;ou mal para firmar_se n"

i probllidades de l"itórias. P a ecmbatfrtdade dos ajvtae- .Caràzinho, Tto e Noronha. --{inal. S��gio apareceu POUCO,
De Um iado estava o .,A",Ij, Havia, porém, os que {I,jn.a_ g"rolh (15 qUais, mesmo perdeu OS GOLS de um lado, f' Ca"allazzj, M,,- porém cOm perigo para a ret«.

eampefic da capital, e eom três eem em afirmar QUI' "Quip� 'dI). por 2 x 0, relaizou, mercê MordI! assinalou (I gol in:;"I' rolli e Ollcar, de (lutro, foram ,,5 guarda contrária, Uon'; firme �"a" �o... !as.

O melhor

qnantcs (oram er,·:u,.dos na

temporada, themos na tarde

de anteontem, no estâdto "
..\

doiro Konder", ,.álido dl'!;ta
feita pelo Torneio "LuiJ.a Md_

lo'.
QUem assistiu aI) encontro,

cE .Icn-e ... 1 de

Doa Qu,al:1dade.

pontos ganho'"no torneio, re_

Hultr..do de seu IImpate em If a-

de notável empenho e apr<ldá_
vel "alcnUa, Uma reação fui ..

gllral, quando a peleja camt-,

nhava para o final de sua -prl_

(

maior ...s nomes da contenda.
J!'Ilnl).ando Noron"" 3S honras

dos 'l0ntro zaglleirolj do A,·ai

r.Urlnho foi o que melhor j",-
411'se eneeeeete PN melhores

rondiçije@ não ganha o ellÍ.�sIN'

pode estar nu niio satf�fcito com Ja' eontra o Barroso e dO're"e�' O fato é qUe IImbos se apreseu ]Jlin:mtl' que acabou em rsuar- ",eira etapa. Fê_lo, nllm lança de melhor homem na caneh". pressfenou, tendo eatado l',",

o resultado IIpl'e�"nt:lIlo no f;- flUe aqui Impos ao Palmetras bram bem, exibindo cada 'l"al liadt' no marcauer, Toda�la, o mento' de Cavallazzi, tendo nO Muito erdcreso.' e lutador o 'cx- luta constante com no,
nal, a nosso vcr justo. IIbs, to- 110. outro, o f'iguei�n8e, víee- � o 'aell paedâo de jfígo. O .-\,.,� 4-vaí, logo que foi esrebetcejdo lance 'eenado. a re�aguarda ut- frema esquerda qUe acabou SPll ninha Irreconhednl. J,,,de
dos concordarão pm qUe foi 11111 camlleão, proeu.ando IlJial!:al' Jogou tio bem. ou talvez melllUr (I eScore QUe s ...rja final, contra \'lnegra Que niio ofereceu o nc 110 o alirerce. do SUCI'SSO atvlnc-, 61'r considerado como o m'J!�

Jôgo ao gosto dos RfI!)cion�do>. I má impreSSÃo .d��Qda cPl:Il'ra do. que contra o Palmeira:'!, mas IIt"",ou firme, porem seu chance ceesãrto poHciamento ao pie. gro. lUort'lIi destacou-se entrc fraro em campo, Gercino e "'pc

Um jôgo que r Iereceu Inst s n., (I Maccíllo Dias, e qual, aqui
te!!> de e{Iloções e suspl'nse, cem 'lnesmo, diante da tordda 111_

as duas esquadraI! joganQ(l o vmeg ra, le\'ou a melhor, bren
leu melhor futebol, dando''J do o 'DI'CanO'" perderdoii<.])1-"'- O figueirense e o jÔgo adiado

Com o Carlos RenauxClássiCos da Jonville e Itajaí
,

'

hoje pelo Iorneio "luíza Mello"
Conforme a tabela do Torneio "Luíza Mel

lo", para hoje estãa marcados apenas dois en
contras, ambos cassícos locais, a saber:
Em Joinville � AMERICA X CAXIAS.
Em Itajaí � MARCILIO DIAS X BAR

ROSO

Dra.

o aSsunto .foi alJordado na

lede da Federação pelos rliri_ Nã" partiu de mim a trllns

#"entes do 'Figlleiren!!e com (I ferênclll do ...ncontro, disse o

presidente Dsnl Melo. presidente e que o regutamen-,

O a"i-negro reclam,. a C(l_ to no casO delega poderes ao

til de 51) mil cruzeiros Clue nãl) pre�idente da Liga de Bensqee

lhe fui paga pelo tricolor e llara rcsoh·er.

que aS despesas -vertf'lcad.rs Os dirigenteS do_ Fl�lleire"'He

com a ida da delega�âo a Uru.)_ ,.ão manter <:-ntendimentos com

qUe niio podem ser arcadas ';;dirigenleSdo Carlos Rena-o-

pele clube, e cUm GIl!jta'·o Krueger, presi_

Atende somente com horo marcado das 8 às 12 I'lor(\
Método p�·lc{)lógl-::::.:) nroderno-esoeczatizcoc para c.rian

çll.S I • ...::..' .......
Alto rotação.
Aplicação tópica de fluol'.
Atende senhoras e crmnças.
e das 15 as 18 horas
Qllr <;(i< ! ....rnf' 1('

O pr�sidente Osul xteto de

elarou aoS dirigentes do ):'i_

gueíeense q11e. o assunto eahe

ao presidente da Liga Rru�.•

qenae, conforme determina o

regnlameutodo torneio.

perguntado sulJre a d .. ta do

.,neonir'" oi.se o Sr, Osni )1,,:

'10 Que·o·presi.oi.ente da I,;�"
dirigente do FigoeircnijC e ,lo

Carlos Renaux é qUe devem re-

a rCllniiiu, tomOU eonhectmentc

do testo do tele!:"rama que <I

V· d\lrpSid'mte O.sni !\ido �ndere_ I ra a
(Oll ao presld"Cnte lia Liga de

BrnsQue, uo q:ll;d o m,!ioral ('{e
eedeeno esclarece Que o aSSU'1to

éda ali;adll d" Liga e não da

(I assunto,
A nos�a reportagem, luesell:"CIRURGIÃ DENTISTA

Não rcço ciridrdc, quero apenas ser como você. Desejo estudar, trabalh:u, ser útil
Com a ajuda (lue me deram, já sei dar aJguns passos,aprendi a ler e escre-VtL Mas ailiib
posso melhorar muitb, eu e milhares de Outras criünças defeituosas que Clueremos ape
nas uma oponunidade de reabilita:ião. Colabore c<?_m a gerite: ajude ;1. nUSS3 Campali.na.

