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o TEM P o (M_.o•.,lcol
(Síntese do Boletim GeoJr.�teorológico, de
A. SEIXAS NEtTO, válida até jIs 23,18 hs. do

dia 29 de outubro. de 1!163
FRENTE FRIA; Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉRI·
CA MÉDIA: 1015.6 milibares; TEMPERATURA MÉ·
DIA; 29.8" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 85.6�/o;

IPLUVIOSIDADE:·25 mms: Negativo '_ 12,5 mms: Ne
gativo _ Cumular esparsos _ Tempo Médio.: Está.
vel Bom. .

Jango Adot., Providências para Evitar a Greve de 700 Mi�
Trabalhadores \.PaulistasMinistérfo da Educação:

Enquadramento saiu
BRASíLIA, 28 (OE) _

Durante as comemorações
do Dia do Funcionário Pú

blico, foram baixados di

versos atos beneficiando os

funcionários da NOVACAI',
que passcrarn para o ser

viço público por fôrça da

lei de aumento dos servi
dores. ° Presidente da Re

pública assinou tambem o

equadramentc de todo o

pessoal do Ministério da

Educação e orgãos subord'.·
nados.

Govêrno estuda criação
de Escolas Técnicas

BRASíLIA, 28 (OEl _ ° Governo está vivamente ir:
Ministro da Educação S:·. teressauo na criaçân de es·

Júllor Sambaqui. chegou colas técníco-índu-trtaís em

hoje a Brasília procedenrc todo o país, e que já estão
da Guanabara. Falando a sendo tomadas medidas

im;:>rensa, declarou que o concretas nesse sentido.

CPI estuda abastecimento
BRASíLIA, 28 (OE) _ Na

pr-Sxlma reunião da CPI i;}

cumbida de estudar o pri..
nk-ma do abastecimento e

, 08 prêços dos remédios, o

Deputado Luiz Correte, Pre-

sidente do órgão deslgnar j
o roteiro do trabalho, no

qual estão considerados os

estudos técnicos a respeite
de problema.

Radialistas querem 50%
de aumento

RIO, 28 (OE) _ Os Ra- A reunião, tem por objeti
dialistas da Guanabara sn- vo, discutir as reivindica-
licitarão ao Dcpurmmento
Nacional do Trabalho a

convocação de mesa rcoon

da, com representantes .te

empregados e empregado
res do rádio e da televisão.

ções dos radialistas, entre

as quuis ° reajustamento
salarial na base de: 50%, ,

com vigência a partir de 1

do corrente.

Cargueiro trouxe um marte
e um ferido - Acidente

SAO PAULO, 28 (OE) _ o

cargueiro liberiano "Jukar"

fundeou hoje ao largo do

porto de Santos, trazendo a

bordo um morto
.

e am re

rido. 'rratam-se .de dois' trio

pulantes vitimados em ao:'

dente ocorrido a bordo W:

último dia 26, quando o ba..

co navegava em. águas tn.

tornacíonaís próximas 11. .

costa do Paraná.
�

Funcionários vão

ganhar mais
RIO, 28 (OE) _ Em ses- cruzeiros por dependente, r

salário família para os sersão extraordinária marcada

para as 10 horas de amn

nhã, deverá ser votado em

última discussão o projeto
que aumenta para 4 mil

vídores cariocas e eleva (JS

níveis de todas as classes

de funcionários.

BRASíLIA E SÃO PAU·

LO, 28 (OE) _ Enquanto o

Presidente João Goulart
adota providências para
evitar a greve dos 70tJ mil

trabalhadores paulistas, de
vendo hoje a tarde viajar
para a Guanabara, em São

Paulo o Ministro Amauri

Silva prossegue desenvcl-

vendo esforços para sclu

cionar a questão. ° Minis

tro do Trabalho participa
rá de uma reunião na De

legacia Regional do 'rreba-

lho, quando será apreciada
a contra proposta a ser

apresentada pelos represei>
tantes dos empregadores

hojeArruma�ores reúnem-se

para .decidir d� greve
________ RIO, 28 (Q�) � O� ar-

rumadores do porto dn RiO

Santa Catarina ganha anualmente novos deníístas ��a J:�S�::blé�:�U;a:c��a�
nbii de quarta-felra. "quan
do decidirão se voltarão a

deflagrar greve da cresse.

Insistem na admissão de

500 arrumadores, mesmo

para operarem nas vias de

Iongocurso. Os portuários,
entretanto, continuam dís-

,

�ostos a combater tais adi

miSSÕES, sob alegação de

que o porto já dispõe de

trabalhadores para o traba

lho em navios estrangeiros.

RIO, 28 (OE) _ Reter

nau aaf- EE.UU. o ctenusre
werner Von Braun. que

passou algumas horas 1"'0

Rio de Janeiro em trânsito

para Nova York. ver.

Braun, com sua esposa, cnc-

Exportações de Café
continuam aumentando

CURITIBA, 28 (OE), _ As

exportações de café brasi
leiro no mês de outubro, de
verão superar todas as pre
visões, Isto foi. o que de
clarou em Curitiba o sr.

Nelson .Maculan. Presíder-te
do IBC, acentuando que cs

exportações do café no cor

rente mês, deverão atingir
a mais de dois milhões e

500 mil sacas.

Egipcios estàriam
Ajudando a Argélia� CAIRO, 28 (DEl _ Porta cia do Marroco� de que :1

voz militar do Govêrno barcos da Repú.bHcà Ãrabe

egípcia recusou comeu-ar Unida com tropas e armas,

sobre uma suposta denún- foram entregues a Argélia.

Funcionalismo Fluminense:
AUMENTO

NITEROI, 28 (OE) _ O
Governador Badger snvetra

dirigiu mensagem hoje a05

serviaores fluminenses 0'3

la passagem do dia do Iun

ctonérto. O Governador

anunciou que dentro de pou
cos dias, enviará a Assen·

Maranhão:
Estiagem
SÃO LUIZ DO

NHAO, 28 (OE) _ Vastas

zonas do interior maranner..

ses continuam sendo atino

gidas por prolongada .esnu

gemo Vários rebanhos estão

sen.ic dizimados pela sêca.

nais cariocas. Recoseu-se

entretanto H fazer qualquer
declaração. O cientista, tre-

RIO, 28 (OE) _ Vários
melhoramentos serão inau

gurados hoje no estadia co

Maracanã, inclusive as raru

pas de acesso as arquiba i

cedas, a sala de raio X e os

alojamentos pat-a delega
ções visitantes. A solenídu

de, que contará com a prr.
sença do governador do

Estado, serão ínícíadas ao;

onze e trinta horas da me-

Vai disputar o título de miss mundo ����� ed:a�ia P::t;�C���á���:
RIO, 28 (OE) _ Segui-á título de Miss Mundo. veta A tarde, as q�l;tize horas,

para Londres na próxíma Lúcia, fará na oportunida- haverá um jogo com per

quarta- feira, Vera Lucia de, a propaganda do caré rõos abertos. entre vetera-

Maia, onde vai disputa_,_O_b_'_"_il_ei_,"_. n_o'_do_R_io_e_s_ã_o_P_.U_I_O._

Werner Braum passou pelo
Brasil rumo. a Nova Iorque

gou sacado vindo. de' B Ai- .balha atualmente no proje
res .. ,Foi ontem. petn lJ"l11,nb'ã.:..•. tp "sa.tu�o" .• pelo q\UÜ os

a praia de Copacabana. sen- norte·am"!ricanos pretendem
do fotografado pelos jot- enviar um homem a lua.

Guerra. Enquanto isso, o

sr. Paulo SaJe,; Gaivão, prc.
�.idente da "Associação do"

Vigilantes do Brasil", COII'

tinua em liberdade, elUbor'"

vigiado de perto pela Poli

ola. Foi apontado ·pele Gal.

Sardemberg, f:,:,mo respon·
�ável direto pela prepara·

ção de um movimento sub·

bléia Legislativa, mensn

gem propondo aumento de
vencimento para o runc!c
nalismo üumtnense.

Maracanã
melhorou

MARA·

Jango e os

funcionários
BRASíLIA, 28 (OE)

Prestigiando o Dia do F'un

cionalismo Público, o prest
dente João Goulart compa
receu a cerimônia de lançs
menta da pedra rnncamen
tal da sede da União Na-
cional dos Servidores Públt-

KO S" f I
'"' cos em Brasília. A seguir iJrr

MBI querem azer otação coere da Nação viajara P"·
ra a .Guanabara.

60�IO���0���� -d�ê���u�: �:Ç::s20P��ra�. ��r�i�to��s� --------
Ainda a

remessa de
Lucros

M'Onges continuam morrendo
em Saigon

SAIGON, 28 (OE) _ A tes de facrificaNe, o mm)·

vítima -de um sacrifíciÇl no ge deix�u cartas dirigid�s
fogo, ocorrido ontem dlan· ao Pres\dente da Repúbli�l.
te da Catedral de Saigou. aos irmlios Budistas, e a_no

era um jovem monge cha· da. ao Se�retário Geral das
mado Chin Chien LUD. An· Nações Unidas.Sindicatos Soviéticos

realizam Congresso
MOSCOU, 28 fOE) _ o comunista. Participam do

certame, cêrca de 6.0:10 1e·

legados soviéticos observa·
dor.es estrangeiros
por orgánizações
de toO países,

Jango ficou preso em Uruacú
B�ASfLM, 2�!(OE) - o bilidadr. o professdr Dani

PreSIdente Joao Goular;; Ribeir�, .chefe da Casn Ci·
ii, representou o. Presiden·

tas. estão tambem prOles·
tando contra a apreens:í.o
de dois�veículos, quando fu·

?iam lotação.

\'ersivo no Bra,>'l. Seu advo·

;{ado deverá apr�sentá·lo s.

imprensa ailld� esta tarde.

BRASíLIA, 28 (OE) -

Iniciam·se amanhã os tr:...·
balhos da assessoria técnica
da Presidência da Republi·
ca, e de representantes do
Ministérjo da Fazenda, pa·
ra a elaboração da regula
mentaç'io da lei que disci

plina a remessa de lucros,
para o exterior. A informa...
ção é da Secretaria de im·

prensa da Presidência U,).

República.

AS ARMAS DO LACERDA
Com êsse título a· "refor

ma", órgão of�cial da União
Catarinense de Estudantes,
em seu exemplar ele 16 a 31

de Outubro de 1963, decla·

rou, em artigo não' assina
do o seguinte: "lUas o maiol'

depósito estaria aqui em

Santa Catarina, O General
Vieira da Rosa e o nosso co·

lega Ozinaldo l\1esquita dr·

vem ter algumas notícias.

Diante dessa denún0la le·

viana e que caracteriza ir·

responsabilidade, vou dar a

palavra ao Cmt. do III Exér·
cito e à Secretaria de Segu·

rança �blica de Santa Ca·
tarina.
Em sendo o ato denuncia·

do crime previsto na Lei
de Segurança Nacional, mui·
to embora seja a denuncia
expressão de leviandade e

irresponsabilidade, é públi
co e merece ser apurado.
Em consequência requeri

ao Exmbs. Srs. Cmt. do III

Exército e Secretário da Se·

guranca püblica, de Santa
C�tarina, as medidas cabí
veis.

"KJ)mbi", vão entregar ne("·

marial ao Govelnador L:l'

Três mineiros Sobreviveram ��:d"'c��;�::�;dO o�,:�L�::;

ª��§:17� -Oua-se-�ll-oDt-oO-i-D��n-érit-o.-sônre
los da mina inundada em

T ��. �que se encontram há 4

o errorl'srno e acer adias. Como se recorda, ou·

�:'i:t:"o�m.,�':ina�';��:;::
zada em Faine na Alema·

nha, que um deslizamen·
to de lõdo inundou quase
que totalmente a mina, Os

sobreviventes, na hora do
deslizamento, estavam tra·
balhando numa outr,1 gale·

Na ctíníca Odontulôgica, assistidos por proreseêres ilustres, êíes vem realizando
notàvels obra de assistência social. Com os -connectmentos adquiridos na Faeul
dade de OL"lltologia da Universidade de Santa Catarina, anualmente silo lançados
em nosso Estado !lOVOS dentistas, Para isso êles frequentam um CUl!iO que dura

qua��u anos, �lIra.lte o �u,r estudam em laboratórios de Protese Dcntãrla, Misto.
IOóIa, AnatomIa, PatolOgIa e outros. No primeiro flagrante vemos a clinica odonto.
l(;gica e no s..gundo, aspecto de uma aula de Dentística Operatória. (Leia na 8" pág,)

Urgencia na Elaboração do
Decreto Que Regulamenta a

Remessa de Lucros
Almirante
Faleceu
Ont�m do Decreto de reg'liamenla· fesa .da nossa economia, 39

SALVADOR, 28 (OE) - i��r!a �:�a d� ree:eer���. ct: �:���fOl��eu�mp;:�es:�Ob��
���:�e�iti:ad:ad���a�� c�� urgência da regulamenta- tl!·"·'H"Cllnlização da rique

lapso cardiaco o Almirante ção, foi solicitada pelo sa nacional.

�����da��: ��a�:"s Di�:���O--=--f-----I--------Rc--------E-NavaL O corpo do militar,
•••

-O para e -

;,::� �'���::::,:i:!a,��i;. IClalS ra serva n
da FAB.

i quanto general pede demissãoAbastec,menfo RIO, 28 (OE) - Ao' que res, pediu demissão do Co· passar o cargo, tão logo

(sem prejuizo :e��:o�::nni����a dao��:!: ��n��r:�e���::;. �:v�i�� ��:�r:s�uas férias regula·

RIO, 28 (OE) _ Estou· ra deverá paSsar para a re

rou a ventosa da sub·aduto· serva todos os oficiais qtle
ra de Onórlo GurgeL Tu.!'· participaram da manobra
mas do ,Departamento de presumivelmente contra f)

Aguas já estão no local re· Governador Lacerda. São

parando
.

° acidente. Não êles o Tenente Coronel Abr·

haverá prejuiso do abaste· lardo Mafra. Tenente Coro

cimento na' cidade. Ja· está, 'nel Francisco Boaventu!''l

Superada o perigo de vir a Cavalcanti JúnioI', Tenente

coluna d'ligua atingir a rede Coronel José Arahão Cavai·

:o<d� alta tensão, com a mfl· canU f' Capitão TemperoJa·
�p :. 'que1 reduziu a preso ne. Informa·se ainda que .:>

sâo,
.

,

Gal. Alfl'euo Pi.nheil'O Soft

RIO, 28 (OE) _ Os técni
oos do Ministério da Faz(m·

da vão se reunir amanhã
com assessores técnicos da

Presidência da Reput.lica,
para iniciar a elabOl ação

Presidente João Goulart ao

Ministério da Fazenda e

ao chefe do Gabinete da

Presidência, com recomen·

dação de evitar que a lei ao
invés de instrumento de (\.].

RIO, 28 (OE) _ Com o

novo depoimento do Cei

Gustavo Borges, marca00

para hoje aiI_J.da, o Gal.

Paulo Torres deverá encel'

General Vieira da �osa

CASA OU APARTA�NTO
Procuro para alugar. Trátar
redacão com Osmar te
'. . -'- .,,'.

b

ria.
1'ar o inquérito sobre as al"

mas apreendil1.as em Jacar!:!·

paguá. Logo após,será prr>·
videnciado o relatório a &or

entregue ao Ministro ua

i3" Congresso dos Sindica·
tos Soviéticos, foi iniciatlO

estª mauºª, �m MOSCOll

com a presença do premier
Nikita Kruschov e de 01.:·

l.ros dirigentes;. aO paitiÓJ_)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Joi'to ;\;ilt) Linhar('s

lnrurmação ,-\,:,rlc"l"
C_ ·J'lmu:Hl.l

nl:r!'F:�E�T.\'TI�S
Representn':ões A. S, Lara l.1da. - Rio (GB) R.
Senador Dant;ls 4(J - 5" 3ndar.
são I'aulo - Hua Vit(jria 1;57 - conj. 32
Pôrt!) AIl'Jrn' - P'HOPAt, - R. ('cl. Vieent€'. 4�r,

11<-10 H'"';:rI)II!t' SfP - Rim dos C'nri;ôo::. II
- � andar
!'.'>t'
Agentes (' ('''I'I'('s[ln!1,l,'>Tt" 'll IW\,'" os Inunicl·
pios clt' S�l!1tn (';II:It';nll - Anúncios mcdi:mte
contr:lto (]p :l('{)�'(ln ('<1111 � 1:;."",1<1. em 'vigor
!\�,STNATnnA ANl'Ar, ('1','< 4.(!(1(),OO _ VENDA
A\'flT,SA ('rS :?O,rlfl
(\ ,lin'6i(, 11:1 .... ,. r""1l(ltl":lhil;":1 Iwl,)� ('nl!,'!'iluiII

"'l1ili,1" .. I:,'., IIrlll:·"'" ""�III.ulus)

I

I
II

Enlace.Matrimonial
I AULINJ ( \�,II"J'" _ :-ITf;LI Ar,fll·,,"j·

T.t.n ruse, '.'1"dr <lia :!', I j:.., às 16 :,0)Ia',!;l9 T[!I.�i,'l.
do D::lirro dl' JUIi' ,'. I''': -";.,' .F,úma, nes',t<.'::!l;!:'!llv, o !�nla
ce civil c religioso do nosso prnz1do amj<.m 'Sr. Rau:;no D.
de Campos, filho ctn Exma. sra. V\'a. Joaquina Doming.)5
de r:nmpos, com D prcndada e ge.ntil senhorit::l Sucli A. AI.

thoff, filha dllél:1 do ('ns::.1 sr. Antonio A, f.!lJ'nft li! do �na
exmn. el>pÓ'm.

