
SÃO PAULO, 29 (OE) ._

Em solenidade nos Campos
Elísios, o governador Adhe

mar de Barros assinou men

sagem á Assembléia, pro

pondo· o aumento de 60o/D

para o funcionalismo pau

lista, a partir de 1· de ja
neiro do próximo ano. O

salário familia deverá ser

elevado para 2 rÍlil cruzei

ros. Para atender as despe
.!'BS foi solicitada a abcrtu

ra de crédito de 16 bilhões
de cruzeiros.

Usinas localizadas no Paraíba
voltarem a operar normalmente
RIO, 29 (OE) � A vesão rando normalmente. Conti

do rio Paraíba é hoje de nua em vigor, contudo, as

205 metros cúbicos por se- restrições impostas ao con

gundo, ultrapassando as- sumo de energia elétrica.

sim o seu nível normal de

operação, que é de 200 me-

tros cúbicos. Em canse-

quêncía, as usinas gerado
ras de Nilo Peçanha e da
Ilha dos Pombos, estão cpe-

BUENOS AIRES, 29 (OE)
- Importantes resoluções
foram adotadas pelo plena-

Organizações Peronistas
Em atividade

Greve dos
Motor.istas

'

Continua
SAO PAULO, 29 (OE) _

Prossegue inalterada a gre
ve dos motoristas de praça
na capital paulista. O secre

tario da Segurança infor
mou que se nãd fOr encon.

Irada a formula para por
fim a parede, o govêrno do
Estado pedirá a Prefeitura
oue casse os etveras de
t-ontos dos motoristas gre
vistes.

Cairoli deixa
o DFSP.

BRAStLIA, 29 COE) - O

presidente João Goulart as

sínou decreto exonerando o

CeI. Carlos cerrou da che

fia do Departamento Pede-

RIO, 29 (OE) - O Banco
do Brasil, já recolheu 40
dos 120 bilhões emitidos du-

Banco do Brasil já recolheu
40 dos 120 Bilhões emitidos

. Município mineiro completamente
isolado do resto do Estado

BELO HORIZONTE, 29
(OE) - O municlpio de ru-

Senado não
pode ideriberar
BRASíLIA, 29 (OE) -

Por falta de número, o se
nado não pode votar on

tem nenhuma materia cons

tante de sua pauta. A Câ
mara alta recebeu projeto
do ministro Hermirio de

Moraes, estabelecendo nor

mas para o uso de papél de
imprensa pelos jornais bra
sileiros_

piura, no sul de Minas, es

tá completamente isolado
do resto do Estado, em

consequencía de urna trom
ba dágua que ali desabou.

..
As pontes que ligavam !ti

piura as cidades de Andra
das e Santa Rita de Cas�ia
estão destruídas. São grano
des os prejuteos cáusados
pelas enchentes,

rente a últIma crise políti
ca, Informou-se que a ten
dência para diminuir o ní
vel desse recolhimento, prin
cipalmente pelas solicita

côee das empresas privadas,
para pagamento do 13' sa
lário.

Ary Barroso
melhora
RIO, 29 (OE) - o estado

de saúde do compositor Ati
Barroso, continua apresen
tando alguma melhora, em

bora inspire cuidados. A

informação foi dada pela
Casa de Saúde S. José.

Flores tabeladas
Na GB

RIO, 29 (OE) - Será da

da a conhecer ainda hoje a

portaria que tabelará as flo

res para o dia de finados

na Guanabara. A portaria
entrará em vigor ao primei
ro minuto do dia 1· e termí

nará às 24 horas do dia 3,

Em S. Paulo também' as no

res deverão ser tabeladas.

retra Lima, ocasião em que
fez executar vãrtos nume-

ros de sua récita.
O Professor João David

Ferreira Lima foi ainda,
saudado, em brilhante íru-

Peri Bevllacqua, anunciou

que o II' Exército não rtca
rá omisso a qualquer ten

tativa de convulção social

em S. Paulo. "Estamos

proviso, pelo acadêmico
Nelson Ubaldo, tendo, emo

cionado, agradecido as ma

nifestações de estima e

eprêço que lhe acabavam de

prestar os integrantes do

Coral da Universidade de

Santa Catarina, numa prova
de reconhecimento pelos
relevantes serviços presta
dos ao ensino superior no