Pr) Crl�nça DdcltlJOS \ � ASS .....-l:Ução

BraSileira,
D,retor-Execunvo Ja, m� õ

Secretano, LUIz Phtllpe Rez�nJe C
TesoureIros Alberto Flgucredo c CamIJlo AO'

Presidenrc de Honra Amador AgUiar "D PreSidente da A A C D Renato da Costa Bor
Pn:sldelltt' da Campanha Laudo Natel Coordenador Ulysses Marr ns r

caMPA IHA PRÓ-CRIANÇI\ UEFEITUD6Jl

ENVIE SUA COI:TRIBUlçAo PIRÁ A CAMPAHMI PRÓ-CRIANÇ.OEFElTUDSA, À ENTIDADE FIliADA OE SUA
Associação.k A·ú,c _la � CrJ�!lça �bLu':'.a-A.A.C.D.-A,·,Prof.
,hcCIld;"o R<l,,-; le<lrQ de Toledo, -S'ohulo
Assoclaç'1o C" <lK E.peunç..-Rua llOJXrnrú Leopold;n�, 9-Sontos,
.'bwci""w ]\'Qssa ScnhvC2 de Louro .. , anexa i Sra. Casa de Miseri
,órdia - Av. Cláudio) R�is Cosr�, �o _ S.o:o..

Auoc.iaçio Mineira de Rcahjlitaçio - Az. M. R. -- Av",,;"_ A(OflSO
P=a.;�Poeln

,

Assocj�çiio Pemambucana dc Assiscênci,.. ,i. Criança Def
RuadoE$pinhciro, 730- Recife.
A�sociaçiio s"oawrio Iabntil Cnft Vade-Av . .JanJira, 1001-
A�soci��iio SaQ� Catarina de Rcabiliração- Rua Gal. Birlencou
Florianópolis.
Insl;ruro B.. iano <k fisiorerapia e RClImatoJogia _, A-;. Getúlio
544-Sal..ador_ -

-

J69i�':��t�:'1'I�.ejr�tFi'�'rerõl�a\jcI;J.Ct,�"ça 1'"", i".:�- J" �.U.

.

yer, Tal tl'n1o"7 P-urt-m. deu mar

gem J! protestos do Qlladr2 de

Va1é�lo;>, qUe alegou Impedlmen
to de play",r avalano, o Que niiõ

le "erUjcou, lã que sua posic.ii':'
;lO ser_lhe dado" puse foi

correta.

,Aos" minutos da etapa cOm_

plementar, nenê, num "rush'

pspet"eulaT, epecveunndo 11m

"coehilo" da retagllardla contré

ria el"'ol1 para 2 x O o eaecrc,

tendo Noronha, aos 12, diminlli

do a diferença para, aos 35, em

pataf sl'nsaeionalmcntê, aj),í�
espetacular dueio cóm ni"h",
.Amhos, .,elu "'sforço di<;peno.l.irlo
c:on\Undiram_se seetameute no

lance do gol, sendo carr�gad"s
para fOra da cancha, não m"is

retornando.

Os nvníanoa com Umn at113<;;'" hons, assim comu {;i1"On, Uo

('stupenda, lJne�mo suveramen- g�rlo - e R ..n{il '·SIe um:! "ur.

te policiado por Ç;rràlinho,� "r"su.
;7.tlton. .1 Acjicio n" llle�Jn" plann ,I"

Ca","lanl demonstrou qr!e Ó DOm;. 1)0.. 'I "c enlraram cm

Om crael< na melhor acepção da snb�titul�i1o, aO todo dnco, "

palavra e Carizlnho justifica .nelhor foi \'adjpho. o '1",,1, ""H

perfeitamente o que ganha no poucos minutos CII' que ...stêve

piglteiunse. Isto foi de um" na cancha d ...u mOSlrllS de 'I"�
,'IpI�lla Isurpreendpnte , dando ainda � 'H" "MI"r )lur e"d�"-

"ngente lrahalho â reta!,.rt1ard:l cta

.\'ajana. O�cnr. o me�mo d ..i�_
'!co;> player de lIempre, ccnu- OIIBI'1·!'tAGt;:U
nu.ando II constituir com r.,,_ JOsé Carlos H('�.'rra

g"rio a melhur dUpla do m,,'o o enconlro, all>ólliadu por Sil

e» canlpeão, Marreco" Manoc} '-:lRo ,\I,'c>; Dla� e Ern;",i Sil_

furam apenas Illtadures e '�i!- '·n. SUa condula nlio agradOU
tOll este" ... irrcconhecÍ>'l'l, sem já quc andou (·rrando nt\!ito.

entretanto, co;>mprometer o Qua

dr". IIclinho, 11m bom ,·:!Inr

que n" pnt;mto, não ponde e"1_

na nl.�iorla ,C'HI l,rejU;7"
do Ffeuelrense, QUanto 'lU' j';

go hrll�c.. , dcb,ou 8.S. cocro'r

espetacuJar do Santos: precisav
de 3 tentos para forçar um' terceiro

jogo' e fêz quatrol
.--------------------------------_

PELO ESPORTE DA VELA

gares; \
40, luga1' _ barco BIGUA, Cnm

_.--------::=�:_:_::_:___::_�=:::_ �.

��:" ";md�.�;::".. �:":�,!: CINEMAS: l ARTAZES,DO DIA
��R�au�on���::;a °eP��:I:,: _ CFNTRO--- - BAIRROS -

k Sih'a, eo,", uma desc1assi(i.

�Ioria
:is 2 _ 4 � 7 - 9 horas

Domingo, dia 3.11.63, na rala

lia bala Norte a Flotilha Ta

rn�ndaré, fiJlada ao I,C.F., pr,,_
"OVeu 85 regalaa del,'Olllinada
"ADERTUkA DA TEMPORADA

Seis barcos alinharam na r:ria

e apÕ8 d.lsputados as mesmils'

obte"e-se a segultíte classlfi_

caçiio final:

lo lugar _ Barco SAyNORA,
com Fau.to Pampluna e Lniz

Reitor Napoleilo, cOm lo. e lO

'lugares;
20. IU,:tar _ Ihrco TAUBATE.

com Robprto Cuneo e Osmõlr

Nunes pires, COm 20. e 20. lu.

,:tares;

30, lUgar _ barco GAVIÃO, com

Mario Vieira Filho e AlIidoPli

ro Flores, com .to. e 010, 1"-

Figueirense l.
Não concordou

O presidente da J.iga d ...

Hrusque, Sr, OSCar GlJst.a,·o

lirueger, teleg.ra(Ou a Federa�ão
�atarlnf!J1$e de Futebol eomu,

nicando qUe o encontro Cario;

Reoaux e Figu.efren.se foi ma.r·
cado para o dia 20, qUllrta { .. i

ra da próxima semana, â uoi,

te no Augusto Bauer_
A entidade lev01l o 8I!lIunl'

ao conheCimento do Figueirellj
�e, que níio concorduu em ju

gar dia 20.
Ao pal8aJ' o clent.e nO tel!!,

grama, o Sr, Valdir Albanl de

t-Iaron que SÓ jogará em Brus.

que depois de um comum aco)",

do com o Carloa RenaU" e que

o alv! negro não foi consultad'J

, pelo tricotor de Bt'USl!.ue {Hlf'>

jogar dia 20.
DelJta fot'ma. eonUnuam sem

data mareadií O encontro .eu "

:,Ivi'\egrns melroJ)Qlitart'd .,

trtcutole�dll "'ldnde dus tecldQ8

cação e 30. lugar e o �egUlldo
�"m Leonel d" Si"'a f'llho e J_

,." Schnlithall�eu. Com �o. e t'ma

dl'scJa"SifirJ.l�,l".