Os noivos orer�c'�ram bela recepção às pessoas que os

fúram cumprimentar, com grande aparência de muiia�
familias, notando-se a presença de exmas. senhoras do
:'ltl!o social Criciumense.

AOIi dignos nubentes, bem como aos seus estimado_>;
genitores, os efusivos cumprimentos de "O ESTADO".

Participação
Adrian Sanchez Q sra. partiCipam aos pare;1(es e pPS�OU3

r!F. :.!Ias relações. o nascimc!:ro de �ua (i'ln ADRIAN-\,
ocorrido 1::'\ v.nt('rnl' 'Ir', (,Inll,'i,� Dulra no li" 2-1 do cor·

melhora Situação
energia. As chuvas, ellgrol"

-&õlume do R

v conteá.nenlos '" S,ociois
1 '� ... U{:....�..... ''-J

. ,\\
Em foco, pianista P. Schmitausen - A nova Linha

Bangu em desfile - Dr. Lassença será

. homenageado em São Paulo
Dava entrada r.a 4 _ Em prót do N,.lt'\i Paineiras, com 1 fr.$�:1 se-

Capela Divino nsnn+to S >:" da Criança cobre, o CC1\- alunos da Facu!c<"le ce

to as 17 hora- do sába�l.-' cagr-adn pi;ni�b Petar Fe.rm3cla.

pp. a srta Eliane, aC')I1:- Schmitausen d<t"á c()n.<"��·-

punhada de "eu pai Dr. to no Teatro atvarc d;' 11 - A beleza, ctasse e

Aldo Luz, para a sua !;?1- C;lI·valhJ. olegân'cla de Hc"rlli:l Luz,
cão nupcial com o Dr, I" cm recente rcceecêc

nanl Bu.yer Seu vestido 5 - Lancanuo a neva ctat. rot ponto ui',). e cs-

ele noiva em Schant'll".' linha. Bangu ,at"ocÍlltll',i santo para o S::'j{.t I.

de seda, uma caprich'I,< I desfile d\! moda" em �u,-

eonreccêc em linha m»- sa, cidade, pró con3tr;_l<�ã') 12 - O casal S:' r Eva

eterno. tinha como com- d:1 nova sede cocf al 'lo José Lemas (Ver'J)· rocep

plementl'J, o !ong') véu em Clube Dne de !\gôsto
tllBe . .9r·e"o o uma deF'''l-

cionnu o'nvidado" :} l°

an!vel'�ál'!o de ::I'[.:\l'\�"!,ü
nos tlnl,íel:1 d� A \.B,B.6 _, De l)uraber,;, \l U,

sal SI' e Sra. Dr, ,\'J('Ja!'(in

Viana (Elyl. p(':,1� lwn lS

de 'f1Tat;1 que &eL-\. f,�ste.ia

da h"jc. Na Ig' l'i1 ::;.\,0

Fl'ancbco �('rá ,�,'!ebl nu3

da. C,)1'oa, quc deli m d·','

suavldade�' slmpiici':l.tde
a Eliane. Ü<I convida,)·
das fan1iil9s Bayer e Lu/"

foram l'(>cepcionnd:}s n,'

13 _ Rccebt'u 11m 6:'nj)Cl
de amig::s 9al';L 'I�l\a. ]"'u

nino Informa!, n (' h:ll �r

e Sra Amilcal' C"Ul :".nlaLira Têni.; Clube, com c.�

gante COCKTA1L. sen"') uma. missa em

bnstanle elvglnrl0 'J C�llU - graçils. ('nde

rado ,('rvlco rlc bm I' r, -' nldC� arn1gJs e f, mi!i8l'e3

p:1. A bt'li,Sima rler::Jt'!'d') O c3�al Vian'1· Ll'.'!X'j,-:·a

que teve a cal'�o da S:1 rá �CllS convi[1'ld(l� IJ:) j';

Teima ScheHer· con ';,')�' xunso e moderno lC,,��U

sendo as,unt'J pel" f!,. r;lDle do H::Jtel R�y;ll.

gosto, A !iimY<ltla dos (",-

<:als: Ald" Luz IE:-thrl 1 - Proc('dcnt� ,lC L"n

Antoni:> B'lyer rEullllrl', dres. (/ Dr. C,'mar F'Jntarn

encarnava I'" convid:J::I'" regres�nu a São Paulo o�-

IJr\'sent('s a rcc"pc:fin. d' t'.'�irie,

<le !Hclois9. Heknal. ,\ I.)('I!,_

c"mo uma

tlrt.s
mll'.,

li'�:;l.'-I'
s�s (' modcrna.� construid'l,
('111 no �a cidade, fe,l'm,',,
te merece elog-I,

14 - NU:'!1!!. "",,;\')(.\'

cl" L�c') Hunl'ti\r', a" ,n.'!

{'f'rá dia 3. prôx1r\'j CI(

gantE" e mJvlmentarla 1''':1:

nl5.o �{lclal niC" sulões jr,

Lux Hetel.2 _ Estam'):! .. end" C'lh' 8 - Lcninh'l Gard'\.,
vidndmi pari! p'lrticlpar 1]'1 uma das moças m�lÍs ooni-

tas de nossa, cid:ulC', aro- 15 _ Coral' O Tea(rf'

ru c:n frlCO. n'1 �;')(V'_y. Alvaro de Cal'vrJh'J r(_'c0p-
clon::1U o ll1undl) elcganV',

!) _ Vai circuhr '1.'" vh- para mais um recital d�J

tel social d') vet')!'ano Clu- aplaudido "Cor'al ,Te F1o

ge D'Jz ... de Agõ-'t" n�01':'\ l'Ianópol!s"

,i'nHI.I' t'm h::mcnng2'l1 ,:0

\lU" re Dr. Roberto Fe\':'(':'
ra l1'"'ança no pl'óx'n',
,lia l!� Clll São Paul".

I
3 - A Fcqe,·'çã, " ,

tj�d���:� . l'!f�;)�'��s
ram convid3t!os para o

COCKTAIL festivo I\a rI,,'

d'JS Comerciários.

lJ _ l\iuito an:'.'tldu e ra�� �nE��.I1!l:d.t�-
ek'gante a noi'.e d,' �:.�)a· mill::nário f)� M"1Jr:ci'l
dn passado na ,;'�rl' !lo do"! Reis.

Vem ao Brasil Remes�õ<de
Lucros:

Carla seré

publicadaWASHINGTON, 28 (OE)
- O sub·secret,irio de E�·.
tado Heveral Herrima'l'1,
partirá esta semana para o

Brasil, chefiando a deleg�·
ção Norte·americana ii. reu·

niilO do Conselho Econôm\,
co e social da Organizaçtjo
dos Estados Americanos ('l

ser renUzada em S. Pau;')

RIO, 28 (OEI - O JUIZ

Danilo Rnngel Brlgido tI:;
13' Varu CrimiJml, mando'\

citar um vespertino carla

ca, pnra que no prazo rte 24

horns, raça pUblicar cana

do CeI. Fnntinelii em res·

posta hs denúncias sobre n

I'aso da sucata dos bond�<;,

BRASíLIA, 28 (OE)
Dentro de tlma semana

. .,.

tarão concluidos os estudes

,�ohre a regulamentação ,-Ja

lei de remessa de lucros, A

informação foi dada peJo
ProfeSSaI Darci Ribeim,
.. nele da Casa Civil da Prc·

Eidência da República.

MUSICAL BAR
(',lHA I, '1 mm Pll�S,\ TEMPO CO'i SU� F.4.MU.IA - REUNJl)ES SOCIAIS -

D,lN<:"\:-.ITI�S etl{)UETF.IS - FESTAS OE ASIVERSARJOS - eHA

D,lNÇANTES - ETC.

A"4H..\R TF.RREO no ROYAl. HOTEL - Te!. 251.5 (Portarial

. «BDIDel«
RESTAURANTE

CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

-BAR-
Florianópolis

Rua Trajano - 27 - Fone 3125

�.
guar com maior vigor no

reservatório,

�---'����·:}'"A,�t11t�"cf.g'4.:*iái����.t:.

derat. A oxoostcêo esta

sendo urgaruzada pelo rcs

ponsévct do tronco etc His

tória da Arte, Professor

João Evangelista de Andrn

de Filho. O Depanamento
de Educação c Cultura -ta

S�b o Patroeinio da Rei

toria. da. Universidade de

arasme. os artistas plásti
cos catadnense" Pedra

Paulo veccníetü, zrnestc

Reitoria da uníveretdecc

de Santa Catarin:l, em co

laboração, eonreccionou f)

catálogo (formato livro)

da eaiartnense EU Hei\.

.

PROVrotNC!AS

Todas as pfPvh!ênci!!.9 ja
foram tomada- e multo c!'

brege "f'râ enviado ê Bra

snta o material dos três nr

tistas plásticos. PJs;iv:!!
mente inicio de novemb-o

':'lerá aprcs,"nt:lda a Expo

sição.

PEDRO PAULO
VECCHIETTI

Artista bastante conheri

do. Irá exoor somente ta

petes. E' lf'mbradu alml!!

o StT�CSSf) que obteve hã

p')u,:() t,'!npo, quando ('xPÔ-,
no MU_EU de Arte MI,dernl

ocasiãu ('m que vendeu to

do,.; os seus b'abalhos. Ain

êste ano exporá na 'Ca�3.

dO Altita Plá:illco de Sio

Paulo, s('b � responsab:l;
d�de da Oin7M:l. PJI,t R'

zcnde

ERNESTO :... \ YER J'ILHO

Este já c:<'"l6Q em dlv('r·

sa", cnp:tais du Pai�. <tl::an

r;ando sempre ótima� ,·t'!'::

rências, Não faz temp'J ,'x

pós em Sã'J' Paulo, on::lo

\'r'ndeu nldn menos do_ que
c('m telas·' s('ndo C()1HI<1er:'\
di' !'lcJa critica daquele e�

tado, o:n \1111 d\JS mais au

tênticos I'epl'e,cnt,mtes (In...;

artes plástica d', Brasil

EU HEIL

Er3 pl'àl!canH"nte d,�sco
""oe.....__....P<Ia
('xpo:;to n� I'1'l':tI,lIO Brl
.!'il Estad, � Unidr, c Museu
de Arte Modcl'n<'t. fêz n1-

me e 11 critica )'2Cl'bcu com

gnnde alençã') .. cus qU'l
dros, tnd'Js primitivo'! e ,1e
sensibilidade, E' uma al'th
ta que promete, E" muito.

OUTRAS INFO?MAQOES

Na próximas �'dJçÕt's <JS
leitore� terão maiore" in

f'Jl'Inaçõe:; a respeito, -oca
�ião em que scruo aprl1sen
t'3dos em reúoJ'tagens cli
chês de:; nrtL-tas !' de seus

trabalhos.

NADA DE

REBITES I

Exija em seu cat�O

Lona de freios "COLAOAS"
- 60% !:ia!s no aProv::!l' 1-

menta das Lonas.

CASA DOS fREIOS
Rua Santos Saraiva, 453

I!:STREITO

Dr. Aloisio
MooqliHholl
CL1�A DENTARIA

.r�atamento das afecçõe,
da bôca em adulto.! _

crimças pelos metodos c11·

nlzo e cin!rgtco, Ctonfeeçao
de proteses parcial, I to ...

tal.:l ,

Atende diariamente das
8 ils 12 e das 15 as 19 horas

às 2' 4' 6· feiras.

Excluslvamentt com b0-
ta mareada,
.1onsult6r1o: Edlneto Ju

lleta - sala 104 - rua J.

ronimo Coelho

Vende-se
P.t\LACETE

f) várias casas de macioira

construção de primeira.
'lratal' com �I'. LUIZ

SCHWE!DSON -- JARDIM

ATLÂNTICO
._�...

();rIu,�
.. ' "

'roma-se diflcll c delicado para nós tentar

levantar problemas de arte, monnente proble.
mas teérlces, quando, eêbre êies, dczenas de cri

tlcos e hlstoriadore� dos mais catqorbados,. es
Clef'eram e nào conseguiram soluclonã-los e ex

plícé-los melhor em toneladas de papel e tinta.

O nOMO espaçn é pequeno I; é ditidl J'eviver

grandea !t'mas com poucas linhas. Entretanto,
tentaremos, agora mostrar:t problemlitiea da

teortu (Ia lIisilíria da Arte.
Em luilneiro hJgar, de..emos luar em conta

que o lIbt.oriador da Arte tem, mais do que o

HktorWlor de ou'ras atividades humanas, a van

tagtR1 de t.rabalhar com elementos preseetea, is
t.o é, eem ii exístêncía atual da obra de Arte não

lnteres!03nt[f) há quanto tempo ela tenha sido reí

ta, O lIistoriador tia Politica, per exemplo, ela

bora II. sua obra com eteraentos completamente
descenhecidcs I'a ra ele, simplesmente pressapen
do a autoridade de fontes c documentos que pou
co expressam a verdadeira situação de uma épo
ca, elc não "vive" nem -vê'' a política da idade

Media nr:ftl -sentc" o sis'ftna democrático da

Grécia Clássica, a passo que o lIistoriador da

Arte "vê" e' -eente" I} templo med�"al ou a escul

tum !;J'{'_r;u por que existem presentemente.
Outro ponto a considerar e que também de

vemos I\'\'ar em consíderação que a Arte de um

periodo é li mal" 11Ura representante do modo de

vtwr e do pt'TlSf\Olcllto de uma época. Chegotl-l'ic
a dilcr, lnclmdve. qn!' não se deve llrdeoder eo

t"'oder a. arte pela Hish,ria mas, ao contrí.rio, en,

tf'Jl(kr e compreendcr a 'História de um povo pe:
ln sua Artc,

" maioria dos Historiadores t'Squece-se 011

não <I;i o verdadeiro l'alor a estes dois pontos, O

lIi.�toJ'iad')r d\'w ser, antes de tudo, um crítico.

F. li critica só pode ser ft.'ita sôhre obra e não

sôbrc bomens,

O principal objeti.l'o da Hi�tória é �sludar a

c\'ulução das �ociedadcs ou mai� particularmente,
dos grlllJ(>s sodais. Ora, se a obra de Arte é a

H'rdadcira expressão de um peJ"...:mento de uma

"IlOCll, 1}ClISamCn�o que juntament(' com outros

formam um pensamento grupal, social. tcndo um

objeth'o 'Iue 1.'11" t,)(los aqueles que deles razem

I)arh', vlirias o1::ra .. de Arte produto de um peno
s.'mcnto de um _:!;ru)Jo. expressam perfeitamente as

at.iludc:; do J;'rupo. E assim da sot.iedade.

I\.'\ artes de um grupo expnssam a preferên.
cia do gruJlo, Esta preferencia é justamente a

manl'lra l)o!'itiva do grupo se manifc�tar diante

da .. coh;as; J': isto não ê mais do que o Estilo do

grupo, da época.
o (11Ie mais abscssiona U!I historiadore.. mil·

dernns é o problema do personalidade dos art·

tistas, Não há düvidas que é em função da ]JCI'SO'

nulidade qUl' ê criada a obra de Arie. Entretanto,

o que dC\'e intl'ressar aos historiadores é o docu

mento. que é a obra, e não o autor. A obra é mais

\'4Jida do 'lue a duvidosa biografia. do autor. Não J
.

c(;nhcc�mos o nome de nt-.nhmn ·Ilrtlsta prebistó
rico mas pt'las pintl.'ras das cavernas abtenmos da·

dos para O conhecimento e a compreeDJio da 'fi.

��p:ri��. i�:::°U::ê�::�:'ini,�=
sim pelo que êle faz.

Ai justamcnte é aonde está o êrro dos hlsto,

riadores modernos; prende-se ao problema da

personalidade do autor da obra de Arte ao po�to
de t'squecerem·na e 'a colocarem em se�do pia·
no, A História da Arte é feita geralmente de um

modo e"tllnque, em píluTas senaradas, em mosã.i·

tO e não dando uma perfeita id�ia de sUce!lsão e

transform3cão, de mudança de pcnsame-nto de

l1Iudan�fl Ilc F.stilos.

"VOCE E' O JURI� DECIDIU PELO NAO DESME$i
BRAMENTO A Capital e o Estreito continuam abraçado'
como dois bons irmãos e ligados pela Ponte Herc1Uo Luz,
como um alo de aço, estreitando a Ilha e o Continente,

.4,.'ssim decidiu domingo á noite no vitorioso· programa
de Canage Cotta etn "Você é o Juri" os que votaram a fa'
vor ou contra o desmembramento, do Estreito.

•
Contra o desmenbramento, falóu o dr. Rubens de Ar·

rUda Ramos, diretor de "O Estado" e a favor o deputado
Fernando Viegas, lider da U.D.N ..

A discussão manteve--se em ponto alto e com muita

elevação.
Houve critério e justiça na escolha dos jurados bem

('omo na votação. ..._...
Nove votaram pelo não desmembramento do EstreitO

.

r seis a favor, '11'
Os debates correram animados, agradando a assistên·

cia que foi grande e seléta. ..

Com aquele pronunciamento popular além do que já
ha'Jia sido Ceito oficialmente pela Câmara de Vereadores,
Estreito continua ligado á Ilha e êste é o pensamento do
minante entre todos os catarúlenses.

Vamos agora esperar o que o dr. Canagé apresenta
para domingo pr-óximo no seu vitorioso programa pela Há-'
dio Guarujá. ..,..,

"'Você é o juri" Caz parte do melhor programa da Cio
4ade aos domingos.
\' HOJE (SEGUUNDA FEIRA) TEMOS SOL E UM DU
� VERAO - Cêu limpo, Temperatura boa com 23�
morros completamente livres de nevoas, sol brilhando em

toda a sua plenitUde, esperaIlÓO-8e uma noite onde as es

trêlu possam brilhar e a lua aparecer,
Domingo, a chuvinha fez ainda uma ronda pela Clda·

de que ficou triste,

DepOiS melborou anuncIando o 1im do mau tempo,
CALOTE DE TRINTA E SETE M'lI..HO&S - PelO

tempo ti pela 1mportancia Já Dão pode cbaInU de elidia
o que os Inltitutos de Prev1dêllcia e outraa repartIoI5eI fi"
tAo devenc10 ao Hospital de ôsridade.

Urge uma medida séria a ser tomada por parte dos

devedores, porque, quanto mais demora,
divida e issQ e Q tim,."_'J

-�---'._-"",-"'c,+..,- ,<:'",;,:1.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tudo em 10 Pagamentos-Sem Acréscimo
Ou à Vista�Oesconto Efetivo De 20./"

SALAS DE JANTA:R
Conjunto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vista

Conjunto marfim -- desde 16.600,00 mensais ou à vista

Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou YltJd

Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à vi ... tu

Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais OH \'I�hl

><,,"""!!Ibo+:"'_' .............8'

DORMiTÓRIOS DE CASAL

!
!
��------------------

Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vista

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

Conjunto em caviúua - desde 27·440.00 mensais O.U à VIS1�1

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,Op mensais ou à vista
lit!�ioôfI. ...... '.' "I'

CRS 16il.()OO,OO
CRS 133.�OO,OO
CRS 186.400,OiJ
CRS 1900400.00
CUS 296.\)00.00

,r.n@!'..

CRS lS".700,GG
CR$ 211.800.00
CRS 211.S00,IlO
CRS 26S.1l00,OO

PR[MIOS faBUlOSOS! - DUPlO SORlfIO!
J&sáie i

UM AUTOMÓVEL OKW-VEMAG· 1963. NÓVO (BELCARI
Totalmente equipado

JVa sim' ir
1." premio. Um dormitaria super-luxo CIMO

�:: ��:�:� : ��aC��I���Oa ��������e�J�!�o
Todos da Nova linha

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO -- desde 3.500,00 mensais ou à vista

SOFÁS-CAMA
EM TECIDO -- desde 3.660.00 mensais ou à vista
Em plástico - desde 4.780)00 mensais ou à vista

,....,�- •.

CONJUNTOS ESTOFADOS -- ESTANTES
MESAS DE CENTRO -- ABAT JOURS

======= 2O "Ic DE DESCONTO
o EFE'TIVQ NAS

COMPRAS

A VISTA, OU

buuo da Assembléia. teceu et Iartnha mesma neste
Estado vg apela vossen

ela sentido seja imediata
mente autcrtzada comts

são financiamento produ
ção a efetuar pagamento
mandioca ja entregue ce

renda comissão et donost
tuda portos Laguna et

Imbítuba pt Certos alta

comnreen-ão vossencta

apresentamos respeitosas
eeudacõe, pt Deputado

consírteracôe; a respeito
do nroblema. requorendn,

C�.l� aprovação unânime,

telegramas ao jn-esídcn te
João oouran e Ministro
da Agricultura, nos ter

mos "baixo:

"Assembléia Legblatlva
Estado Santa Catal"lna vg

Belém:
Onibus mai�
Caros

Ainda a Colisão
de Navios

RIO,28 (OE) - O C,.

lH mandante Jorge 80ares, .:n

proprietários de el!'.prêsfl'. comissão oe péricia da C(·.

de transpor-es coletivos dI:! pitnnia dos Portr>::: do R:,)

Belem do Pftrá, pediram �.O de Janeiro. informou que

Prefeito um novr: rei!.just<J, espera alnd:1 est�, semnn",

mento das larifas, para la· concluir o laudo pericial d".

zer face a nova majoração colisão entrE' os barcos Anl.

dos preços dos combu"'i·

BELEM, 28 (O"E)

Neri e Pr('!:idenre
veis.

Participação
José Paulino dos Passos Hermínio Bertho da Silveira

Scnhora Scnhora

participam aos parentes e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sues filhos.

Jlt'lenita e José

confirmam

FlorianópoliS, 26/10/63.
mrm:'<XZlO:SIO!03O: . _.- ..., ....;::nnm

Missa de 30° Dia
As famílias de Alcides Bastos de Araújo, Antonio

arillo e Norberto Bnllld convidam aos parentes e pessoas
de suas relaçõos para assistirem a missa de trigéSimo dia

que mandam celebrar em In1.enção da bonlssima alma de

sua mãe, sog-ra e avó AMALIA BASTOS DE ARAÚJO, às

7 horas do dia 31 do outubro corrente, na Capela do Divi

no Espirita Sanlo. Desde....jú, 8 rade�cem a todos que com

pnrf'f'f'1"1'1ll ti po;tf' fito (\1' I(\eri<;tii

xxecutcvo da Conussão dr
Ptnaucíamento da Produ
ção.

HOMENAGEN'5

A SEMANA
DA AS_"\

Deo(\(",-

vàrta-, nornenaeens fo

ram prextadas pela A'I�

scmblêh\ Legislatip;a pl"'!o
u-anscurso da gomana da

Asa. O ueputndo Fernand I

Vl(!ga" requereu telegrama

ao ceI. Bandeh'a Mata, ('0_

mandgntc d") destacamen

to local da Ba�c A(!rea.

congratulando-:-;c p�'ln pus

sagel1 da Ola d') Aviador

Da trihuna da Casar o

Sr. \Valdemar Salles ex-

pendeu os ".cguintes con-
,

ceito:< "Querelll')S, na

opr'rtunlda<lf' em aue se

('ncerram os fe�tej()s co

memOl'ativos da Semana

da A�'l.· rende!' nOSS!l" ho

menagf'ns ao a','lador bra

sileiro, de�de os mal5 hu

mlldp�, aqueles que no pe

queno a.l)'lf�lho avia tório

presta r!'ll'vnnt("'i sl'l'vi�os
à� c(l\llunldade� do intel"i')l'

ora fazendo serviço de to

xi aéreo, ora conduzindo
dOlmtes� prxurando no"

cC'ntrlls m9iÓr.es �alvar vi

das human,)...;· atê aquek�
que. dcshravan"d'l o �ertã")

do Brasil. levam a todn<;

oS rincões dg piÍ.tria bJ'a

sllclrn I) Correio Ar:'r .. r)

Nacional. () médico, o (\ee�

bravador· o civilizado, na

conqui ... ta do nos�o I tcni

tório l' no amnnro .ao �i\

vienla do in lo!' bJ'a!l1l i-

CR$ �8.nQG,00

C""DA P",RCELIl DE 12 Mil CRUZEIROS DE SUA COMPRA 0,\ OIREITO •
UM COUPO ... DA SERIE "A" E CAOA C,S 1500. UM COUPO ... o. SERIE "S'

EIS AS CONDIÇOES DE \lENDA

IO PAGAMENTOS
IGUAIS, SEM
ACRESCIMO!

(

GRaNDE vaRIEDDOE DE MODÉlOS E A CONSaGRaDa
Qm QUALIDaDE CIMO, AGORA DO SEI! AlCANCE!

.

ó E$PE'C,�L ;. ';Or,lPAAt;Ç..l'i"PAflTICIPE'
®�@00 @QfUJ@)
A JERONIMO ÇOELHO �.. s

numa cemon-n-acãc de .�

tellgênota d as nos«:s com

batentes. Nesta oportuní
dade. sr. P)"�!"ljclente. a tov
dos aqueles que dedicam
sua vida. seu estudo. seu

particular. comercial

militar. quere.nos regts-
-rar em nome da buncn-

. aplauso, gel:l ctatn consa

grada ao aviador bl'a.�ill'\-

PARTICIPE DO FESTIVftl CIMO
e ganhe um OKW-VEMAG (HELeAR)

cõr gêlo-todo equioado�
Inquietação produtores de mandioca no sul dep. _-"""1JIIII!8'!;JJM�

Wsldemer Salles pede solução a Jango
'rracuatnõo a Inquieta- apreciando proP:Jsiçâo nu- Ivo suvetre pre-Idcnte A�- gura. � capacidade. a co-

cêo retnants nos circulo,", torta deputado weidemer scmbléla".
produtores de mandioca no Sanes et tendo em vista Idêntica solícttacão te-
sul do Estado, o deputado inquietação reinante ela-i- legrãflca foi dirmda. tam
Waldemar Sauos. rta rrt- se. produtoras mandioca bóm, ao dr. Helio Mauro

Lopes da crue. Dírei or, Brasileira. e trouxeram

CRS
CR$

29380.00
38.��ú,1)0

trabalho a aviacúo, sej� ro".

i-agem e c adestramento

daqueles que guranttrarn
as tropas de infantaria
da Força Experlíclonárja

para .3 pátria, as glórias,

O DASP realizará

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários

DELEGACIA EM FLORIANÓPOLIS
EDITAL

nos meses de novembro e dezembro, os seguintes concursos;

OfICI.\L DE AIlMINISTRAÇAO

17/11/63
24/11/63
(lB/12/63

8,00 horas
8,00
14,00

Dir
.. Consto Civil, Pellal e Porto

Dir. Adm. e Leg. do Pessoal

Mat., Geog. do Brasil e Estatistica

CONTADOR

17/11/63
24/11/63
08/12/63

B,OO horas

14,00
14,00

Contabilidnde Geral

Mat. Com. e Finan. e Noç. Estat.
l'ort. - Conto Pública

MECANICO I)E M01'ORES DE COI\1BUStAO

17/11/63 14,00 l}oras Portugues e Aritimética

I\UXILI,\1t RURAL

rf
23/11/63 14,00 horas Partugues e Matemática

Conhecimento Serviço

• illENRAGEIRQ

24/11!63 14,00 horas Port. c Matemática

"t?' DATILóGRAFO

01/12/63 14,00 horas Porto e Matemática

08/12.'fl3 8,00 Dfltllografia
Os candidatos deverão comparecer ao Instituto de Educação (PRÊDIO NOVO)

munidos de cartão de in�crição e caneta tinteiro ou esferografica (azul) com finte
cedência de meia hora, na data fixada para as provas.

A prova de datilografill s('rá realizada 11') I.A.P.E.T.C. - 3" andnl' do Ecl!(lcio
IPASE. $S ..... �....... �

T.. 11 r. El O

LUl'I"O Í' a (liff'rl'uç:, f''\;�1t'!lh' f'nhe o 1'1"('('0 ('

��:��,�1 :.�'n:lI:; :1,:�t!:'II;:ll:11;:���:' zs: ';,,;:� t;11;�;;;;1'�1\"1:.
!·cl.dnu' lJllI' II-ul", p"T' (lhj,·lhu rl':tliz:u' urna pn

litka th' 114'111 ,'�lar Stld.d. " !tUTU 1""]1I"I'SI'l1b IIUl

uícujento tli"fimi,·.,. l\i,-"mh IllIma r-cüunmin pla
nifi,·:ltla, " ruero ..,.. ch:lTrl:"lu dI' t',\l'j'lit'nh' nãtJ

]wnh' SI'H q'uti,lu, II mm qUI' �\" fa'l 11[-1(' i' I!UI'

\aria.

No \'üllit:tlblHo, o tucrn l'st:l infimamr-nh

Jil.!'llllll ;1 IJI'li,hltil'lil:ule, :10 l"iS("1l (' à im'et-n-za I'

th'III'lIIll' 111:lIs (100;; custos III" pl".ltlnçãn que do

!: :l'\�; I ::(I':�Il:;:'!::�il::II\ !'I���:;i':::' �;:� ::�'n :�:'I�:::;�:il� t ��I!:�:;
t' t�'l'lIit-anll'nÍt" nem nrgnuizadn qur- atlnge um

hum imli('{· Ih' IltOdllthill:ille (' C(II]:o,I'g-IIt." l"I"dllJ:ir

SI'US 1'IJ�tOS üc Ill"odu(:ão. passn a luernr muis.

Aquela qut' prmíuz mnl, ganha lllf'nos UlI pt-r-de.
tornando :mti ..econômrca o seu functonnmeuto.

A t'\Jlt'I'iiltll'i:l moderna ucmonsten (Iul' mníor

parte dtl lunl! não {, distribuído, permnneeemlu
na préprin r-mprêsn r- nela é: roínvesüdo: {lU ('11'

tã., iril s('r\-i,' !1ft ill\'l'stimcntos ('111 outras 1'01\)1"1"
SóiS, atr:l\"'Í's tI:1 t'Ull11lra .h' til uI,,!: (' :wik<,;. 111'n('·

����(�s("m��::; a (:!�'��i�����ICd�:�\)��;;ltI:-:'S�I:j:�i t�::ll)'\�:
CólrlllS I'. lal\·1'7. a I.l'eços lUais :u·I':-;�in'i�. al['1ll tIa

IltlssilJilitl:nil' ,II' uma t1i\'('fsifit'a�'ãu lIa Jl\·m\lt·
ção_

A tlutl"lI 113\'c{'-la do lucro é distrihuítl<l,
Go,rêl"lllJ - !lclfl illl)IOslo de 1"('1\tlól -; 11:11'<\ r('in ..

\"l'slimt'utu do dividendo recebido no :\I\lllt'nto do

cllpital tia 11l"6)lria cmpI'êsa; para o CtlllSU\l\O nOI··

mal das Iws>;oas dc rendimentos médio>; e. l)Or

fim, }lUt"iI ti (."ousumo stl)Jt!rCluo de determinados

aciouislas_ A quota destinada ao consumo sUjlÍ'r
fhUl (11..'\'[' .'I('r tlisciplinado e regulamentado 1)('Iao;;
autoridallrs compctentes, evitando uma injusta
distribuiç:lo lI:l relida social. Mas o lucro não é

sõmelltl' resultado financeiro satisfatório. H:i ou

traI' moti\'açõcs que levam (IS elll}l.reell(ledOf(''i :

investirt'tn, tais coum: satisf:lção de n'lll'Cr c tIl

rcalh.ar, llrcstígio social, ('tc ...

Em silll!lcão iuftacionária _ como a do Bra·

sil - o ('mllres:"'lrio deve se aperceber da desvalo,

l"i7.:1c!ío r{"al dI!. moeda, caso contrário êlc estará

llisll"ibuillilo UI) hlC1'O a parle cO�'r('spondcnte aos

fundos t1(' 1"('<;('1"\':\S,

Em .:.;ihmcão lltfL'\Cionária - como a fIo Br[l ..

sil - fi i'1Hlll'cs:írio deve se apc1·ct'bct· da dcs!'::&>

Inl'izflçãlt.rr:ll da moeda, caso contrário .;'le l'sta

1':1 (tistribuiJldlJ 1\0 luero a lmrtc corresJlmt(l{"nh�
II\)S 1"lIlHlos(1l' I·('!:l't\'!l.<';.

Ct)llcluiutlo. a hmcão do Go"t:ruo_ nf-sl(' l1al'·
til'nl:t .. (> � fi!' fllsclplinar fl 1J�O "

'1'0. NflO !i('l"ia dC'mai�. ...1'.