Perante um público que
rias a apreciavel soma de 98 milhões de c

zeiros, Santos, €ampeão da América, e

lan, Campeão da EJropa, jogaram a segun
peleja da seie finalíssima pelo titulo mun

'

de futebol interclubes. Grande batalha el
tuaram as duas poderosas esquadras; ten

o Santos, em reviravolta espetacular trans
mando uma derrota que parecia inevita
numa vitória sumamente expressiva. Per
por 2 X O e acabou vencedor por 4 X 2,
do sido os gols do tricampeão paulista cO

gnados por Pepe (2), j:.ima e Almir.
Tendo o Milan vencido a primeira par!'

em seus doni.inios, foi mal'cada a terceira
decisiva que deve ter sindo efetuada ont
à noite no Maracanã,

,x lo: X

,.Em scssúO reulizadll. dia lo.

10.(;3, J.l F.T, tomq,u posição de_

finida. QUanto :lOS locais onde

leTilo re�.lhudus aS regntas da

presente tem"or�da. lu·olll"vid:J.s
pela Federação de Vela e rúu

tor de S�,,,ta Catarina e As�v_

c1ação d" Yeleiros da Cla�oo

Sharpie .• , / .•

"Nas N'óx;muS reuniões dos Te

:feridos .()l"giiOs, belú levada;Lo

conhecimento dos me�mo$, jJlH

represenl.õlnteS d!l 1''1'.

são iosé
às 10 hs. _ MATINADA -

Debbie Reynolds
Steve FOl'l'est - em �

FURAQAO DE SAIAS
� CinemaScooe - Côr de Lux:)

_ Censu;'a atê 5 anos �

Debbie Reynolds
Steve Forl'est - em -

FURAÇAO DE SAIAS
_ ClnemaScope - Cõr d.e LuxQ ...

_ Censura até 5 anos -

à:,> 1 1/2 horas
Ankito Consuelo Leandr.o � em -

SAI DESSA RECRUTA

imnério
à-s 2 1/2 horas

John Herbert � em -

POR UM CÉU DE LIBERDADE
- Censura: até 5 anos -

as 7 1/2 _ 9 1/2 horas

Michael Redgrave
Deborah Kerr - em -

OS INOCENTES

às 3 3/4 _ 7 - f! hOl"as

Yul Bryner
Sal Mine"O

OS FUGITIVOS DE ZAHRAIN

- Censura: ,atê 14 anos -

_ CinemaScope -

--;- Ceu:-;ura: até 18 anos -

rnz ralá
às2-'4_7-9horas
Anklto Consueio Leaudn - em .-

SAI DESSA RECRUTA
_ Censura até 5 <lUOs -

as 2 horrls
Ryo Ikebt
J{voko Am�:ll
'M(J1t,'UOS EM GUERRA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�PEÇA'tH
de que você precisa!
Na qualidade de revendedores auto

rizados, podemos 'resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
você encontrará - com certeza - o

peça ou o acessório que procura, o

preço de tabelo, genuínos, testados
em laboratório. garantidos pela mar

co IH. E, no caso de qualquer con

sulto sôbre o seu Internotional, tere

mos o máximo prazer em otendê-lc

Representante JÕI nesla cidade
G. SOCAS

COM�RCIO E
REPRESENTACOES

rut.vto Aoucct 721 _

ESTREITO
.Uru ItTc,.O 11 visto Ol u leBt(/

14:' pre.sLoçõe� lúru�
14· lrlF'''''' I�

,Dep'artament�
,Edital de Concorrência

Central· 1e Compra;
PublicCJ n' 63-024

o Departamento Central

de Co:npras, toma públtco
Que fará realizar, no dia

17-12, às 10 horas, na. sua

séde, à Praça Laura MUller,
n' 2, CONCORR:t'NCIA Pú

BLICA, nas condições se

gulntes:

I � OBJETO DA CON·
CONRRl!:NCIA

I - Carteiras duplas díen

teíras. Unidade - um -

, Quantidade 15.

II - Carteiras duplas tra
seíres. Unidade - um -

Quantidade 15.

m - Carteiras duplas
centrais. com ranhura para
caneta, sem tinteiro. Unida
de - um - Quantidade -

"'.
IV - Carteiras indiví-

duais, com assento conjuga
do, mesa de 0,60 x 0,40 m.,
com canaietes para lápis.
inclinação máxima de .

0,02 cm., assento e encosto

anatômico. Unidade - um
- Quantidade - 250.
V - Carteiras indivi

duais. tipo mesa dupla, com
três lados fechados, de
0,65 li: 0,40 x 0,76 m. Unida
de - um - Quantidade
150.
VI - Mesa de duas gave

tas. frente e lados fechados,
fechadura Vale, de 1,10 x

0.70 m.. Unidade - um _

Quantidade 21.
VII - Quadros verdes

com. molduras brancas, du
plas na parte superior, com

colotex entre as duas re

guas SUperiores, de 2.75 x

1,00 m. Unidade - um -

Quantidade - 38.
VIr - Anmirio com por

tas corrediças, com 1,10 x

1,50 x 0,40 m., vidros ela·
ros. Unidade - um _ Quan
tidade _ 22.
IX - Mesa dupla, de

1,50 x 0,70 x 0,80 m. Unida
de - um - Quantidade 15.
X - Coletores para pa·

Péis usados. Unidade - um
- Quantidade - 26.
XI - Apagadores de fel

tro para quadros. Unidade
- um Qunatidade 38.

XII - Escrivaninha, com
S -gavetas, frente e lados fe

chados, fechadura Vale, de
1,35 li: 0.80 m. Unidade -

um - Quantidade - 4.

XIII - Cadeira acadêmi·
ca. assento anatómico, bra

çO-mesa e grade sob o assen·

to, para papéis e livros.
Unidade - um - Quanti
dade - 42.
XlV - Poltrona girat6-

lia. estofamento plástico.
Unidade - um - Quantlda
deI.
VX - Poltrona com as-

sento e encosto curvo, não

estofadas, assento baseou·

!Pote, soltas, Unidade - um
- Quantidade -96.
XVI - Poltmn'f\!! fixAS,

t1;;(

'l:'�;...oitt'i".,
-��

branca, pés laqueados VLV - Piano. Unidade -

branco. Unidade - um um - Quantidade - L

Quantidade 1. Y..LVI - Radiola. Unida-
XXXVIII - Estante bafo de - um Quantidade - 1.

xa com duas prateleiras, XLVII - Máquina de pro
fundo fechado de 1,50 x jeção. Unidade - um -

0,42 x 1.00 m. Unidade - Quantidade L

um - Qunntidade 7. XLVItI - Microscópio
XXXIX - Armário alto, com 3 objetivas e 3 ocute

com 6 pratoleíraa movedi- res. Unidade - um - cuen
ças. portas de vidro, fecha- tidade L

dura Yale, com 1,50 x 0,42 x XLIX - Mesa para mio.