30 Presidente, citarmo.o; a. br<l

Plorllmópoli r _3 d nutuhro de lfJ(r3""
1\llair (ta Sih'a C:lse:H'.o;; Soh"

Suhstituto A.utomatito do DelegAd�
'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Fl"j�:6:li" �'::::!�;'5;' ,.�?cLUBE 12 DEAGOSTO Dia 9 de novembro - "BAILE DAS ORQUIDEAS
I

Escol�a �a Rain�a e Princesa �as De�utantes �e S.C. 63· Muíie �e tSlrCIHsserá a�resenta�a- rro�o�ão �e lázaro Bartolumeu
ntiyi�ades �o Ue�. ,Hnm�erto Mac�adn:
Postos do (orreio, Coletorias:

Benefícios para Oeste
darntaram com a moção. em revista car.ocs. numa

de suas últimas ed.cô-s.
e:n Consonância com 3.

camnaub a mov da p .,1'

Ractlo áp+rec.da. O par-la
o deputado Luiz nen- mental' ::'t:!ec'sh. usan-to

-,
'

-

��� �i
Rainha das Orquídeas de Santa Catarina·

"NOITE DE

ESTRtLAS" um mar-a-

vnbosc destile que est.á

Missa de 30° Dia
AGAPITO lCONOMOS

Coronel AblIon seone e Esposa, Anleto Cerri e Faml
nu, Alniir pererra Baixo e Familla, Dra.'Ma,t1s Lina rcono-
mos, Capitão-Tenente Iconomos Adalberto Senna e Fa
n!i1i.l, cunvidam as pessoas amigas para a missa de 30"
\L. ;j" cuecrmenco que. em intenção à. alma de seu pai,

.;J e lli",l.lvO AGAPITO ICONOMOS, mandam cete-o jovem e oper.;so re

pre.entnnte l)'�.::secl,sta no

ceste caterinense. deputa
do Humberto Machado,

,«; tI'(1 .l!.l do corrente. terça-feira, no al
\:qnH':'d de Jesus da Catedral Metropoll-

27-10
DEP, t.útz BIANCHI

sendo aguardado !:)ela· 50-
'\c:edade srortanoocutena,
na Baile das Orquidea s,

EM LAURENTINO
vem trabalhando Incan

savelmente, no tes.stanvo
do dia n!Jve próximo no

Clube 12 de Agôsto. O m-s
pela l'.e13iãJ que o elegeu.
Ainda ha -ouco, reque

reu dercacnc tetegrér.co
ao .,res�dente J1ão 0,111-

lart: M'nistro da Viação e

mret rr Geral dos corretos
't-ncal'..?-cendo? nece-stc i

de da instalação rta p<.·.ito;
do correo nas I'éd,'s dos

mun'ctptcs de nuarect'i
ba- Ancbet a. ou-ruja r!)

Sul, Palma Sela, e cuja,:;
p-putccôe-, não d «p rem
de meios de comuntcacâ»
e <II· não .exste n linhas
t2!egráficas.
O -orram-ntar cesuno.

tratou. t!)n�1:l"'l�l' Da As "'11

cté'a do probtema da rat
ta de cctet-rte-, reoueren

!l'l. )'Clb ?:-,nva<:ão unâni
me. t(��glll:mas ao presí
dente da Rspúbtt-a e \Ir

ntstro d.'! jeaz-nda. srs.

J"ã0 ecujert e c-uva'to
P�nt/l. '-oI:citan'ln ab-evra-

eh. oerucioou, em Lau

renU-no. dc· uma �€s�ão' .ii
v:c�-rea't('osa, com a nna

lirta-te- de manifestar re

pulo a a :,ubl:ca�ão feita

�a :;;;�::�aio�:;. "i���� ��=
tp"!u,,,tas, protessoras- 3111
nos � eresctdo numero de

populares.

., .• '1'· -ev'mo fui idealizado e orgr
rúzado :leias senna-as ela

sociedade brusquen ..e:

TEREZINHA FLOR, AN:'II

BAUER, MARLENE PE

TRUSKY e LILIAN GE:

VAERD, pOI' ecestêo do .J'j

blleu de Ouro. do C. \

CARLOS RENAUX. que
aconteceu c o m suces

clpam no desfile a; bon".

tas e stm-ouce- garotas
da cidade d·::, aru-que. que
representam ramosos an>

zos d(I-' melh.rres rtme-:
Licir Machado - "Glgi":
Gilda Kl'il''):er - "E"thl.!:·
e Rei"; Vera Cl'usch"l -

"Helen] de 'rro'w: wan

da watendow-kv 'La Viu

tetera'': Ma rtsa Cervi -

'"Minha Gelsha"; Ivanir
Barril' - S�:\'t'nh,-, V":"

melbo: Isc!df' D'cgo!' _ .\

Mai" ouertda do Mundo
Lourdes 'rcn.tnt - M\'
FalI' Lady: N!l.d:r Séh::n
dwzn _ A'um-: Ane e

nove esterno desfilando no Flor _ Taras Bulba; A01
BAILE DAS ORQUIDEAS � Augu'lla C, rreia _ A D'I
cuja I·('nda. é prú-c\Jnstl"l- ma Dp�ouda; JI.:1aria Aux1,
ção da nova :-.éde do i2. liadora Schaef!'r - Guerl'"

.oar.ocde e menOr preço.

M;OTE .- ClJARl)E - VISITE

DLRI·BLOCOS
. soda cáustica

a" ,llhU�;':II",: mào-ée-obre é reduzida em

",'-'.lljJ" uu construção é 700/0 menor; material
oi" I':';IUILJ e se precisa ce a a 3 mm, de n;:bÔCO, As

paredes não deixarr- passa)' ruido. umidade ou carcr e tem
.ru rubilidade ilimitada.

GUARDE o endereço: - Escritório à Rua Pelípe Scn.
mídt 34 1 andar, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

Salga.
TSITE fi casa moâêto. ao lado da réortca ,.

se pessoalmente. de que você mesmo Já pode iniciar sua

ccr.strucêo.
DURIEUX & CIA. LTDACRISTAlIZADA EM ESCAMA�

de concreto -Fáurica dc bloco" de cimento - ujotoe
com encaixes -

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

,LETRO QUíMICA FLUMINENSE

exan "i," �"r!""a � ;<Í, r-na
de- .. m várfos munlciptçs,
p�'l'c:?1 i-ente em Palmi
tos'. Mondai. eac Ml'wel
dO) Oe·te e OIon'slo Cer
que'1'8, �éd€� de comarcas.

'rmendade do Senhor Jesús dos
Passos e Hosoital de Ciridade

COMEMORAÇQJ!;S DE FINADOS: ;
De comissão do exmo Innão P.rovedor, convido os mem-

e Pll': Vpl'a Wfl'�'nrl(\w' kv P0STO rr Embalagem Doméstico: bros da Mru;a'âdministrativa bem como os Irmãos e IrmãsNO BAILE DAS za, que se encontl'a e�n - O R"!)oUSO ,J'; Guel'rei- SAúDE E Caixas de papelõa co'" 2. pacOI�, pl6sl;cos de .1 1/2 �b desla veneravel Irmandade para, no dia 2 de novembro

veO!Q���:r:�'od�odl�l:�: �':!::�'l�toN�eu �au�eam�:. ��;n��I!�C3de D�;���s�l ;ar� ESTRADA �rit�m:e e��:te�a��m��:e!oi::;�s tt;e��:�s��:12 de AgÔ,<;to, quundo se- que por muito tempo iol Iene Emerin - Pes!ré'" Abordmdo" prl!bleI]1fl , "'OdO"·dP.'·S·o·"":Oohtc·O"J:�;OO'" Poranó fluaIS constarão de missa às 8 horas a, após B. realizaçãorão conlwci<!flS:l 'Rnlnh<l <:ronlSta �oei�l d.o
_

JotrJêll Iw>tf' Appe! � O Capitã'). d3. saúd·e�. o 31'. HUITlb'.,r":o .h�Bt,a, incorporados, visita à necrópole da Irmandade parae as três Pl'inceSR!'< da.. cie Jolnvllle
'. ot��o dó" Erica Rt:;tow - Diana d� Machado mllcttou a? Ch� flsptlrSao e orações de praxe.Debutllntes df' Sant.a Cil� DI�rlos AS!iOcladlJ>;, PJS�:o Franca; Ruth Shecker _

te do Poder ExecutivÓ, BUS C H L E & L E P P ERS. A. Consistório da Irmandade, em 26 de outubro de 1963.

��:i�a a�:����..q'iUil!!�'ltIIdl",air!n!i<lt·r;;'r�Cbuem(I�é=-��Jf�� _11'�s." ..,Je�:",ntQ. J.. '" """1 • Btumenou e 0.'riliba MOrd=O�OA.;::,t Divinomeiro a _�er l'éallzado::! resse e será convidalo ln Liglb B,ttl;� s!�s·,· � d�'t.tItd'lJj.· ·--,�:;;;;;'";:-;;-;;;";:-;;-;;;X;:;t::;;;;;;;;;;:;:;�;;;;;;;;;;;=:"__.,..:a:_==__�=;';":';:'':::;ao:D.nos,..o Estado. "f: eleja a ra receber O. dipl�ma HO: A Imperatriz; E·ther Bt·�t ����l!�çaf�nc�-::o:en��e�:
..

::��:aC��:rl�����de:�e d: ��ã�oT�:r�� s�:(;'�,a�(lj,!r� �: �s�;:t;::�fl·a�'e�:�;':�. Pn�to de Saude d{' Mon-

testa em cat'�ter estadual Diretor dos Dlâr!os As�"( - rir) pejo Dr. Aderbal Schaé da�Ojicitou, também,
com b:::nitas moça,; de t'')· na11sta Maurício Xavi2�. fer.
do o Estado. Será uma ho- clados em Santa Catarinf-

menagem para as A!<So

claç6e,.; do.'; coleclonadl)res
da belissima t!ôr. Esta
Idéia do Colunista. e"ta·,a
previsto pJra "er realizado
em Joinville. o que nã.o
foi possivel !lf\r falta -de
tempo. Agora flrou oficial
mente programada por es

tA Coluna. -a fim de ser'

1Uogramada todos os anYJS

C�DlQ.' homenagem aos ca·
pres deste

CIA
A-s debutantes de Fpolls,
Clube 12 de Agõ"t" -

Marba Moslmann c Van
da Mussi Luz, que no· dl:l

Embalagem Industrial:
Sacos multilolhas (Papel II P16sl;co) de 50 Quilol

. ClAU - Anuncia mais uma de suas
vantajosas campanhas:

Agora é a CAMPANHA DA ECONOMIA.
Sete planos sensacionais a sua escôlha com·
desconto também nas vendas a praso
Escolha uma destas modalidades e aprovejle
para comprar agora:
A vista com 25% de desconto.
Em 60 dias com 15% de desconto.
Em quatro mêses com 10% de desconto
Em seis mêses com 5% de desconto.
E para pagar em 8 mêses ainda sem qualquer
aumento
Mas não é só: há também dois planos extras
onde quem manda é você.
E além de tôdas estas vantagens em cada
compra de CINCO MIL CRUZEIROS você ganha
um décimo do bilhete da loteria estadual
para concorrer a 200 MIL CRUZEIROS tôdi1s
as sextas· feiras.
E em cada compra de 40 MIL CRUZEIROS você
ganha um bilhete. inteiro concorrendo a UM
ou DOIS MILHOES DE CRUZEIROS tôdas as

sextas· feiras.
Faça já suas compras para festas de fim de
ano aproveitando os fabulosos descolifos da
loja CLAU.
E realmente mais vantajoso comprar na CLAU.
CLÂU -'defronte aos c�rreios, no. Estreito,

.

Go"rrnador Celso Ramos,
e�lud-:s !lara II Inelu,>ão

REGINA
do trecho rodoviâ)'jo m'l

niejp�l Palm'tns-Il� Re,
t!,.nda, no Pianr) a'JdJvlá
do Estadual.

o CORAL
da Universidnde de 8'1'.1

ta 03tarina, dirigido pelJ
Maü!"tro Acãcio Sanlam].,
ontem. em howenaO'em 'lO

Dia d') Funcionârl0 Públi
co, J.!}re'-entou-se nO Tça
tro "Alvaro _de C�l'valho '.
recebendo aphul'o�., d:lJ

Mal'ia V·eir-:t. !'lO p,ó:d
,mo dia !lrl:re�r) va! c(:-
memorar as

primllveras.

CONGR�TULACOES
AO GOV. ADEMAR

AINDA

cnrenla-:oe :l

gem de João NIJ?
repor:.l
Linl,a

DF. BARROS
O Uder govel'Ulsta. d�

putado n:b Cherem. a])oiou
te!-0grau1'!. tl� c(lngl>atu!�
ções d:; sr. F.el'n?ntlo Vié
ga-s ao !,!.'Ovcrnador Ade
rnar Barros, !}ela recente
determinação do govérno
paulista elIJ com,umil' ca"

gã:l-vapOl catarincnse nas
u.�Jna� termoelétrlas. O li
der' opc'Slc!onista referlu
se a editorial das, Folhas
de S, Paulo: enfatisando o

acnntecimJnto. Lide!'es

��.�. ;�C:f��p d;e �:�
us.��rm

Novo :'
Secrel�rio
Gera! do CNE

1'es· que focalizou pela ;)1'1
meira vez uma operação
no c0ração hum�n'). C'.H'

ac:nteceu no HcSpjtàl Ne
reli Ramo�. marcando a

quarta já reaj'z.ad3 atra
ves do In!itltuln de C�'"
diolm,"ja do ES�lldO, crla�!.
l'erenkm�t1te pelo P:ameg

presentes.

,.
I

n'j�,l!"-

AS DAMAS
PATRONESSES

nagea�ão....
,

..._�ij3 '�Pbuta�lte.'
com· um�k�ep�:l') c as

moça..;·:.4�cifaesfi\� NOITE
DE EST-RtLAS, � )111 um

jantaI', que amanh!i. será

pl'ügr8m�c!o no C:h" d3
Patl'('ncs"e Sra COnlln
dantE' E:'rilio (R'atr!z;
Cameller.

1)1'0g'1'3Illarâ
a Primeira

p. na Socie
dade d�s ALl!'arh,res,

. n6.�
ultimas dia-s de novembro
ou princípio de nezembl'o,
foi o que me informou o

Dr, Heitol' Ferrar!.

VOCI!:
é {) Juri, na Rádi:l Qu:!

rUJã· um progl'a'Ta millt'l
Importante Ol'ganiza'I')

polo Cana"'é Cotta, oue ;,IJ
doming� '(lprf'Sento� !::_
manr'pação do Estrdtu
O Deputado Fernando Vi,;,
_Ira�. !lo favor e o Dr. Ru
bens de Arruda RalT'.�s,
contra, vencenh o ,;eSil:U1".
do por nove à :.eis, Ambc!.
sairam�se magnificam>!'.

te bem.

O);'TEM

SOLICITEI
a Jv.>vista "La�o Hung�

r(l", para Incluir entre 'H

cronistas �lIciais que serão
D�pi:madc<;, n(, {Ha tres
de nOg'f'mbro. o nome d('
nos·'o conhee!dl) amigo jJ!'
naUsta' Al'ão Tito de Sou-

nesta Caplt:tl.
gurada P. tem9'll'<Hl'l 1('

pra'a· com uma IJ'Jnita
manhã de S:l1. O ra�a! Da
nl!o (Jane) Schm:tlt,
proveitou !Iara "xcresl

praia de Cana�v'l';:

O a 17 último. a,;sum:u
a,; ekvadas tunçõe..; de Se

cl'et.ár!o-Ger� rio C(�nSelhoNaclúnal de iEstatlsllc�, o

Dl', Paulo mnge], figura
de pn,jeçã:l no mei'o esta
tbtlco nacir·n1.: e

nha ult mamellle. exercen
do. er m brilh'ntis�lo"O al
to! cargo dá D:retol' dê!
Sel'viço de E!-.tati-tica do
Produção. ol'São técnico d)
Mini�tér-o (la, �gl'ieultura
fiLado ao "islf'ma IBGE.

Damcs. ab�x(', ) telegrl
ma que o novo titular da
Se(u'etaria-Oeral do CNE
d'I'I�Ju à DiI'8Çã'J�Q.'.!l'al do

nl-'pal'l�mento Estadual de
E�taILtica: "Holll'S(lê! CO!l

vite 1'rofes .. ot' Robt:'rto ,\

cidl vg comunico a-smmi
(1"71 'sete corrente Itmbões,
Sf"rr,tárlo Gel'al CNE pt
A.ssrgul';) e e5pf'rü minha
gestão mantel' cl)!aboraçio
�'elllpre cancterlzou rel<l

çõ�s ent.l·e êNe 0rtãú ,�bl ... -
ma esta l'lt\C;() bl('si eir0

CINEMAS: (ARTAm DO D!A
- CfNTRO -- - BAIRPOS •

são josé gloria
às 3 e 8 hOras

Jerry Lewi,;
Ana Mal' ,I Albel'!Jhelt! - _em

CINDERELO SEM' SAPATO
- ViStaVision _ T.ecnlcoldr -

- Censura: até 5 -anos ....:.

as 8 horas

Richard BE'ymer
Diane Baker

AVENTURAS DE UM JOVEM
- C:nemaScl'pe -- Côr de Luxo -

- CLll;;UJ:3: até 14 ano.� -

•

ri!z
à· 4 1/2 - 8 LOl'aR'

CANTINFLAS M'3urice Chevall(:1
ZZa Zsa Gab::>r. .- 2m -

P E P E
- CinemflScope - Tecnicobr -

- Cc�sura: nté 5 anos -

ill1"ério
VittOl'ie de Sito!!

Mana Lu.'" r;alicia

tl;U;, EL.I\ E A SOfiRA
- Censura: ate 14 anGS -roxy

às 8 hor::s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



10 GLande Encontro dos Cronistas Sociais de Santa Catarina "Soirée" com iníeio s 13 horas nos salões do LUX HOTEL Entrega de Diplomas de "Honra ao

Mérito" a todos os cronistas _catarinenses. ME.SAS a venda no Restaurante do Hotel. Uma promo�ão da REVISTA "LAÇO HÚNGARO"
� I!!ii!i ==

"c ep. LfCian Slowinski:
Importância do <iinásio de Araranguá
Preso do BB: Financiamento a Agricultores I

Ao ensejo da aprovação mensagem do Governador

do projeto criando o co- Celso Ramos recentemente

légio normal de Araranguá aprovada na Assembléia

gitado pelos governadores
Jorge Lacerda e Heriberto

Hülse, que não puderam
levar a têrmo por ser obra
de grande envergadura.
Terminou por afirmar es

tar falando em nome de

seu partido, seguro de que
com as manifestações pe
lo que externava satisfa

ção e cumprimentos.

Legislativa, o deputado Le

cian Slowlnski, represen
tante do PSD dllquele mu

nicípio, da tribuna da Casa

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários

afirmou ser a maior rei

vindicação que a população
do mumcípío fazia, desde

alguns anos. E quando o

atual Chefe do Executivo

assumiu a direção do Es

tado, acertou com o mes

mo a construção do prédio,
que cobrira uma área de

três mil metros quadrados,
e que o colégio atenderá

ainda a população Eljcolar
de sete municípios vizi

nhos.

Faço público que se encontram abertas inscrições de

AGENTE FISCAL DO IMPOSTO DO CONSUMO do Minis

céría da Fazenda.

A inscrição estará aberta no I.A.P.I., das 8,00 às II,DO
horas.

ABERTURA: 04/11/63
ENCERRAMENTO: 04/12/63
São requisitos para inscrição:
a) nacionalidade: o candidato

nato ou 'naturalizado.

FINANCIAMENTO A AGRI·

CULTORES SULINOS -

APELOS AO PRESo DO BB

O deputado Lectan src

wínkí requereu, na sesão

de 24 do corrente, despa
chos telegráficos ao pre
sidente do Banco do Bra-

sil e ao Diretor da Car

teira de Crédito Agrícola,.
respectivamente srs. Nilo

Medina Coeli e Leo de Al

meida Neves, encarecendo
a necessidade do Itnencla-

.

menta. pela. agência do es

tabelecimento de crédito
oficial, de Criciúma, evitan
do assim prejuízos totais

a mais de mil agricultores.
O texto integral do telegra
ma às citadas autoridades
é o seguinte: UAssembléia

deverá ser brasileiro

Agradecia, pois, tão rele
vante benefício à sua terra

ao Governador do Estado,
ao Secretário da Educação,
dr. Elpidio Barbosa, íncan

eevei na elaboração da men

sagem em questão, e que a

povo de Araranguá e da re

gião servida por estabele
cimento moderno de enst

no, será imensamente gra
to ao Govêrno.

b I sexo: poderão inscrever-se candidatos de ambos os

c) idade: mínima 18 anos completos à data do encer

ramento, máxima 40 anos incompletos à data da
!Í.bertura da inscrição.

d) certificado de reservista

e) titulo de eleitor

fl � fotografias 3>.:4, de frente e sem phapeu
Os candidatos do interior poderão inscrever-se por pro

curação.
Florianópolis, 22 de outubro de 1963

.

Altair da Silva Cascaes Sobrinho
Substituto Automatico do Delegado em

DEP. ADEMAR GmSI:
OURA DE GRANDE
ENVERGADURA.

exercrcto

Aula Particular
Ia- Legislativa aprovando re,

querirnento deputado te'
clam Elowinski afim evitar

prejuízos totais mais de
mil agricultores residen
tes região Araranguá e

inscritos para financiamento

agencia Criciuma retera

espírito patriõticc vossen-

t./bo I") nigarorOBSd
cia sentido solução urgente �

cretiza, para satisfação das pedido desta ASsembléia

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Centrais populações que irão se be- constante telegrama 721 de

�
Eletricas de Santa Catarina S.A. _ CELESC _, para se reu- nencter desta obra". Con- dezesseis corrente pt Sau-

nirem em Assembléia Geral Extraordinária que se reeu- tínuou dizendo que o em- ci:����s Ivo Silveira prest-

aeré no dia 4 de novembrO de 1963, às -\0,00 horas, na sede preendimento tinha sido co.

social, à. rua frei Caneca n- 152, nesta Cidade de Florian6- -�---���_�"""-�_---''''-

polís.• d,ii""""";'" �":;,'E:"=� ., �_" .... _.e.. -··""""BAIRRO BOlvfABRIGo .:. \Una tradlçilo de bom-g$.to
meo:: �oC�::li�:i�. da subscrição e aprovação do au- ME::;-DA DE LOTES COM FACILIDADE DE PAGA- i �

_�

Portugues e Matemática. Informações â. rua

França, 20 - fone 35-30.
Souza O sr. Ademar Ghisi,

...e as horas se contam em prazer
Os do...... uiqa espontânea alegria em cada gesto. 8lD.

caci.. '

pa�avra ... o .prazer em comum do me!UDO cigarro:
da fumos seletos. suaves. ouJdado8a.D!ente combinados.

lando em nome do repre
sentante udenista de Ara-

Centrais Eletricas de
Santa Catarina S.A. CElESC

ranguã. deputado Afonso

Guízzo, disse "confessar-se

em nome do povo' da re

guio do extremo sul barri

ga-verde, sumamente reco
nhecido pela obra que o sr.

Governador do Estado con-

ASSEMUU::IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO

2" - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Florianópolis, 24 de outubro de 1963

JULIO H. ZADROZNY

Diretor-Presidente
HERMELINO LARGURA

Diretor-Comercial
WILMAR DALANHOL

Dtretor-j'ínanceíro

Informações: Rua EmUio Brun 21 ap. 10.

Em preparacãOJ) vôo
inicial do Short'bêlfast

Departamento Central de Compras
Edital de Concorrência

"" ", Pública N° 63 -:023 :
o De�al;tafuühto Central a -t. 'ap��s;mtar declara-

de Compras torna 'público cão de conhecímento e sub

Que rarâ realizar, no dia missão á!; normas do 'Edi-
28-11-63, às 15 noras. na tal n, 001-28-1-196" publl
sua séde, ê Praça Lauro cedo no Diãrio Oficial n

Muller', n. 2, C0NCORREN- 7.226 de 6 de fevereiro L1e

CIA PUBLICA. nas condi- 1963;

REI·MARCAS E PATENTES

AgeDle Oficial da Propriedade IndDslrial
leUf8rro de marc"". patente. de Invmç40, nomes co.

��", titulo. ae estczbelectmmto, tnsigntlU, /rase. dt
propagaf1(UJe marCIlI4e e.:z:porta.ç40. LONDRES (VA) - A o maior do seu tipo no

Rua Tenente Sílveira. 29 - 10 andar - ,�!�ta:;� a��ãonô;: t����: ::n��. c�ct;ri::�tode ���
SALA' _ lALTOS DA CASA NAI!It - fLORIAf'lta porte estratégico da RAF, 4m de altura e 49m de
POLIS _ CAIXA POSTAL, 97 - FONE 3912. apresenta um corte que é largura.

- ,

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

cões seguintes:Rebocado do. hangar há

pouco tempo. o "Belfast"

e seus quatro motores a

turbo-hélice Tyne, da

Rolls-Royce, de 5.qOO hp.

p cada, estão passando
agora por uma série de

testes no ·5010. Foi com

templadn com êxito um

programa de operação em

terra dos motores, tendo

sido iniciado agora uma.

série de provas de "reso

nâncla no solo". Logo que

êsses ensaios estiverem

terminados. mais testes de
motores serão reaueedos

como prelúdio do primei
ro gôo, ainda no corrente

- l

b _ Os 'envelopes, con

I _ OBJETO DA CONCOn tendo propostas e doeu-

mentes. deverão ser errtre

gues no Departamento cen

traI de Compras. até as
13 horas do dia 28 de 11 de

1963, mediante recibo, em

que mencícnará data e no

ra do recebimento, assina

do por Funcionário do De

partamento Central de

Compras.
c - As propostas serão

abertas. às 15 horas do- dia
28-11-63, e na presença dos

proponentes ou seus repre
sentantes legais.

RENCIA

VENDA

NOS,TEMOS
- �

APE(A NI

.,."
-

,

Automóvel Ply
mouth, modêlo 1951, cõr
azul escuro. motor nv P.

23-396.675 - Unidade Um
_ Quantidade - 1 - Pre

ço base Cr$ 1.000.000,00.

2 - Camioneta Fargo,
modêlo 1954. côr cinza ela
ro i' verde,' motor n. T

334-21646 série 82350549 -

Unidade - Um - Quan
tidade - 1 - Preço baoe

Cr$ 500.000·00.
3 .;_ Caminhão rnterna

clonai K.B.5, -modêlo 1946,
côr verde, motor n 61953
_ Unidade - Um _ Quan
tfdade _ 1 - Preço base

crs 400.000·00.
4 - Camioneta Ford F.

350, modêlo 1957, motor n.

9430 B., côr azul e branc j.
Unidade - Um - Quanti
dade - 1 - Preço base

Cr$ 500.00000.
5 - Automóvel Mercurí,

modelo 1948, motor n.

78-85-2. côr preta Unidade
- Um - Quantidade - 1
- preço base Cr$ .

500.000,00.
OBS. - Os referidos V":li

culos encontram-se a dis

posição dos Sl"s. interessa

dos no H&.;pltal Coiônia
Santana.

tõo brasileiro
quente Brasília!

O transporte a grande
distâncía de grandes car

gas indlvislveis era missão

que o Comando de Trans

porte da RAF não conse

guia realizar, mas da qual
poderá desíncumbtr-se

sem dificuldade logl;) que
receber os 10 "Belfast.,,'

[atualmente encomendados

Eim serviço, o -aettest

poderá conduzir até 40 to

neladas de carga. Poderá

conduetr uma carga de 36

toneladas a uma distância
de 1.610 quilômetros, de

senvoísenôc 550 quilôme
tros horãrios. Ou. alterna

tivamente, uma carga de

9 toneladas em etaoas de
8.050 quilômetros.

-

Uma carga típica do 'Bel

fa'!j;t', por exemplo, poderá
ser o veiculo lançador rio

foguete "Blue Streak', '1:1

Hawker Siddeley. três he

licópteros 'Wessex': ou

.�eis Scout-W:asp. três cat

ros blinda:dos Alvis Sala
din ,lJU tres foguetes B19-
-'8diiound nu. 'T'hu!)( erbird,

com. os reSOl:'div,"� (JisP')

:i!�I ..ríit d�' hU19Q�ti1f'"

III - JULGAMENTO

de que você precisa I No julgamento da con

corrência 'Serão observadas

as disposições -do art. 23,
do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv SF--25-

08-61/382.
A concorrência poderá

ser anulada, uma. vez que
tenha sido preterida for

malidade expressamente e

xigida pelas Leis e a omis

são
-

importe em prejuízo
aos concorrentes, ao Esta

do ou à moralidade da Con

correncia.
O De�}3rtam8nto Central

dR Compras. por sua C?

missão Julgadora, 1'�erv2-
se o direito de anular a

concorrência, . caso as pro
POSOBS apresentadas n'lo

correspondam aos intereS
ses do Estado.

Florianópo}i$. em 25 fie,
outubro de 19.63

No qualidade de revendedores outo-
'"

rizodcs, podemos resolver seu pro-
'

blemc sem demoro. Em nosso estoque
zocê encontrará . com certeza - o

peço ou o acessório que procura, o
•

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

co IH. E, no coso de qualquer ccn

sulta sôbre o seu International. tere

mos o máximo prazer em otendê·lc._

Representante IÔI nesta cidade
G. SOCA� S/A
COMERCIO E

REPRESENTAÇOES
FULVIO ADUCCI 721 _

ESTREITO"
Um ter o a visto e (). rest,
em 12 prestações juro,

d. 0PI!"''' I %

II - FORMALIDADES

1 - Os int..<.·ressad'1s de

verão atenrler as seguin-
1'\.;.-: fOt.rr, ...Jid,.u,:;,,:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

,�--�
UIlATOI

PfDRO )'J\lIi . .o MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON f, A'VILA _

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

reuniu na tarde de ante

ontem os dois s.ncidcs. no

clássico Que m-ivtmenta tõ

da. a c'üade. M�rcíll:l Dias
.

e Almirante Bar-roso empa-
tarão pela contascm mim
ma: 1 x 1.

BLUMENAU
o Guarsny 'e rt -ur-a '1

Norte conservou ,\ cu-Ilcte

rança do certame blumo

nauense ao do-rotar )

OUmplco per 2 x 1. No e '

tádlo Kurt R;õrin; o P3!-
metras passou S' lo rnntor
na. o vasto verde. uor 1 x

0, enquanto que em oac

par o 'I'upy Jcc.ü
ao União por 4 'X 1.

BRUSQUE
No cláss'co d') �!'rr� 'JFl

brU;quellSe, de fuv'�H',· Jn'

lq� �enaux c Pay.,anclú,
empataram por um a um,

mantendo-se a��jm o tri
color brusqucnse invicto
nesta tempornd:l de 1963.

TUBARAO

Branco O.

JOINVlLLE
Em partida ::lmjstosa .. '.lê

frontaram-se (domingo ne

fl'úntaram-5;e c!.omlngo nes

ta cidade· as e"quadras do

Caxias local e Floresta oe
Blumenau,

Dia 3 de 'nove:nbro o 'Pp.

ry Ferroviário da cida,l
de Mafra estará i')lZanr1
na c!darle d,� Monte A'"

gre. Interl'Jr p.�ranaen�
c('nh'a o clube do !ll�mr

nome,
x x x

O veterano .nédio Loló.
que voltou a prát'ca do fn

tebol, deverá. ser lançad"
nos próx1mos jo!!:os.

o lat,aral M'1"'iPCO. atr>
da sem ('ondicão fí"l!'a PP"
feIta. e.0tará qu<:ente r'

próX"mo coletivo do aI'"
neerro, d(>vt'ndo contudo r'"

tornar a enu'oe no

últt"'l
comornmissn dn Fiqueirp'" '.1
W p"lo cp!·tame da r'rlh �
de 011(> �prtl. rontra o p(\
tal Te1egnfico. J

x x x �
O quarto ·l'Imoe')I13·

br"'�tlplro de F1ltebol
saHín nue e�ht'a ser"

-prot",.,(1i('jn unr .R3nta ('

taring pal'a- F�'rvir ('o....

senp. a r"'!1ital �n F.��,,-'
barrl!la-v€'I'rle 'Será l'ea1'
zatln em Nl!tal. no J'?'
OJ'l!'nde d,.. M,.. .. �e. em 191'1-

a h<>í� �"l "f" .. ",,,iq ",,,nrl'

ç(óe" pall<l a p"!Wca do re
mo, RS M_llIrnlt'nes do Mar
tinem Aldn Luz e R!m'h H' J
lo. nue e.<:tão t'm jntenslll
prp1}lIratlvos com vistas 9,0

cOTTloo"nato c�tarinen're.
de rpmn' E'1;!ít>'PI"<>m rea11_
zpndo puxados tTennamc'"l·
tos.

já confirmou 'Q. exibição da

equipe sanUsta em Santa
catarIna, naauela data,

x x x

O 19teral Bianch1ni Que
e�tava com seu contrato

""l"Pf'nSO !)ela diretoria d:>
Grêmio E<:portivQ Olímpi
co, conforme oficio envijl
rln a. Li�a BlumenaucIlEIe d0
Futeba1. voltou a trelQll.:'
rom entu,;i,�smo. tomando.
então a diretoria do Olím
nico a iniciativa de retirar
o oedido de su<;pensão. ef:
hmd<J pOrtanto em condi
,.í'\e<; de ser lançado pelo
t1,"einlldor, nos pl'Óxlmt.s
"ompromissos.

x x x

A transft'l'ência do 10-
tOTAl J. Mal'l··ins para o

Marri1in pias ao que pare
re continua na estaca. zé-

'"

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE E/>,l

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR oos ESPORTES

xamos o estádio, vif'm ')s a

saber de um au'êntlcó ".;;u

rurú" fora de 0ampo entre

jogadores e dil"�gentes dos

A RODADA INICIM DO TORNEIO
"LUIZA MEl I O" MARCADA PARA

flnMI�C;O E mA fi
Emb(II'Q não esteja ain- se x Mgrcilio Dias

da concluida a tabeLa do· Em Itajaí: Barroso x A- O SAO PAULO CONSERVA A
LIDERANÇA DO CERTAME

BANDEIRANTE

Regi�nal ie Fuleb,1 - Hoje, Amanhã e Quinta Feira os Jogos Restantes
o CAll-IPEONATO FLLORlANOPOLITANO DE rtJT& --- ----_= _

��V:IR�������� �� �:;���!�lg::.TA SEMANA

r "
.