1.80 m. Unidade - um ---' croscojao. Unidade - um

Quantidade - 5. - Quantidade - 1-

XL - Mesinha 'Simples, L - Estõjo para disseca-
de 0,60 x 0,50 x O,GOm., pés cão microscópica. Unidade
de palito. Unidade - um - um - Quantidade L
- Quantidade - lÔ.

. -

LI - Expirômetro. Uni-
XLI - Estante, com 2,00 x dade - um - Quantidade

x 0,70 x 1,00 m., com prate- - 1.

leiras e fechadura Vale - LII - Caixas surdas. Uni
Unidade - um - Quanti- dade - um - Quantidade
dade - 2. - 2.
XLII - Mesa Grandc pino LIlI - Caixas claras. Uni,

tada de azul, com 3,00 x dade - um - Quantidade
I,09m. Unidade - um - - 2.

Quantidade - 3. LIV - Caixas repiques.
XLIII - Bancos regua· Unidade - um - Quantida

dos com encosto reforçados, de 2.
com ferro, com 3,00 metros.
Unidade - um - Quanti
dade 6.

XLIV - Fichário de aço,
com 4 gavetas, on-!o. Uni

dade - um - Quandade
5.

.

assento plástico. Unidade -

um - Quantidade - 6.

XVIl - Cadeiras Simples,
estofado plástico. Unidade
- um - Quantidade - 12.

XVIII - nrmano com

portas corrediças, de 1,50 x

1,50 x O,42m., vidros claros.
Unidade - um - Quanti
dade - 16.
XIX - Sofá com assento

plástico. Unidade - um -

Quantidade - 3.

XX - Caixa para papéis
de expediente. Unidade -

um - Quantidade - 1.

XXI - Mesas simples, de
2,00 x 0,90 x 0,78. Unidade
_ um - Quantidade - 17.

XXII - Mesa de centro,
redonda. Unidade - um -

QuanUdade - 3.

XXIIr - Armário trían

guiar para bandeira. Unida

de - um - Quantidade 1.

XXIV - Mesa para má

quina com duas gavetas.
Unidade - um - Quanti
dade 4.

XXV - Cadeira simples.
Unidade - um - .Quanti·
dade 357.

XXVI - Quadro para avi

sos. Unidade - um -

Quantidade - 1.

XXVII - Porta chapéus
com espelho e cabide. Uni-

dade - um - Quàntidade 1. .....---------------..,

XXVIII - Balcão, com

duas prateleiras móveis,
com 0,40 x 1,00 m., Unidade
_ um - Quantidade - 1.

XXIX - Tamboretes, 4

pés, assento redondo, bar·

racha nos pés, 0,43 m. de

altura. Unidade - um -

Quantidade - 96.

XXX - Estantes com

prateleiras móveis, de 1,50 x

1,50 x 0,42 m. Unidade -

um - Quantidade - 2.

XXXI - Tabuleiro, para
areia de 0,80 x 0,88 x 0,070
m., para estudos Geográfi
cos, régua lateral, de altum

0,08 cms. Unidade - um -

QuanUdade 2.

XXXII - Mesa com talJl'
po inclinado, prancheta des

lizante, ao centro, de 1,80 x

0,80 x 0,75 m. {desenhos a

dispOSiÇão dos Srs. concor·

rentes). Unidade - um -

Quantidade - 15.

XXXIII - Quadro de ce

lotex para exposição, de

1,50 x 0,70 m., com moldu
ra azul clara, laqueado. Uni
dade _ um - Quantidade 4.

XXXIV - Régua. de 2,00 x

O.HI m., graduada. Unidade
_ um Quantidade - 2.

XXXV - Mesinha simpleS
de 0,60 :II: 0,40 :II: 0,75. Unida·
de - um - Quantidade -

6.
XXXVI - Mesinha dupla.

individual de 0,60 x 0,45 x

0,78 m., com três lados fe

chados. Unidade - um -

Quantidade - 45.

XXXVII - Mesa de labo·

ratório, com 2,00 :II: 0,90 x

9.� m .. eoberta-de.!9rmica. -R1iiiIi'"""";;'

LV - Balanças para pe
sagem de alunos. Unidade -

um - Quantidade - 1.
LVI - Medidor de altura

rroeea). Unidade - um -

Quantidade - 1.

RADIOS E IORNAIS
REmSEHuçÕES A. 5. LAU, há 34 OItOS propordonanrSo o mois
efkienle tobtrfura publkit6ria o jornais di Iodo o Brasil, ampliau
suo equipe espelialilado e oceila noVIIS representa�ões de r6dios e

i,mals. Paro obler on6ncias do 5. PClllo e Ria (os printipais ten·

I,!IS 1Iu1:::dtárioJ) (onlle II sua rel'resenllJ{oo à maior firma do ge.
r.era. E. Ir.Ile: s6 operlr.lQS cam UMA emissôra e UM jorGaI de
cada tidade. Pe�o infomHI;6P.5 niste jornal OJ escreVI parI

REPRESENTAÇÕES A. S. lARA
R. Vitório,657-(Qni.32·Yel34·8949·S.Paulo

LVII - Armãrio de, fero
roo Unídade - um � Quan
tidades - 2.

OBSERVAÇOES:

t-, - Os móveis, cuja ma

nuratura não' esteja deter
minada nos itens acima, de
vem ser fabricados em ma

deira de imbuía, cedro ou

canela, de primeira quali
dade e envernizados a bo
neca.

2". - Os preços devem
ser para móveis postos e

armados nos estabejecírnen
tos, até o dia 25 de feverei
ro de 1.964.

3". - A qualidade da ma

deira devera constar das

propostas.
4.' - Os móveis deverão

ser entregues, no EtÁü!cio do

Colégio Normal da Cidade
de ARANRANGU.{.

II - FORMAI,IDADES

1 - Os interessados de
verão atender as seguintes
formalidades:
a - apresentar declara

ção de conaecrrnento e sub
missão às normas do Edi
tal rr' OOl-28-H963, publica
do no Diário Oncter n- .

7.226 de 6 ele fevereiro de

1963; I
b - Os envelopes, con·

tendo �ropostas e documen

tos, deverão ser entregues
no Departamento Central
de Compras, até às 8 horas
do dia 17 de dezembro de

1963, mediante recibo, em

que mencionará data e ho
ra do recebimento, &ss�..ml·

do por funcionário. do nc·

partamento Central de Co:n·

Concurso para escriturário do

"Banco do Brasil SIA"
- o caminho mals certo para ingressar no Banco do

Brasil, é o curso

"RE CO"
RESPONSABILIDADE, EXPERIt:NCIA, CAPACIDADE,

ORGANIZAÇAO
- Direção dos professores Alfredo Teixeira Sobrinho,

Carlos Passoni Júnior, Job Valentim. e Silvio Lehmkuhl
Meyer, todos do Banco do Brasil.