"r

t P
,

t�����:fiJE���f�M::.:�= om snruru apos O enC"D ro, O OS a
������;�.;r ganhuu do Paula Ramos e é 3. fôrva de 196

I��TE I � DO E�TtDO fi! �:l�: �::��,:�:��: �o;. ��u;�� �b��ein�:il�i�: ���� eIt�:::;�r;c:����� ��h�.'�:���;O �!e����u��I- �:;=(Uê�,�!:�r��icoqua;iC{): �:u eO ��:i���/����:�e
ITAJAI o HercPio Luz. cumpriu dos esperavam rõeee 18. me- para apurar responsatnn- AnÚ e Prenda. P. RAMOS No llrélio entre juvenis. pràticamente sem condi- xo do Figueirense CG

O ce r peonatc -ta edade na tarde de anteontem tm Ihcr dêsta tese final do nades. - Pamplona; Hermes J. realizado como preliminar. cões de asplrm- o títuto r.!1 qual fará a úlrlm a pare

portante eampr:Jmls.so dl- certame da cidade, decep- O Postal Telegráfico 1e- BatlRta, Nery e Hamilton; houve em!)ate de 1 x 1, em catezorra. de vez que tso-

ante' do Barr!ga-Ve·de. Rl clonou com,pLetamente aos, VOU;} melhor pelo escore ---- ------------....

�::O�,�'t�e ���"�'� i'���· �:������ec�:a�,��e"t:; �:d�xu�:ã:,:��et;:�� Tam�ndare' venceu o ·Guaranl' com u��a���o ���d��e�u���� Úl�:�p��;:��' porque de �.�� ��\�� �o�e��: q;�� 'U •

::� � �,:�:�::; po�mr:to,� ���-::�'a".;:�'de"t7,nl�::': �e,,:::ou �oh����fOuma;::;�: gol de Laia-o nnuS estertores da PUDOentustasma oouco se viu. E cedo, isso graças aos de-

CRICIUMA a parte- dl;,cip!lnar? Esta \ «empenhos Indtvíduats,
gmpa tande com o Prós- em parte. conu-íbutu par-i com cs da time orientado

pera por 1 'i: t. o comer- o SEU rrece-so cerno espe- por Bráulio Silveira su- Tamandaré e Clube A- o Tam:mdaré, por um ten- defrontaram-se as equipes daré. que marcou

ctãno deixou 9. Iíderanca técuto. Muito abaixo da plantando os do quadro trJ üénco Guaraní deram a- to, cbtido quando faltava juvenis dos mesmos. pelo gol .... contra apenas li

isolada do campeonato crítica. Botlnad�,; e quasí color que estiveram in-e- deus às crtsoutas oficiais oe exatamente meto minuto certame d a categoria ven- Guarani

crícumense. unindo-se a- tudo o que dc condenável ccnnectvers. C'J!U tal vitó- 63, anteontem, no. e�tádi) para o érrnínc da rerseee. cendo também, o 'raman-

gora ao Met.r::pol, na ponta existe, tivemos que pre-cn- ria. conquistou o Postal T� "Adolfo Konder, cuandc 0- Obtege-o Lalâo, numa jo- ==============="",.

�i:au�:e�a'xN�a:ãuo��oi��� :��l�t:a, t::�� c��n ali��:� !:��:if:�O c�:c�e;���:��an� ��:l���anl�res��lt�,d���n�:� �:��e��:��e �:po�arc�� BANGÜ, FLUMINENSE. E BOTAFO
:��c6�%aar�aO ���b��� p���= ���ç�f�:, f�::!�1 a ::����I�� �:tá�aUt� �:�ls�7������id�!: i:s� ��.;; d��S :,�:���:iO�� �:= MANTIVERAM SUAS POSIÇOES
va para expul-mr ntngu.im temporada de {;3, a julgar peleja de batxo nível téc- dedo inicial. Fida constg- Iniciada [s-ábado e con- Rto O

E, como se Is-c tudo não pelos contes obtidos na nico, com ( ..,; jogadores t-en nau do cabeça para o Da- clutda 110 dcnunpo, a sexta Ontem:
bastasE€' houve troca '!e Taça Efici�ncia: 90, C011- dendo muit.o nquem d" sua,; 1-€, tendo o g::l "ido ,anu- rodada do Cam,Jf>ollato ca-

mUlTo:; entre J Batista e tra 5 do bicampeão d,a 82 ·posslbilldade.s. l"xceção de lado por impedimento elo

A�ipio, in5tantes apó., () O gel único da refrega Abelal1do e VânlO, que se player. \

f!ncerramcnta do pri>1I0, vcrificou-l-;e ae.,; 21 minu- houveram bc.'I11· notad'J.- Os quacl['�"';, atuaram as-

em duas ocaslõ�s: quando tas do 2° tempo, quando mente (I def.cnsor (lo "Bu- sim formado,,:
V:tórla da. equi�e c9m"n- de'xavam a canch3 e an Cabeça, .;;el·vindo-:3.e de belo gre", que efetuou uma das TAMANDARE' - Jaln�e;

se por 8 x 5. adentrarem (}'!; respectivos pas!'e de Prenda. atirou for sua" melhores atuações de Laurinho, Abelardo, J. Mar

vestlãrloo. DeQols que dei- te e rasteira no canto E'S- SU(l carreira. tins e Adilson; Hélio e Fi·

querdo da meta sob a guar- A pugna teve um primei- da; Sabas· Ralo, Lalão e

da· de Pamplona. 1"0 t.empo mcnóto11a e des- Sabarã.
Os quadros: POSTAL _ tltuido de boas jogadas. �a GUARANI - Valmor;

Wilson; Ot.a.cílio, )Deod'llto .'f3.!e final, melhorou um Gastão, Pepino. Zéca e Ca

pouco, graç:ls ao volume hoto; Vilmar e Vânia; A

crescente de jogo apresen- dilson, Roldão, CavaJ1azzi e

tado pelo Gua•.I:1i, que foi Acáçio
ao ataaue várla� vêzes· sem A arbitragem esteve a

no entanto conseguir dis"o cargo de Emani Silva. que
tirar proveito al�um. Hou- teve desempenho regulaI'. ma 2 x América 2
ve um vencedor e êste foi Como partid!1- preliminar

COJlforme já tiv.emos li ,'>ionals esteja, deridido an-
... .,nrl·unh'lade de mencio tecipadamente a favor d' dua-s equipes.
"'''1", a dil'et.n1"ia dn PIIIIl::t. Figueirense. n mesmo nãr Paula Ramos, ostentando
'q<nn'Os i"n)irit.ou !i0ll.0fl0

001'
aeontncB com I) certame d o titulo de BiC�mpeão da

��loin�:�::at��dOli:e;;:��� ��V:��8 ���rt::e:�e ú��� :�ea(��i 80 ��:��:��p�!� ��
'ia Doas feitj) um;! contl'h �odaqo., O Flguelrense, qv temporada.
""'ono<:la dp Cr' �On oon.II" '. lidt'l"· com d!ferênça. rl

... mIl' l'l<in foi aceito p'" ''1l ponto do Avaj. vlnd- AS FAIXAS DO AVAL
J\nr""p.lt<'"�f'l a m�nhi'i _

.....,,,1'1. :R."'mos. 'T1 terceiro o Pmtai Telc -

A l"ml11P d ... FI"l"e<:ta (f'le gráfico, vão se

empenba!�
Era plnsamemo d9 dirc-

,; I'f'l-lírlpl' do c<lmJ'lP.Onll.to na última rodada do carn- toria do Avai Futebol Clu
h1u.",pn:lul"nse de futebOl. peonato em batalho. de vl- be fazer a entrega das fal
ao Indo do Guarany. nijo da o't morte. peja

conqu�s-
xas com dizeres alusivos a.

estpve em aciio na l'<ldat1$i. ta do titulo. conqUl:sta do campeonato
de domina0 tendo a,�lst.idl) \1f" 5" ' .... "iI""W1f'IWYtI1II!' de 1963, no pl'ln)eiro com
de camarote o dueloent!'e OAMPEONATO ESTADU' promisso uel\) tomei:) en-

OURI"mi e Olimoico,:no � tre os grandes do futebol
classico da rodada� I O campeonato (.'stadua� calarlnen<;e.

CiD.
de futebol de salão que. Todavia· como o clube
serã. desdobl19do em JOln-� vai jogn' em Itajaí contra

x x x ville, no próximo mês, vem' o Barroso, aqu21as solenl�
E'Itá m'lrr'H10 OBra sendo objeto !li.e estudos� dades foram tr,msferidas.

próximo di3 10 fie
-

õt'?:em- por parte da diretoria

l�a�.bro, no p�tfi/'Hf) Et'va!�". i' C 1'. S A confecção da CERTAME EM BLUMENAU
Lõdt. em Crlriuma o enco" tabela deverA. aer divulga.. ..
tt'o que protap"nnI7R.rá a'3 da a púbUco nos próximos' O campeonato cabarlnen
PSOlJllr'lras do F.'-'nnrtp CJ'I- dias. f� se de basquetebol de 1983
h .. Mp.tl''1pnl e ElRnto� 11"1-

- será desdobrado na cidade
t,.,."""'I. � 'OARAVANA E PAULA de B!umenau ncs pr6ximo�

doN�:�t�:nt!;�t;b�llr�l:�;U UklU ..... IlIMJ1aDOIftM,L
RAMOS �:PRE8EN- ���� 15, 16 e 17 de novem-

to:>rnelo Luiza Melo, o seu

Início está previsto para
domingo próxlm.o com a

ef-etivo.ção da primeira 1"0·

<]Ieda, reunindo cinco j,o··
gos e 'Será desdobrada em

dU8$ datas.
Dia 3, domingo, teremos

qUlltl'Q jogos assim distri-
buldoto:
Na;ta capital: Figueiren

vaí
Em Joinville: América x

_ Carlos Renaux

Em Brusque: Pail;:anrh'l
x Olímpico
Dia 6· quart,� f021ra. à

noite. a la. rodada serâ
completada com .o encontro
palmeiras'e Caxlss que te
rá como palco o estádio da
baixada em Blumenau.

o São Paulo. manteve a

liderança do campe�n'l.to
paulista de- futebol a.o do
brar o QuInze de Novem
bro de Piracicaba por 1 x

0, quebrando .n1!lis um ta
bú, pois até --então o tri
color f'ampaullno jamais
havia vencido o onze quh
zlsta em sua cas!!.. o Ban-

perdia par!!. o Botafogo em

'Seu pl'óprio estádio par 1
x O. Os demais encontr0$
apresentaram .os seguintes
e:scores:
N':)rc�te 1 x PortugueS1.

de Desportos 1

Esportiva O x São Ben

t02.
Guarani 1 x FelTOviâri3

tos passou bem nelo Co- 1
merelal .. marcando 3 x O· JUventu::; 5 x Pl'udentin:l

enquant.o que o �dntlans 1.

A GRANDE DEClSAO

:f\ofuito embora o títul"
do campeonaw de profis·

Flori3nópolis. estarâ sen

do representado no próxi
mo campeonato catarlnen
se de futebol de salão com

Companhia laminadora

Calarinense '

NECESSITAMOS UM OPERADOR PARA CONTABILI,
D,\DE SISTEMA FRONT FEED. TRATA·SE DE BICO. -

elA. LAMINADORA CATARINENSE - R. CONSELHEIRO
MAFRA. 126 - .NESTA.

Botafogo 3 x Cmto do

rioca de futebol 2presentou 1

apenas uma grJude sur

presa que foi 'I empate d:! sa O

Flamengo diante do l\l .. - FlamEngo O x Madur

��:.���� ::;.��;I,:n�e cZ���:= O

gemo surc��p 1.

Fluminen�e. (Botaf,ogo e

Bangú, que' se !l.glomeram
nos pr!melro� postos, ma!1- B�tafogo x POl·tUgUC
tiveram acesas fluas asp:- S. Cri�tóvão x Madup

rações em busca do titulo.
Eh o� resultados CCffi-

pletas l do,; jogos doesta

seXla rodada:
No sábado: V<lSCO da Ga-

Olaria x Vasco da

Flumjnl"11�C x

Dra, IARA ODlLA NOCETI AMMO
CIRURGIA DENTISTA

Atende somente com huta morCJ;ldo das 8 às 12 h
Método p�l('ológ';c;) lTtoderno-especjJ;llizodo paro cri

ça,
A(to rotação.
Aplicoçõo t6plco. d. fluor,
Atende senhoras e crianças.
e das 15 ao;, 18 horas.
RUn 5no Joro.\ >30

DR. SEBASTIÃO MOUR,A
CIRURGIAO-DENTIST!\

CLíNICA DIURNA E NOTI:RNA
Ex·Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S,

Tratamento Indolar pela Alla Rota�ão - Prótese
HORÁRIO: Das 8,30 às 11,30 e das 1-1 às 18 h

2 s 4's e 6" FEIRAS ATÉ AS 20 :10.
RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOÃO PINTO

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos os doming09 pelo ZYT - -25 Rádio A
Garibaldi de F(OriAnópolis ás 13 horas e 30 minu
A HORA PRESBITERIANA. Agradecerr USI a

<;,r'lt<,\nl,..

Curso Preonralório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS pARA CONC.URSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE,GINASIAL ADMISSAO DURANTE O A
DATILOGRAFIA

- Baseo.do nos mais mod.. rnos processos

- g��;to ;>elo:
- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA 'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Faço sua inscrição à Ruo Dr, Fúlvio Aducçl

go 24 de Moia. 748 _ 1. andar
j::"Ollioodo com máquinas novos.

CASA
Preclsa·se de uma, de preferênCia locali2:ada n50 UI

longe da zona central da cidade e com alguma !irea de te

Favor fonar para 2007 por meio do qual serão comb

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pelos MuniciE"".....fIO..>'__ e.,

NO T IC I A S DE
R 10 DO SUL
lNSTlTUIDO �ONCURSO
p.4JNEL DO "CENTRO

CíVICO" DE RIO DO SUL

eedos. devendo para tanto

apresentar um desenho em

papel especial, tamanho
20 x 30 cms. tendo como

moti\to homenagem espe
ctnl ao colono de Rio do
Sul.

Prêmio de Cr$ 20 Mil no

Melhor TratmIbo Itomena.

!l"l'[lndo o Colono
Os trabalhos deverão ser

enviados em envelope fe
cha ao Gabiente do se

nhor Prefeito Municipal,
dentro do prazo de 45 dias,
sendo que ao vencedor ca

berá o prêmio de Cr$ 20

mil. ficando o julgamento
a cargo de uma Comissão
Especial que será designa
da pelo Chefe do Exeeuti·
VOo

Concitamos cs interessa-

Através Decreto n- 10, o

sr. Prefeito Vitorio Pornerol.

li vem de instituir sugesti
vo Concurso, visando pro

ceder a seleção do melhor

trabalho artístico que or

namentará ri fachada do

Edifício da Prefeitura Mu

nicipal.

poderio r-andídatar-se a'

CancU1'SO todos os tnteres-
------------------

- CONVERSA -

De repente tocaram agudo os pistous, lá no

alio da tribuna de honra. E um btado- coletivo

de entusiasmo respondeu ao toque resttvc. As ar

qulbnncadas circulares abraçavam lima multi

dito impaciente e o levanta-senta-levunta fazia
uma ondulação de cores raramente tão belas. De

tudo o Que vestia cada um daquela multidão de

operâi-íos, licenciados, turistas, vigaristas, poli
lidais. etc ... , cnrnpunha-se um artístico c todo

visual painel de cores ondulantes. Gritos, palmas,
u'ic;ob;()s, gurgathadns, tudo era expectativa en

quanto a banda reglmental tocava de fundo um

passo-doble conhecido. As mulheres belas, vesti

das com remia negra. balançavam o leque tarn

béeu negro e mexiam nos cabelos de um castanho
bem escuro vaidosamente.

Lá cmbaíxu u deserto c mudo .círculo de bar

rn vermelho: a arena. de terra barrenta, empo
ctraca. Um suml-circuto uc sombra dívídía-a. E só
a sombra pisava nela, nuquêle momento.

Depois vete a entrada triunfal. No meio de

extras, dos extrn-numerartos das touradas, pisa
va o solo, frio, I>.ubosu, cheio de si,- o tocreíro,
carregando numa das mãos aquilo que em hospi
cio c frequentemente usado para identiIicar o

Bonaparte local: o chapéu.
Detxaram.no só e deram entrada. na arena

ao touro resfolegante impaciente corredor.

Foi ai o ponto de salda para a discussão. No

bar, dois copos de cerveja eram esvaziados, a

muíríe, pelas dois amigos. Discutiam, ou melhor,
filosofavam. Não se sabe porque e quando, sem

• mais nem menos, viram-se discutindo sôbre tou

radas e veio então ao indagação qual o mais lógi
co, durante a corrida o touro ou o toreiro'?

Arrastaram·se, então, na mente de ambos,
duas GU mais horas de luta desigual entre o ma

tador e o animal, animadas por uma mclõdíca

entoação da Virgem De �acarena".
O touro - dizia um - é puro. divino! Per

segue aquela mentira que colocaram atrás da ea

pa vermelha, e como persegue! Bravo, "fibroso",
forte o animal persegue a sua verdade esqutvosa:
o animal é puríssimo! A lógica do touro, pois, es·

tá na peesevcrnnçu na teimosia na derrota vcn

uma cora. com suor, com valentíu! O toureiro é

mau, s�ídico, faz fortuna com o infortúnio dos

animais; fllstiga·o� durante horas, engana-os e

mata. Mata, Meti Deus, mata! Primeiro espeta o

animal com paus j)ontudos, depois entranha·lhe

uma. longa l'sp:!.(.la na al!ura do pescoço. Qual é
a lógica que'há nesse "monstro" aplaudido·?

.0\ lógica -meu amigo - está em ser o mais

forte. E o toureiro _ o mais csperto - é o mais

forte. respondcu o outro,
... Aí, a inauguração de ambos tomou caminhos

diversos. Continuou na praça de touros, onde uma

parelha de cavnlol'l arrastava a onimal morto

para fora da arf'tla. sem que ninguém vi�3e a

despedida (lo glatliador vencido, ao som de um

(mico piston que tocava silêncio, a arena já toda

encoberta pela sombra do anoitecer. E seguiu o

caminho triunfante do toureiro, que, à porta de

saida do Colosso circular, tinha uma loura atriz

americana. esperando-o, 110 volante de seu bara
tinho "rolls royce·'.

EnCt'rroll-se a conversa, é verdade. Mas e a

indagação, continua?.

-'

Santa Catarina.

Ao felicitarmos "REPOR

TAGEM", enviamos o nos

so grande abraço ao velho

amigo Jabes Garcia que

conseguiu assim uma de

suas aspirações máximas.

dos a enviarem S:e1,l.S dese

nhos tornanco "parte llsslm

no Concurso Painel Centro
Cívícc de Rio do Sul, ho

menageando o Colono, Ine

gavelmente a mola propul
sora do desenvolvimento

sempre crescente da Ca

pital do Alto Vale do Ita

[aí.

de "Repuetagem", Revista
de Tubarlo para o Brasil

Por intermédio do gran
de amigo jornalista Jabes
Garcia, diligente Fiscal do
IAPC com sede na. "Cidade
Azul", rececerâos o primei
ro exemplar de "REPOR
TAGEM" uma ótima reviso
ta de Tubarão para c Bra

sil.

Impressa nos Oficinas da
Escola Gráfica "Dom Bos

co", onde o estlmado Pe.

Victor vtcene é um dos
baluartes tendo sob sua

responsabilidade a "Casa
do Pequeno Operário", e re

ferida publicação é cteo
. que faltava em Tubarão
Sob a drre-ão e prnrrtíeda
de de Antnnia L. Barroso,
tendo como Redatores A.

César Machado Jabes Gar

cia e Aenmar Machado, RE
PPORTAGEM" demonstrou
atmstr plenamente a meta

Noticiários diversos de
vários setores. an-esentan

do amplos trabalhos sObre

a administrações municínaís

e também do Estado, ·'RE·

PORTAGEM" tem também

a seu favor a dívulaacão de
homens de ne-õcro que con

trfbuíram P�ll·\, o »roeres

so não apenas de Tubarão

como do 3ul do EStlldo de

Enlace Aldo F.ugênio
Ursuta Glau

Sabado, dia, 26, recusar

se-é em Joinville, o enlace

matrimonial do jovem Aldo

Eugenio, diligente runcíoné

rio da Fundiçfo TUpy S/A
na "Cidade dos Principes"
e

.

filho do nosso bom arni

go sr. Eugênio (CHICO)

Hoffmann, alto funCionprfo
da firma Irmãos

.

Hücs�'h,
em Rio do Sul, co:n p pren·

dada senhorinha Ursula

Ghu, fi1ha da exma.

vva. Helena Glau.

Afim de assistir o grato
evento seguiu para a Man

chester C!ltarinense anoSo

so amigo sr. Eugênio Hof

fmann que a exemplo de

seu filho está deveras ra

d;ante pelo acontecimento.
Ao Aldo Eugênio que co·

nhecemos desde garoto e

que sempre demonstrou ser

um filho exemplar, apresen·
tamos efusivas felicitações
extensivas a sua dignissi
ma noiva com cumprimen·
tos também aos genitores
dos mesmos.

�,1
.� �

E O TRABALHO FOI FEITO EM POUCO TEMPO PORQUE VALMETIO:OTRATORQUEAPRESENTA

O MAIOR RENDIMENTO EM SUA CATEGORIA.ARA O MAx IMO, GASTANDOOM1NIMODECOM

BUSTlvEL.SIMPLES, ROBUSTO E VERSATIL, COM OS SEUS 41 HP O VALMET 10: TRATOR PARA

TODA OBRAIARA. APLAINA, GR,\DEA, SEMEIA, I RRIGA, TRANSPORTA ETC. DECIDA-SE AGO

RA POR UM VALMET PEDINDO UMA DEMONSTRACAO NO REVENDEDOR MAIS PROXIMO.

TRATOR

SERVIÇO SOCI1\L RURA:' -� A. de 13 de dezembro de

1962, que Regulamentou a nernr-f r a ir

r.e: De'eç-ada NO 11 de':'l recedaçêo, o V:1 or total.

mcnenõpoüe, 15 de ou

tubro de 1963.

DELEGACIA ESTADUAL
SUPRA EM SANTA

CATARINA
de outubro de 1962, cria
dot-a da supenntencêncto
de aonttca A�râria. �

S.U.P.R.A

Não resta a menor duvida

que está de parabéns a

boa imprensa catwrtnense

com o aoarecíreonro em

Tuhq_Jí'i.O ,de "Rl<'"POR.'TA·

G�1\I(". cujos trn.bulhos da
Gráfica Dom Bosco ultra
passaram a exnectattva

mais otimista. com võrtes
péaínas impressas à cores.

com bom gõsto artístico ------------------ _

impecável.

AVISO

RECOLHIMENTO DAS

CONTRIBUIÇÕES EM .'1.-

1 - E 1 Cbl ades a

contrbu ('c d'.!::' .. aôbrc
a. remuneração dev.da a

TRAZQ

,

ns e a 48 para o Ag-em '.r

Arrecadador.

p.lo'-' tu. .r.ne.v> ou f:'õo�

cíe t nctustve com's ·Õf\3,
p-rcentarens e gratifica
ç6��) a diaristas, mensa

listas. tarere'ros. err-preí
teros, rcrce'roe e seme

lhantes. pela p-es+aeâo 10

eervreos relativ ....s às ati-

deverão sr-r f »tos medta •

te 4 v

A""ênclas do Banco .Io

arasn S. A .. Caix- E"'onnv
mica Federal. mals pt-úxl
ma de d-m'cü :' II') c-m' 'i
butnte. ou n Ia'ta cêstes
às Coletorf a s'ecerate, na

forma prevista pela R2-

solud.o NO CN 226. de tu-
8v19r.O. as quais, depcís te

B2ni"'111m Perreira Gc

mes _. DELEGADO DA

SPf'RA EM SANTA CATAv
RINA.

�\.-,·t-�:D-·-E-S-r-""._L) _

seus empregados, as em- vidades das empresas.
prêsas que ec-nlor-rm as

seguintes ativÍ(.:t:!' tn- 3 � EStão çbr-gaôos ?:t

dústria de açú�::lr. indús- í'< tr·buir;ã.J de apen>s
trla de lat!clrfog, charv 1 as emYl"ê '!S rur:lj",;

O SERVICO 30CIAL RU

RAL· em S�nta Catarina,
em ineorporação ã. Supev
rintendência de p(1Utica

Agrâria - SUPRA _, conv

Vida os contribuintes em

atraso para procederem !"J.O

pagamento d!\s contribui
ções d.evldas à Autarquia

por di-spostQ nos
.

Artigo�
6° e 7° da Lei N0 2.613. :1e
23 dde setembro de 195.'),
a fim de nrevenir o lan

çamento -ex-ofícl.o e co

brança judicial. coin (1 Rv

crécimo de multa de 10%,
estabelecida pelo Artl,p
9° da citada Lei. tudo de
acôrdo com O disposto. '10
Regulamento aprovado pe
lo Decreto NO 39.319. de 5
de junho de 1956, comblv
nado com o Decreto 1.8"3

quead�$, indÚ:�tl"l. do mJ.

té. extração d? fibras vev

getai9 c de�ca1' c"meni
de al�odã(l, indústr:a .!e

benef"c:a"11ento ele cafe· i'1

dustrl� de b0n fi::� m nv

to de arr('z. C"'l �

o 'ie

sal, ej{'Tf!('50 l' de·r1,
resina. ,. !,:,,,'" 1 1,,'�r1 11l�

ros· fl"i�?rit:('�:l I"U1"3i"
curtumes rUl"ü's c olarias.
Excluemv$e de ta· contl·j

buição a inclustria ca"eir9.,
O artcs3nato e a'l pequev
nas org:m'zações l·ura: do

proprletárl.;:, !)"'ll'a tr9nsv

f.ormação ou benefic!gm�n
to de sua produí'ão, desde
que o seu valor não excev

da a Cr$ 200.000,00.

S f� :cas ou jurídi-

quitadas. terão o seguin-a Um salão de Beleza em

des'!no: a 1° via p:tra '.) perfeito estado t: uma c')

C0;ntribuinte; a 28 Divi�-. - :sa ue Made:ra nova na

de Arrecadação da SiP'f' Rua J-:'sé Marh da r.t'Z
a 38 para a DelC'gacia E5v no Jo�é Mend�<:. Tratar !iJ'

tadual s'tuada a Rua B0- Salão Horlzome - RlIl\

caluva. 117 - Florianópo- Conselheiro Mafra 91.

.:1 L r,H

en=lUadi 1-
... aUn 3. primeir:\,

"nd" i'· n:a� r· n.: qU"lrt
d") a 1''" pr:ed e expJ 1-

r:'lla f"� ce '")- 1 fl lC\

e <!e:'l c'e vaI '·"'''''·'1 igu"l
EDITAL

,.. O"('.CO.

n Departamento da Fr:lzenda da Prefeitura do ..Mllllici.
piO d Florian6polis, comunica aos contribuintel'> do im

o PREDIAL, que o valÔr locativo dos prédios não aluo
4 - A'i cunl l[.miçl% �ii.,l I 1 ficam reajustados a partir de I" de janeiro de 1964,

c.2'.'ida a p

. .'Irar.
de

JUDh,)!,:
d ( 11ro. rmidade com o parágrafo único do Artigo DQ 876

(le H?-6 e deverão ser !r�_, ri., (' di'fo Murjcipal, que diz: "O impõsto nunca será
co'h"las a�e o úl'im dl�" ''1 f>"!or n meio por cento 0/2%) do valôr venal do im6-
do mes se u'n :;., da pr� 'eI (terreno e prédio)."
tac?o do'; :'Cj·V C"S pel
empre"'ad('s. J)'l.���ndo, .d

.....

�partamento da Fazen""'a d" �refeitura Municipal de
P'J1· di,':Dte, a vencer jl "'l.O!ian6polis ('1'1·25 de outubro de 1963.
ros de 6% (se· por ce� . JOÃO SILVA
ln) ao an ilté o efetivo Diretor da Fazenda

xpresso C'RE 8 C IUM'E!N SE ,
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CHf::";A

ENDEREÇO mEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Por1n h'�

-')

Filiais: - São Paulo Rua João Teodoro, 670 - Curitiba Av .. Iguaçú, 2117 - fone 1.2171 - Pôrto Alegre Rua 7 de S 7 O.fs c."" "_re Roma, 5" ,

--: f�ne - Tubaríío ua taurJlfMuller, 50 - fone 1479 - Araranguá Praça .Herdlio Luz, 632 - fone 23 - Lagnr13 I' :a Gw·tavo J:ichnrd 511 - fone 1�], - Joiu.r.i!le 15ua Abdol},.#iBatista, �!!,7 - fone 765.
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CAMINHÕES PRÓPRIOS PARA MUD�Ç4S . "" " t
'

.

'IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

o lider governista, depu
tado Díb Cherem, contes

tando observações do sr.

Fernando Viegas, a respei
to de Importação de má-

to HÜ5e, ganho concorrêu
cíe para o fornecimento pre
tendido pelo Estado.
Disse mais, em continua

ção. que tanto a Sumoc co-

quinas rodoviárias pelo Go

vêrno, fazendo retrospecto
do assunto, disse haver a

empresa Allis Chalmers, ao

tempo do govêrno Heriber-

Coroada de 5 u c e s S o 8

Temporada do Coral da use
------�-�-� -

--��"

I
I
I

que jú se constitui em mais

um motivo de justo orguu-o
cara os catarmenses.

Clínita Odontológica' Rea�!za
Notá lei Obra de As. -Social

A Faculdade de Odontoto- tado. demo equipanrento Q tradi

cional eseeoctectmerâo de

Ensino Superior está hoje
em posição de honr6so des

.lLqUC. !
A Glinica Odontológica

funciona oes períodos da

manhã e da tarde. visando o

aprendizado prático dos

alunos, com modernas ins

talações e com a assistên
cia de proressores. P"""ui

vinte e seis equipes complEM
tos, sendo dt;t"",..,,,, ..aS llh"'''d

mente nõvos.
No periodO da manhã

funcionam a cllnica oaon

tológÍ(.a (2a.· Parte), a Oaon
to-Pediatria e Dentlstica, em
dla'i allernados.

gia e, hoje, uma das mais
bem equipadas da Universi
dade de Santa Catarina,
possuindo em construção
novos .laboratórios.
Sua ilustre congregação

tem a frente o professor Pe
dro Mendes de Sousa e é

composta de expoentes da

Odontologia em nosso Es-

Seus alunos são muito
ativos e o Centro Acadêmi

co tem promovido vãnns
cursos de extensão univer
sitária.

Graças as numerosas aten

ções que a Faculdade de
Odontoto-tn tem recehido
do Magnifico Reitor, atra
vés da aquisição de mo-

mo a cecex não liberaram
as divisas necessárias à iro
portação.

GOVERNADOR CELSO RA·
1\-I0S REINICIA GESTOES

Em principias do cor.

rente ano, o Governador
Celso Ramos reiniciou as

negociações, entrando em
contacto com as eutoríde
des competentes a-fim-de
levar a bom têrmo a vinda
de máquinas tão necessértas
à melhoria e conservação
de nossas estradas.

O orador manifestou ha- O sr. Dib Cherem, res.

ver o govêrno catarinense pondendo a aiegecão do li

conseguído a liberação das der oposicionista, sõare o

õrvíees, para importação motivo pelo qual a maquio
das referidas máquinas em nérta não foi adquírfda tõ
duas remessas - o prímel- da no parque nacional,
ro lote, de 62 unidades, com acentuou que nossas fát>ri·

pagamento à vista, e o se- cas ainda não produzem
gundo de 58 máquinas com unidades diversificadas; ape
prazo de 5 anos para paga- nas tratores e pás carrega
mento, com alternativa Pf1- doiras. Outrossim, o Con
ra 7 anos, conforme deter- sento de Politica Aduaneira
mtoacãc da Sumoc. concedeu liberação para a

compra em questão, o que
NOSSAS FÁBRICAS AINDA só é feito ouandc 'l merna-

NAO DIVERSIFICAM doria desejada não é fabri

cada no mercado nacional.