- Inicio do curso: Dia 1-12-63
- Local e horúrio das aulas: Escola de Comércio São

Marcos (Grupo Escol:u Lauro MÜller>; diàriamente às 19

horas.
- Inscrições para o curso: A partir do dia 20-11-63, na

Escola de Datilografia Remington, â. rua Victor Meireles.
- ATF.NÇAO - Apenas duas turmas - número de

vagasllimitado.

LOTE
Vende-se 1 lote, ótimo para construção,

zona central.
Tratar à rua Felipe Schmidl, 21 - altos·

20/11/63.

pras.
c - As propostas serão

abertas, às 10 horas do dia

17/12/1963, e na presença
dos proponentes ou seus

representantes kgais.

1I1 - JULGAMENTO

No julgamento' da. con·

corrência serão observadas
as disposições do art. 23, do
Regulamento aprovado pelo
Decreto n� SF-25·08·61/382
A concorrência poderá ser

anulada, uma vez que tenha

sido preterida formalidades

expressamente exigida pelas
Leis e a omissão importe
em preiuizo aos concorren·

tes, ao Estado ou à morali

dade da Concorrência.
O Departamento Central

de Compras, por sua Co·
mi6são JUlgadora, reserva·

se o direito de anular a

Concorrência, caso as pro
postas apresentadas não cor·

respondam aos interêsses
do E'itado.

Florianópolis, am 13 de
noveMbro de 1963.

(Rubens Victor da Silva)
'P td�

IV CONCENTRAÇAO DE

JUVENTUDES ESPIRITAS

Constituiu-se em êxito ex

cepctonet a realização da
IV Concentração .

de Moci

dades e Juventudes Espirl·
tas do Estado de Santa ca
tarína, patrocinada pelo De

partamento de Juventude da

FEG, tendo por sede a cídu
de de Laguna, nos dias 1, 2

e 3 do mês corrente.

Quasi duas centenas de

jovens componentes de en

tidades das cidades de Jctn

ville, São Francisco do Sul,
Lajes, Poço-Claro, Blume-

Conferencistas especial.
mente convidados compare
ceram dando maior brilho e

realce aos trabalhos desen

volvidos na IV Concentra

ção, destacando-se IR partíci
pecao do Jornalista Osval
do Melo, Presidente da Fe

deração Espirita Catarinen

se. Dr. El\gênio Doin Vieira
e José Paulo Arantes, Pre

stdente da sociedade anfi

triã. Não podendo compa
recer por motivos de saúde,
o conhecido conferencista

gaúcho José Simões de Ma

tos re-oeteu nctrivel trnoa
Ih" ,,';h1"e o l)j� dr, Finados,
Tio", e disr:utid'1 numa das

nau, Itajaí, Laguna e FIo- sessões plenárias.
ri!!nôpolis, conrratemíea-

ram-se na hístorrce cidade l!: de se registrar o com

sutína, escrevendo uma das pc recímentc 11 Laguna/ de

mais ín-portantes pâginns representante das Juven-

da hlstór.n do Es?lriti!\r"!"'o mies Espíritas do li o

em terras catartnenses. Te-
. ·r.::e do Sul, bem como

mas ímportanttssímos ro- do Diretor do Deoartamcn

ram abordados nas reu- to de Juventude d� Federa

níões plenárias e oportunas çêc Espirita do Paraná. os

conrerênct-s foram prcnun- quats, juntamente com o

ri1dl".l perante a enorme as- Diretor do Departamentn de

sistêncta oue sll.)f1r1ntrl1l I1S -Juventude da Federação Es

deuendecotns do Centro Es- pirita Catarinense, deixa
nl-it ... Fê, Esperança e Ca- ram assentadas as bases

-idr-de. para (I realtzacãn da próxi-
ma It-. concent-n-r'o ôo

Entre os temas mais

atuais e, por isso mesmo,
mais discutidos, destaca
ram-se os seguintes: "Inte

gração Doutrinária do Jo

vem", traçando um roteiro

certo pua os serviços no

seio da Doutrina; "Como

conter os avanços do ma

terialismo na civilização
atual", encerrando concei

tos de elevada considera

ção para os jovens espirt
tas, num momento em que
o nosso planeta passa por
crises verdadeiramente ma

terialistas; "Importância do

Estudo da Moral nas Juven

tudes Espíritas". conselhos
a orientar O jovem espírita
no caminho certo para .re

sus; "Unificação dos Jo

vens Espíritas", "Perante

AlIan Kardec", "A Figueira
que Secou", foram outros

temas que mereceram ge-

MOCidades e .ruvcot-xíes Es·

1Jirlt<l� dos Estadcs do Sul.
Muitos outros detalhes

poderiam aqui ser aborda

dos, inclusive atividades su

plementares, passeios e

visitas aos pontos pitcres
cos da terra tegunense, se

houvesse espaço suficiente
nesta coluna. É de se reets
t rar, no entanto, a

carinho-Isa acolhida por parte dos

espíritas daquela cídw'e.
que tudo fizeram para trans
mitir aos seus comoann-é
ros de jornada espirituatis- J
ta, toco o confôrto e todo
calor humano, indispensável
à realização vitoriosa de
um movimento como êste.

voltaremos. -nos próximos
domingos. cooi mais deta

lhes a resnetto desta IV
Concentração de Juventudes

Espíritas.

vensos A l\IOCIDADE

Ext.

r-r"s. e"':'l'itp� velhos e cnnsados
F.,....'b-� .. a ten-te n'alma a ré cristã.
.té não p-ule-nos Sf'1' os bons soldados

Que os moços podem ser hoje e amanhã.

Em breve hão de parar nossos arados

E fi para vós, ó mocidade Irmã,
Que os nossos olhos hoje. estão voltados,
Pretendendo tomar-vos nobre e sã.

Jovens irmãos. buscai o Cristianismo
Pela estrada real do Espiritismo
Em cujo fim explende o Redentor!

Qu�nd.., um dia chegardes a' ser velhos

Tereis-na mente a Luz dos Evangelhos
Tereis n'&lma a paz do Seu Amor!

LEMBRANÇA DA IV CONCENTRAÇÃO DE MO·
CIDADES E JUVENTUDES ESPtRITAS DE
SANTA CATARINA

ra de visitar 13 poises na

E NAO ESQUEÇ".. PP�ZADO �ONFRADE: uOS BONS! EUROPA com uma só pas

L�VE�S Rv.�mEM JURO$ A VIDAjINAEIRA". Visite ali sa:;cm
T.tvrana Es·)írita. ill<;tf!.laOa n.a Praç� XV, ao lado da es·

tát'l8 de Fe}'nando Ma�hddo. \ AGENTE OFICIAL
/ .

-- -_ ----\---_ .I"m
n ESTADO DE SAO

\ PAl.'ULO c O" F.STADOS DO

r-----------.----------�,_________ SUL

DoençJ� T°i!�i�� cor5��.M
-

.

- "d.,,,o ""'0""<0·""'''<0' ;o!ff:3,ro. ( I TORAÇAO lame�la da Ar'ória $clerase, d;<lú.bl�eS$ao
A" .. "al. d",.,nço. do, �in. o c�wm6'i.mo.