Estava. assim, perfeitamen
te caracterizada a hsura, a

correção e o tnte- esse da

atual administraçân em

atualizar o parque estadual

de máquinas rodoviárias
de incalculável na atual

conjuntura catarinense.

za, Que por vários anos do

dicou-se na crônica social

E t 'Ido Jornal de .rcínvme, e

que hoje encontra-se em S re I o
tratamento de saúde no

Hospital "Nercu Ramos". A

sugestão partiu do compa
nheiro Lázaro Bartolomeu.
Será convidado para rece-

Aos que lá não puderam
comparecer a RádJo Gua

rujá, através do programa
ectuanvo-mustcea, "Sonora

ma", especializado na boa
música IIrica e instrumen
tal (domingo, 20.30 hs r, I�·
vou em gravação ::lOS lares
catarinenses as etegrtas da

quêles Inesquecíveis momen

tos de entevo artístico.

Estudantes de Medicina
vão promover Bingo

o Centro Acadêmico Djal- Clube.
ma MoeUmann da Faculda- A promoção visa angariar
de de Medicina da Univer· fundos para a instalação da
sidade de Santa Catarina, nova sede que será localiza
promoverá no dia 30 do cor· da na rua Almirante Alvim,
rente um grandioso bingo a esquina com Ferreira Lima.
ser realizado no Lyra Tenis

A UDN, aqui cm Santa Catarina, singularizou-se, por Encontram-se em funcio-

uma atitude comprovada em vários momentos: a de fazer' namentp Laboratórios de

no poder aquilO que condena na oposição. Protese . Dentária, Histolo

Ainda há dias, numa fôlha VIGILANTE de Rio do Sul, gla, Patologia, Anatomia.
Em construção o de Fisio-

_

logia.
Possui a Faculdade de

Odontologia da Universida
de de Santa Catarina doze

catedráticos e dezess'eis ins-

trutores de ensino.

com cubos ..

Ciclone
Morreu

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

)1"1( xx xx

No mesmo jornal de Riu do Sul há uma alusão a um

movimento de colonos, reivindicatório de um reajuste de

Jan\'amentos de impostos, contra os quais - diz a rôlha -

CONSTA que foi requerida a f-'ôrça Publica "PARA ASSUS

TAR OS MANIFESTANTES, OU QUEM SABE I\1ESI\IO,
PARA PROVOCAR Ul\1 MASSACRE DE PACATOS E on

DEIROS 'fRAnALIIADORES, QUE QUERIAM APENAS

Qur� FOSSE FEITA JUSTIÇA."

KARACHI (Paquistão), 23

(OE) - O ciclone que há

dia� vinha um�açando todrt
a costa merirllonal do Pa

quistão. pt'rdeu sua int(·n·
sidad<;1, transformando-se
em ubundunf,(,$ c·huvas. O

liamos grosseiros ataques ao Prefeito Fornerolli por dar

publicidade a diversas realizações da sua administrnção.
Nada devc ser divulgado, para os udenistas, quando os

administrndores são pessedistas_ Mas quando 1>ão udenistas,
até clichês da Ponte Hercilio Luz, com lege�das .dubias, de
jeito a indicarem que é REALIZAÇAO UDENISTA - são

permitidOS e aplaudidos. ainda 'que publicados na revista

O CRUZEIRO, que é a de prêços mais elevados no Brasil. Nossa reportagem, cons-

No caso de Rio do Sul condena·se uma revisão de im- tatou, ainda, a intensa ativi·

postos e, na publicidade, acusa-se a pouca importãncia das dade no setor odontolóiPco,
obras realizadas. .

onde alunos e professOres
Com a difercnça de apenas alguns dia.s, no entanto, ve- se identificam no atendi-

rificamos quc em Blumenau, cujo prefeito ê udenista, o menta a um número sem

����-VERSA de Rio do §ul é que merece os aplausos da i:: c�e��entt:ste!::��iCi���:
Os ,impostos e taxas municipais,. ao revés de 'revistos. Quente da eficiência do tra

são aumcntados escorchiUltell1llnte, a ponto de alguns al- balho realizado e que evi

cancarem a clcvação estratosférica de 800%. dencia a cateA'oria técnica

-E em matéria de publicidade, não. há no Estado quem :1:1F:�t�l;:d:tu�:te�':;nt:��:
mais gastc do (Iue o prefeito Hercílio Deek, mordido pela
MOSCA AZUL de candidato ao governo de Santa Catarina. gia. tendo a [rente o ilustre

Exemplo: em A NAÇAO, de 13 do corrente, com um ti- ����e:,s�r���r�o�:���ta��
:�!;e��o�::s:S�:ds:�s(:�!U;:s:n:�:��ii::;ia ;��n:)P;:�eirt:. te estabclecimento de ensi-

lacionadas as obras visitadas: a macadarnização de 200 me-
no universitário.

tros de uma estrada, um bueiro de 14 metros e outro de 7,

A exploração, como se vê, não con ...cguiu fu!!,'ir, em ma

téria de estilo, ao que há de mais bolorento e sebáceo como

demagogia. ciclonc, crUZO<l O Paqu[stü'J
M:\s o interessante. nesse episódio, é que o ('rcft'ito, e a�B_i,_m_ân_ia_, _

não podcnd<J discutir e informa� a_ todos os manifestantes,
_ 4-

concordou em re('cber uma comlssao por eles formada.

Fpit"" .. n"'!""'\'I. ,',drl' Sf'UR intee:rllntes, Que rf'clama-IOOSTA DE C�FÉ? I
vam 01': lamiaTllclltus dos impostos. estavam dh:ersfJS q!Je ,
EM E. ,M ""It'KUJN:"", I tNTÃO PF,C� l�FÉ ZIT' I
Dl,�:'-jéit:'Wf7.a"ahal':O'" l:l'IJn:S!>��lIdu que tillll:IUl :ll\e;'j,

f\.�'� .��;I#t,��m:��� da '��ERNA VIGlLÃ;�II�.,

NELSON PEDRINI: ELF..I·

(:OES EM JOAÇARA

Tílias e Ab'Ua Doce. Tecendo
comentário sôbre o pleito
eleitoral, disse que o PSD
09. sua região saiu-se solido
e arregimentado. A o mes-

mo tempo, retere-se à. Inau.

guração do Banco de Desen.
volvimento do Estado em

Herval d'Oeste, aconteci.
mente de grande sígnifíca,
do, e que ensejou um depó
sito de seis milhões, de.
rnonstrando a confiança
das classes produtoras no

estabelecimento criado pelo
Governador Celso Ramos, e

Que confirma o acêrto de
sua administração no go
verno catarinense.

Continuarão Suspensos os Cortes de
Circuitos Elétricos na Guanabara

O Programa -vocé e o

Juri", de Canagé Cotta pa
ra a Rádio Guarujé" reviveu
domingo uma das suas

grandes noites de empol
gantes e proveitosos deba

tes, Quando o Deoutado
FERNANDO VIEGAS ruder

oposicionista na Assembléia
estadual) e o Dr. RUBENS
DE ARRUDA RAMOS (dlre
tor deste jornal) estiveram

empenhados num grande
duelo de argumentos e inte

ligência, o primeiro tentan
do provar a utilidade da

emancipação do Estreito, e

o segundo tentando mos.

trar as ;érias consequên
cias que o desmembramen
to da Capital .ocasionaria.
Estiveram brilhantes. os

dois oradores da noite. O
Dr. Rubena Arruda Ramos,
embora sem o mesmo con

tacto com o microfone e

com as massas, o que não é

o caso do seu o'oosítor, [oi
um orador tranquilo e por
vezes sarcástico, vencendo a

apuração dos votos por 9
contra 6.

O Dr. Canegé Cotta ado
tou para aquêle programa,
a.. pedido do Deputado víé

gas, uma formula nova de

votação pelo telefone, Ia

zendo OSijiateressaqtosi ,.�
inscreverem antes, separan
do os moradores do' Estiei'
téi �: 4fl Ilha. Depois, sorteou
4 telefones de cada, per
mitindo assim que os ilhéus
e os continentais tivessem,
democráticamente, a mes

ma "chance" �e expor a sua

opinião.
Desta forma, 60% da po·

pulação da Capital se mos

trou cçmtra a 40% a favor

do seu desmembramento_
Mais uma vez de parabéns

êste extraordinário progra·
- ma de Canagé Cotta, pelo
cunho altamento esclarece·
dor a que se empenha, le

vando ao povo catarinense
os mais diversos e contra
ditórios temas da atualida·
de nacional, internaçional e

estadual.

Luta continua
na Argélia

ARGEL, 2B (OE) - Pras·

."egue hoje a luta na fron

tpim entre a Argélia e o

Marrocos. Apesar da con

'lOcação de uma conferên·
cio. de 4 dias para por fim
co conflito, fontes militares

informaram que as tropas
rio Marrocos acabam tl�

penetrar 29 kms_ no territG
rio argelino_

Ari continua
grave

RIO, 28 COE) - Ainda e
muito grave o estado "e
saúde do compositor Arl

Barroso, continuando p�ol·
bidas todas as visitas. A in

formação foi dada há pOll
cos instantes pela Casa de
Saúde S. José, onde está

O deputado Nelson Pc

clrini. vtce-uder do Gover

no. ocupou a tribuna para
dizer do alto espirito cívico

e correção em que decor

reram as eleições -na comar

ca de .rceceue. em Ponte

Serrada, Catanduva, 'rrezeCronistas Sociais Manterão
Encontro em Florianópolis

A Revista "Laço Hunga- Machado. Nossa reporta- ber o referido Diploma o

ro", orgão dedicado a nOE- gem foi informada que -ia Jornalista Maurício Xavier,
sa Polícia Militar, estará oportunidade será entregue de "A Nação" de Blumenau.
promovendo o Primeiro um Diploma, dedicado ao -------------------------

Grande Encontro dos Cro- Jornalista Arão Tito de Sou

RIO, 28 (OE) - Continua- Acentuou que embora não
rão suspensos os corte!; de. haja cortes de circuitos du
circuitos elétricos na Gua- rante essa semana, a Coor·

nabara, durante tOda a se- denação voltará a se reunir
mana que se inicia. A decio na próxima segunda feIra
são foi tomada hoje pela para reexame da situação e

Coordenação Racionamente do comportamento dos con

de Energia, depois de reu- sumidores. O Almirante Ma
nião com os técnicos da galdi, afirmou ainda que a

Light. O Almirante Miguel situação tende a melhorar e

M�galdi afirmou que as úl- que o "Horário de Verão"
timas chuvas que cairam, �stá surtindo efeito, fazen
aumentaram a vasão do rio do uma economia da ordem'
Paraiba. para 190 metros de 100 mil kwats. por dia.
cúbicos por segundo, ocor- Finalizando, o Almirante
rendo chuvas fracas tam- Magaldi advertiu que con

bem no reservatório de La- t\nuatão em vigor todas as

ges. Disse õ'Ãimirante Ma- restrições Impostas ao co

galdi, que houve cooperação mércio, indústria e casas re

por parte dos consumidores, sidenciais. sendo punidos
e que graças a istb, o nível os infratores das normas

de Lages subiu dois centi- do racionamento.
metros nas ultimas horas.

Representações
aceitamos

Para os Estados de SERGIPE e ALAGOAS. Fornece-

mos fontes de referências. Cartas pI SEP. SERGIPE

O-ESTADO
_ O MALS AMl'!CO DIARIO Dt SANTA UfAJUIU.'" •

Florianópolis, (Terça-Feira), 29 de Outubro de 1963

JURI EMPOLGOU

Não Deve Ser Desmembrado
A reportagem de "O Es

tado". por intermédio de

seu Redator Chefe AMARAL
E SILVA ouviu �ue dificul

dades existiam quanto ao

"Você e o Juri" o Que leva

ria este belo programa a

ter que por um fim

suas educativas audições.
Fazemos votos, contudo, que
não se concretize tal medí.
da, e possam os ouvintes
aontínuar a desfrutar des
sas tão elucidativas audí,

ções que Canagé Cotta trou
xe para o rádio catarinense.

o Coral da Universidade gem ao Reitor Ferreira L;.

de Santa Catarina realizou ma como prova de apreço e

ontem a última apresenta- carinho àquele que é o

ção da temporada oficial grande tncentívecror do des-

�ho::
ea

t::d::'":: ::,:::::- :E�o ���7=aç:� :Ú�'�;� COI: sei Y â',óriü.De Musica Encerrou
�;:'::��:��fn�::�:��� �:n!:::��=:��,i;��:::�; Ano Letivo com Brilhante Audição
tendo recebido calorosos De parabens o Departa- O Conservatório de Musi- nas do Curso de Piano, en- Estão de parabéns as fo
aplausos de todos que co.n- menta de Educação e Cul- ce de Sant.a Catarina ree cerrando as suas atívídadea vens pianistas do Conserva

parecerem ao T.A.C. tura da Reitoria e princi- realizar sábado no Teatro artrsttco-curturats do ano tório, como de parabéns

f:a r::l�::!:a u��es�::���._ ��I���� �: ���!��i�:�: !!�:r�Udi�:Oca:;eal��as ua7: de 1963. está a sua Dil'�tora, Sra.

_

Como de praxe, a auctr- Helena Moritz Pere-ira, pe-
cão começou com as alu- la brilhante noite que ore

receu ao público presen
te no Teatro Alvaro ae Car
valho,

ntstas Sociais de Santa Ca
tarina, com um coquetel e

uma "sotree" no Lux 'Hotel
no dia três de novembro
próximo. Desta Capital, trõx
cronistas receberão os DI
plomas "Honra ao Mérito"
sendo êles: Lázaro Bartolo
meu. Cetso Pamplona e Zuri

r as iniciantes, treminado
com as mais adiantadas.
Assim sendo, ELEÇlNOR.\

DULCE S. THIAGO, CAR.
MEM S. THIAGO FERNAN·
DES e BERTHA LOBRÉ
DE ARAU;O CO'ITA exe
cutaram as mais "lmportan
tes peças do programa, e

que foram, respectivamente,
"Patinando no Gêlo" de
Otávio Maul, "Prenda Mi.
nha" arranjo de Ernani
Braga e "Congada" ue Fran
cisco Mignone.

FRETES RODOVIARIOS
AVISO A PRAÇA

As empresas de transporte rodoviário de carga que
operam nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, filiadas ao Sindicato das Empresas
de Transportes Interestaduais de Cargas do Estado de
São Paulo (SETICESP) e Associação dos Proprfetãríos
de Empresas Rodoviárias de Cargas do Estado de Sfio
Paulo (APERCESP) comunicam ao Comér�io e Indústria

que a partir de l� de novembro farão um reajuste nas ta

rtras que vinham mantendo desde o início de 1963.
Desde o último reajustamento. em janeiro do corren

te ano, vem as empresas procurando evitar modificações
tarttãrtas, muito embora nêste período de 10 meses o cus

to operacional foi .senstvetmente onerado.

Entretanto, impossibilitados de dar continuidade as

s-uas atividades, não encontram outra solução stnão esta
belecer um reajuste nas tarifas, cujos aumentos de ne

nhuma forma cobre os acréscimos verificados no custo

operacional nos últimos meses.

Estão, porém, os transportadores confiantes em que
as autoridades governamentais, contando com o patrió
tico e decidido apôio, tanto das classes produtoras como

as dos trabalhadores, conseguirão obter êxito na luta
contra a inflação, restabelecendo o equilibrio da moeda e

a tranquilidade eocíei que todos os bons brasileiros alme-

[am. "

São Paulo,?25 de Qutubro de 1963.

,) �

-,

Havendo um deputado do PRP denunciado, na Câ
mara, que existem 400.000 agentes soviéticos espalhados
pelo mundo, um jornal paulista, da esquerda, comple
tou a informação: para o govemador Carlos Lacerda
êsses 400.000 estão todos na Guanabara.

===

Meu l\lengo e'o Madureira emp�taram domingo
último.

•.
Na Classificação do campeonato, o Madureira é o

primeiro da lista ... se ela fór lida debaixo para cima.
xx xx xx

A campainha estridulou. Estremunhado levantei-me.
Ao passar por uma sala verifiquei o relógio: meia noite
em ponto.

.

Abri a porta. Um velhinho. extremamente simpáti·
co, todo a irradiar mansuetude, pediu-me que.o a.ten
desse por alguns minutos.

- Venho informá-lo que o cemitério do Rio Verme
lho existe! O deputado Viegas disse que não e1tiste,
hoje, quando discutiam na Guarujá! Mas existe!

- Está bem. Muito Obrigado pela informaçãO!
Mas ... o senhor não poderia vir falar comigo numa

hora melhor ... de dia ...

- Infelizmente não! De dia não posso sair de lál
- De lá de onde?
- Do cemitério de Rio.. Vermelho! Estou enter·

rado lá .

Dai 'eu me acordei. Decididamente ru;sustado. oe

manhã, no Mercado, encontrando·me com um' riover·
melhense" perguntei-lhe se o cemiterio existia_

- Existe! Até que é bem velho! Fica atrás da

igreja!!!
• Se o bom velhinho me apararecer outra ver., voU

pedir-lhe um favor: que vá assustar o autor dessa fu'

nérea demagogia.
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