Uf!ma. novembro de 1963

Pr...J_"Õl'fl Nêmesis de Oliveira

�entttdora da M. E. L.

Concurso - BANCO DO BRASIL
.

o Banco do Brasil abrirá inscrições, de 25 a 29 dêste
mes para concurso de escriturário nas cidades: Rio de

Janei.ro (BG), Belo Horizonte, Montes Claro!, Teófilo

Ot.om, Uberlãndia (MO); Curitiba, Foz do Iguassú, Lon
drma, Ponta GroS5a, União da Vitória (PR); S. Paulo,
Ara.?atuba (SP); };'lqrianópolis, Blumenau, Joaçaba, Tu.
barao (Se); Porto Alegre, Alegrete, Cruz Alta, Passo Fun.
do, Sta. Maria, Santana do Livramento e Santiago (RS).
Prepare-se convenientemente estudando pelas Apostilas
do Pr�f . .!ülio Cunha. Três grandes Volumes, com tôda a

maténa, Cr$ 6.000,00. Ped�dos ao Curso Bancário "Júlk
Cunha", Caixa Postal 1875 - São Paulo - Remessa!'i pele
reembõl50.

E
u

l
p

s
Telefone para a sua agência
de vi�!!('ns e terá a oportu
nidade de conhecer a maneJo

.F

(ompan�:a
Ilal:aoa

turismo
PRAÇ.-\ D. JOSÉ GASPAR.
22. FONES: 32-1065 - 35-'77"l8
34-5295 (atrás da Biblioteca

MunicIpal
SAO PA'uLo

�.

W,;;-_,.;lt�_�;;iAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



recursos petroUferos deste tos con�r�tantes de recl')-
_ O govêmo argentino País. Os decretos que dís- mar judíctalmente uma com-

cumprindo promessa feita põem essa medida, contu- pensação. Não obstante, o

quando da campanha elei- do, deixam salvos os direi- govêrno deu instruções a

________________________ seu principal assessor jurf-

Solenidades assinalarão à E:�:o:i:=�i�.r�
pássagem do dia da Bandeira

Realizar-se-á, no 14" BC, polis, convida ao povo em em aprêçc que terá inicio
no dia 19 do corrente, às soo geral para as solenidades às 1045 horas.

tre outras coisas, as perdas
pela exploração irracional
das jazidas a cargo dos
contratantes"; diminuições
de petróleo por causa de
uma armazenagem inade

quada.
BUENOS AIRES, 16 (OE)

do todos os contratos petro
líferos assinados em 1958,

nhías estrangeiras, das quais
9 são ncrte-amerfcanos. O

---------------- 1

Prefeito �eleito de São
o Grêmio Cultural Padre Anchieta

F· ("t I
Em "união P'6�i� �.? �p'�e�s, ricos e pobres

ranc ISCo na api a
sada. debatemos assunto tomem ccnsctêncra dês-e O sr. Celso Pessoa, pre- soalmente ao dr. Aderbal

de virai í.mpcrtáacle, para problema. e procedam co-
feito eleito de São Prancfs- Ramos da Silva a colabora

o Bras] atual e futuro: o mo verdadeiros patriotas co do Sul pela coligação ção do PSD no pleito que

voto do analfabeto. no sentido de aoíuctonar o PSD-PI'B encontra-se hli vã- ha pouco se feriu, e que ele-

O assunto supra-cíjado, gravíssimo e vergonhoso rios dias na capital do Es- geu o representante pete-

:i�ISt:re �\:;o i��V:od:le�!= �����:md��am�l�:;; q�: :��o, c��a���:���osco����� :��t�r:nc����:�:�,ça f�:��� :'�iO::a���orado
duais e, ao mesmo tempo, ------------- .----
com o- Gabinete da Vice-

lenidades do dia consagra
do ao culto da Bandeira.
Na oportunidade, serão

prestados os compromissos
do 1" posto dos oncíeíe re

cem promovidas bem como

juramento à Bandeira pe
los conscritos.
O Comandante da Guar

nição Militar de Florianó·

Em fl9rianõpolis o Prof.
Samuel 8 Pessoa

Islândia
GanhJu
Ilha

rias consídereçôes. Os gre
mistas chegaram, por fim,

da à seguinje conclusão: não Soh.elonado êsre prcble-
governança, procurando, de

nos devemos preocupar em ma, reremoe eleições, onde comum. ecôrdc com o atual

2!�r:;i�a,eà:r2�lc�:;i�sa:a:��, dar ou não o VOtO ao anal- o povo brasileiro, escolhe- ::;e��e�t�!::��iO�dd::n�a�:
Ião nobre da Faculdade de z���:.to. m8:S- sim lalfabeti- :�ar�c:�me�o��rnante es- completo desenvolvimento Florianópolis, (Domingo), 17 de Nevembrn de 19G:�

���e�°titu��: R�°:i.��e:�� Urge, portanto, que ro- CONSELHO 'RY.DATOR da��elCo���:�idade, o sr.
---,-
__

-=-- _

���1:!���� :,�O�;�� �C;;;d�O,n-O-S-mb-'-a,-;',�-eSI-"-·S,-g--:al:=n:-dO-"--V-;;I.:-s--':,.:-t::-da-O-G-'C-'P-:'G'A:;;;':-o_:cv�el�'O�e·.::_pe::rs::,o:::a_::a:::",:::ad:dec::::e:::u�p:::es. RlO�?6n�!!�����:n:�dOri�a p�r�!�a��r:reciPi�
na Or

chovendo nas zonas de Re- cões; estão melhorando OIbém rer'onerü 11 maior non-
zende e Volta Redonda, ra- níveis dus usinas produto-��·it�f,��������jdnd:��CU��:: to que aumenta a vazão do ras

-

de energia elétrica.

de de Medicina.
• Acompanhados do depu· estiveram em visita ao Go- citado municiplo: Antoniotado Abel Avila dos Santos, vernador Celso Ramos o Dalravo, Ambrosio porra,

Iprefeito de Ascurra, dr. êr- Leopoldo Sandri, Oliva Chis-

n� Vr-nf)_lUela lindo serrran e sr., s<, Wal, ter. Pascoal porro e Silves- Realizações da ELFFA
U ii li mar Marchi, Juiz de Paz, sr. tre Prada.

Germano Brandes, presi- O governador Celso Ra- No dia 16;11/1963 _ Instalação de vapor de mercúriodetidos pela policia, qua- dente do PSD de Indaial, mos manteve cordial patos I
na Rua Frei Caneca.tro dos quais em Maraoaí- sr. Eugenio Potro, do Dire- tra com os ilustres

ViSisun'l
xx xx xxbo, capital do Estado de tório Municipal pessedista tes, sendo, na oportunidade, _ Instalação de .vnpor de mercurioZulia, acusndcs de assaltos de Ascurra e mais os vereá- tratados assuntos do mais na Rua Rui Barbosa.a emprêsas comerciais. Ou- dores. recentemente eleitos alto Interêsse administra- xx xx xxtros dois �oram capturados pela legenda do PSD, pelo uvc de Indaisl e Ascurra. _ Constru:ção de 250 metros de rêde

�I: ���q:i�I�;�trosa ::: ! de baixa tensão na Praia de Pere-

��;::;:n;�:nli��a�::: ;;;,�� Blumenau" Bal"le do chopp I
quê, (Porte �:IO:x xx

.
- Prosseguimento posteação Igrejaque assaltou um hospItal.

Canasvieiras-Prata do Fórte

(aS-Idessa cidade, na segunda- rado pela bandinha vnó- sentamento de 10 postes).feira passada, matando dois Foi realizado or tem em ria (parte da Banda Tre- xx xx xx.ag-entes policiais. Blumenau, na Sociedade mel de São Bento do SuJ). _ Montagem de 6.300 metros de cubo

\Bsportdva vasto Verde. () Como se sabe. o Baile 1,) de alta tensão para Canusvíolras

D P I f" " d \. .. famoso Baile do Chopp, Chopp, realizado pela so- (2.100 metros de rêde ).

ep au O ana: cna O novo mUnlClplO, que anualmente aquele tca ciedade, D"p"'"'' v""
.

dlclonal Clube realiza. Verde. constitui�c sempre
A Assembléia Legislfltiv:l, d('�..a localidade. A nova �ua �Hl'tndpa<_;HI. tem lódas tôdas as condições neces- O baUe que teve inicio às num espetáculo lle alegria

acaba de aprovar o proje· comtma, conhectda como as condiçóc� de desenvolvi- sárias ao seu progresso, que 21 horas coroou-se (le pie- merecendo Os maiores a-
to do deputado Paulo Ro- das melhores estâncias b�l- menta que a nova situação justifica e completa o ano no SUct'560, sendo abrllha'l piausos.
cha Faria, criando o muni- neárias do Estado, e muito jurídica obviamente vai amo seio de sua laboriosa popu
cipio de Piçarras, desmem· procurada por turistas 'e pliar, concedendo a Piçarras lação pela independência
brado da Penha, homolo- visitantes d')s Estaclos visi- como município.
gando, assim, decisão tinà· nhos, conforme observou O

rume da Câmara Municipal parlamentar responsável por ---------------------

Tribunal de contas
Felicita DEE

filhos analfabetos.

Chegou ontem à esta Ca

pital, acompanhado de sua

üustrtssíma espose, o Prof.
Dr. Samuel B. Pessôa, ex

proressõr de Parasitologla
de nossa Faculdade de Me
dicina e um dos maiores
nomes das ciências Médicas

Faculdade de Medicina
Universidade de Santa Ca-

nacional.

REIJAVICK, Islándia,

o ilustre proressór eoabu

etc ser dísttrumírío com o

titulo de GRANDE BENE-

16 MÉRITO do Centro Acadê·

(VA) - A Islândia conta,
desde ontem, com uma ilha

;ã:::i:u��:::o:feit:�b;,.:;::;� T41,rr","I"s'mo contl'nuaque teve inicio anteontem, �, ti
pela manhã, criou uma ilha
de lava que se eleva a 8

metros acima da superfície
das águas, ao sul das ilhas

Vestmannanoes.
A erupção continua e há

um jato de vapor que atino

ge uma altura de cêrca de

seis quilômetros. No run

do do mar. a 120 metros de

profundidade, foi aberto

um abismo de 800 metros

de longitude e acredita-se

que a erupção procede de

pontos distintos.

míco Djalma Moellmann da

CARACAS, 16 (VA) - ral, embora não esclarecen
Uma bomba explodiu ante- do em que dia deveria rea

ontem nos escrrtõrtos da Jtzar-se.
Pan American Airways, cau·' Soube-se que a FALN en

sande, porém, ligeiros da- vtou uma carta ao prestden
nos. A explosão ocorreu te da Liga Central de Bel

quando a agéncia estava Ie- seooi. com sede nesta capi
chada ao público e, por isso tal, advertindo que, a par
não produaíu terrorista con- tir da segunda-feira prõxt-

traN:st:an C�;i���can�parece. ;e�n:�:á P����;::��:l, o a����
ram folhetos em grande mente em pleno desenvolvi

profusão incitando a popu- menta.

lação a aparar a greve ge- Varias terroristas Ioram

LUTA PELO PODER ,CONTINUA NO
IRAOUE

BAGDAD, 16 (OE) - Con·
tinua a luta pelo poder no

Iraque, com choques arma

dos nas ruas de Bagdad. No
ticias de Beirute, dão conta
de que o Major Gal. Ahmed

Askhain. mantem o poder
em suas mãos, porem soo
frendo forte pressão do vi

ce-primeiro ministro Talehin

Salaaid, homem forte do

partido Bahaquista.
Magalhães Pinto afastado da
Política Temporáriamenle

BELO HORIZONTE, 16 ('amo absoluto, afastado de

(OE) - O governador Ma· qWlis!']uer atividades pomi
galhaes Pinto estará seguin·' cas ou admin�strativ�s. �de
do hoje para uma praia do acordo com determmaçoes
Espirita Santo onde perma· médicas.
necerá por dez dias em des·

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

Paclo de ação pre·
para nova greve
NOVA GREVE
BELO HORIZONTE, 16

(OE) - O Tribunal Regio·
nal do Trabalho de Minas,
marcou reunião para se·

gunda·feira entre emprega·
dos e empregadores da Cia.

Belga Mineira. Tentará um

acórdo que possa por fim

180 ítmilE!:S COIll'DEMAD:S A MORTE a .<ove inioiada sexta,feica

NO LIDAMO ú��':;',:o����ev�ba<�'
�EIRUTE, 16 (OE) - 'dezembro de 1961. Hoje, os ameaçaram aderir ao mo-

I., Tribunal Militar de acusados foram condenados vimento paredista.
li. lação do Líbano, conde- a pena capital, por tentar

_

�:� 18�:eO::;h:r�� pa��l :;::r °a g�:�:Od�b:e�Spr; Obteve 50 por centofrustrado golpe de estado sldente.

O�;����;;;;:i;�m!;e��:�il�:���!i�U S:ie�sa, da votação
ní. de -';{(lS mil cruzeiros o gem a Assembléia, propon- PORTO, 16 (OE� - Serão teve cerca de 100 mil votos

teto dos vencimentos do do aumento de 50% aos ser. proclamados na próxima ou seja 50% dos eJeilorcs
funcionalismo público fluo vidores. semana os candidatos elei- de Porto Aleg-re na eleição
minensc. O Governador Bad· tos no pleito de domingo para a prefeitura da capital

ultimo no Rio Grande do gaucha.
Sul. O sr. Sereno Chaise oh·

ria efusivas congratulações
passagem vigéssimo sétimo
aniversário esse eficiente ar·

gão tão relevantes serviços
prestados nosso Estado vg
lamentando profundamente
não ter podido comparecer
festividades programadas pt
;Nelson Heitor Stoeterau Mi
nistro Presidente."

�[N[Rnl
�uer sa�r.r

RIO, 16 (OE) - O gene
fal Estevão Taurino de Re·

sende, solicitou ao Ministro
da Guerra um conselho de

justificação "para esclare

cer como e porque" o seu

nome figura na relação dos

oficiais de Pernambuco or

ganizada pela Secretaria de

Segurança Pública daquele
Estado.

Do ilustre Presidente do

'l'ribuual de Conlas do Es

tado, Ministro Nelson Hei

tor Stoeterau, a Direção·
Gernl do Departamento Es·

tadual de Estatlstica rece·

beu () seguinte telegrama:
"Nome Tribu11al Contas Es

tado vg tenho máxima sa

tisfação enviar Vossa Senha·

Motoristas de Taxis ameaçam
Virar Kombis

dicalo da cla.<;se, revelouRIO, 16 (OE) - Os moto

ristas de taxis da Guanaba

ra, �eaçaram virar todas

as kombis que estiverem fa·

zendo o servil":o de auto-Io·

tação. O presidente do Sino

que existe movimento de
revolta quando a não obe·
diência das detenninações
dos diretores de trânsito

por parte dos motoristas
das caminhonetes.

1:1ttt�1DD
I

O Est�do (IUO possui o maior número de runclonário$

públicos. no Brasil, é o lia Guanabara.

O seu gowrnador, ao assnmir o pôsto, P ojl�etcu .e
jurou que, aproveitando os excedentes, não no" ear�a I��IS
ninguem até rcduzir os servidores ao nó necessarlo.

Longe dc cumprir a promessa, tem· sinalado pclo
l'mpreguismo desenfreado da sua a'��\1"i� a.c;ão. Há p�1t.

���i:���O!e ���;õ:sÓ v��!:�:�:' e�;:t���I.���.:4e f��.C.I�.'
170.000,00. •

Enquanto prega a não cmpreguismo como um dos

mcios de combater a inrlllção - asfiim ag� o sr. carlos

Lacerda.

AGRADECIMENTO

Martinelli: Tritampeão
O 350 Campeonato Catadnense de Re·

mo marcado para a manhã de anteontem,

só �oude ser efetuado na tarde do dia se

guinte, tendo o Clube Náutico, .Francisco
Martinelli confirrilado seu favorItIsmo, sa

grando-se tricampeão. Venceu o rubronc

gro os páreos de "4 com" empatando sen

sacionalmente com n Aldo Luz, skUf, "2

com", "double" e oito; tendo os demais pá
reos: "2 sem" e "quatro sem" sido v�nci
dos pelo Cachoeira., de Joinvillc.

Em nossa próxima edi�ão daremos

maiore etalhes- sôbre a regata promovida
pclo FASC,

'

Walter Mussi e Familia, agradecem especialmente aos

Drs. Dario Gurcia, Ernesto Damerau, Mârio Kazniako
wski, Geraldo Vieira, A. Moniz de Aragão e Sérgio Fran·
calazzi, às rcvercndissimas Irmãs e enfermeiras do Hos

pital de Caridade, aos amigos que solicitamente e com de·

voção, prestaram seus serviços ao seu inesquecível WAL-
xx xx xx

TER MUSSI j;'ILHO, na tentativa de salvâ-lo.

ora,C��e��t�;ãoa c�::,;��;ti:a::'"o:c��lit;l�d��log��19 1:��I:�:s��: Agradecem também. a todos que enviaram flOres e
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l'lcitoreira, porque f ohri�ação org-ânica de qual(IUer 110-
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mern de bem, administrador ou ntio.

Mas. (·ntIUanto faz prnrt!esSltS desse naipe, o govenla· B d t dam edor·c,uulidato tem SU�!I �ontas �mpttgl�adas J}e�\� Trí��ml� an ca ases u r -

competente, pela comlssao de fmanças da Assemhlua ,
.

pela maioria rlcsta. E por que'? I;'orqllc uma g-rande IJUl'tt'

f
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I�:r��:Ci�a·g:::�;:d���ta��len�:�a�!�I�!��:a. :aS��(�I�:'��:� orma const IIu c Ic na -

de milhtjcs com puhlieidarl{' PQI.lTrGA, mormente pl'if)
.._ ."

,'ciculo mais ('aro 'Iue é a TV, não pode eontar como pa,!:"a BRASILIA 16 (Ol�) - As nlao será para opl�ar so-

setls programlts. O ,it·ito, aj!ora, e evitar, como estâ fa· bancadas do PTB e do PSD br.e ') novo projeto ,le
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GOVERNO CELSO RAMOS

Há, no Brasil, aproximadamente, 70 milhões de

técnicos em futebol. Dois deles, quinta·feira ultima,
quando terminou o primeiro tempo de jogo Santos x

Milão, assim discutiam:
A - Foi·se o SantQs! Mesmo sem Pelé e sem Zito,

que são os seus maiores craques, não poderia vencer!
B - Foi-se nada! Ainda vai vencer! E bem! por

4 x 2!

B - Esse é apenas o nosso desejo! l\:'[as os fatos

mostram a derrota, à evidéncia: dois tentos fulminan·
tes em 15 minutos; somente aos 25 minutos, o goleiro
milanes pôs a mão na bola, pela primeira vez, num
lance sem perigo para sua meta; O apelo à violência,
pelos santistas;� as tentativas de obterem um penalti
com encenações tolas para um juiz experimentado ...

B - Tudo isso é !ôgica, mas lógica não existe em

futebol! O Santos vai ganhar!
A - Incapaz de fazer um golo, precisa fazer três!

Para o Milão, basta o empate. E até agora a sua meta
não foi sequer ameaçada! Sua defesa está perfeita,
na base do ferrOlho! Ganhar como?

B - Ganhando, ora! O Santos, nos últimos minU'
tos, já estava armado. Vai partir para a vitória!

xx xx xx

No dia seguinte os dois voltaram a discutir, quan·
.

do a partida Flamengo x Vasco estava sendo vencida
por este, por 2 x O.

B - Meu quadro, o Vasco, desta vez juntou o

seu Mengo! ..

A - Qual nada! Isso não demora muito a virar.
O Mengo já está-se armando!

B - Mas não pode! Com 2 golos no papo, ovas·
co não se entrega mais. Estâ por cima!

A - Mas vai perder.
.B - Isso é o que você quer. Mas os falos são oS

fatos e a lógica confirma: jogando mais c melhor;
com dois pontos feitos; defesa !irme, na qual a linha
contrária ntio consegue penetrar. Ganhar como',

A - Pela sua lógica da nossa discussão de ontem,
vai perder ..

xx. xx xx

Venceu o Santos por 4 x 2 e venceu o Flamengo
por 4 x 3. E os dois técnicos - A, eu, e B, Varclao -

::r:�t;���:sd�l�b:S l;t:e�g::!ha::s t�,7�a�ueso����:;� I

os nossos serviços profissionais ..

Será porque, no Brasil atual, ninguem dá valor a

njnguem?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