Estado.

presidente doulart não via

jou ontem ã Guanabara. O

cnese aO. goveeac. segundo
declaração do Sr. Darci Ri
beiro, deu instruções ao

Itamaraty para que seja
preparado o roteiro de sua

próxima viagem ao exterior
em novembro. O presidente
Goulart visitará paises sul-

Chuvas em SP
s. PAUW, 29 (OE) - A

melhoria do índice fluvio
métrico duranfa o domin

go na capital paulista, pas
sou a ameaça de um colap
so de energia elétrica. Me
lhorou também a situação
da represa de Billings, cujo
nível tem aumentado
ultimas dias.

Zenóbio sepultado ontem
RIO, 29 <OE) - Está mar- manhã de hoje, O corpo do

eado para às 17 horas e 30 ex-Ministro da Guerra, e

minutos no cemitério do Comandante da FEB. está
Cajú o sepultamento do sendo velado no salão
Marechal Euclides Zenóbio bre do Clube Militar.

entre o presi
Bella e o rei

ARGÉL. 29 (OE) - O

Empresas de Eletricidade lerão presfdente Ben Bella da "

gélia e o Rei Hassen II do

de provar investimentos �;�'��'::;�:'';;',:�.o de:����',;'�
BRASíLIÁ, 29 (OE) - As mentes ,as comissões encaro - a resolver o conflito fron

concesstonãrtas de serviços ragadas 'de realizar o tom- teiriço que levou os dois

�úblleos ·de'- etetrtcteeee, bamento d S l1S ben Por- -perees- a hei", da gtleT1"R.
deverão apresentar os ele- taria neste sentido foi hoje As conversações já foram

mentos, as comissões encar- assinada pelo ministro das iniciadas, e os' combates

ncacêc .. dos seus investi- MiM:s e 'Energifl..

Finados sem transporte em S. Paulo
SAO PAUW, 29 (OE) -

A capital paulista poderá
ficar sem transportes em

finados. A denúncia foi feita
na trihuna da Câmara Muní-

cípal, antecipando que as

empresas particulares pre

param lock-out para os dias

1 e 2 de Novembro préxí-

Pery deixaria o lia Exército
Peça imoral vai ser apreendida BRASíLIA. 29 (OE) - o se substttuído no comando

BRAS1LIÂ, 29" (OE) - O atentatória aos costumes, ��7��d:n�mJ��p�0::a;!p�� :�n:ra�X:;Ci���i;:lmp���:�
Chefe do Serviço de Censu- deveria ser encenada no sentantes das classes pro- É o que informa um matu
ra Federal sr. Edízio Go- Teatro Nacional de Brasí- dutoras de S. Paulo, que o tino paulista, baseado em

mes, informou que está sen- lia. general Pery Bevilacqua vai despachos de Brasília.

i�;{:Zi1J.�t�;?io!.�:� Fun_cionários Fluminenses Suspende
::a ':'�e!niV:���':e�: ram Greve Marcada para Ontem

Fretes NlTEROI, 29 (OE) - Os filtração de conhecidos ex- ra enviará mensagem a As.
funcionários públicos flu- tremistas no movimento. sembléía, propondo aumen-

M'ais minenses, cancelaram a gre- Porta voz da classe infor- to de vencimentos para o
ve da classe. marcada para mau que sórnente no comi- funcionalismo êstaduaL

Caros ��:t�. ���d�:e�n�:;u=!:�: e�
SAO PAULO, 29 (OE) tinto partido comunista, fi·

Em reunião realizada nesta Terrorisfa zeram uso da palavra. Dai a

Capital no Sindicato de decisão da classe, suspen-

�!�::' aosco��iu:��r��s :e� Pede Asilo �:���ra o���;�:�ç:o �P��::
se toma impraticável a ma- RIO, 29 (OE) - Depois cio do Ingá informou hoje

nutenção do padrão de ser- de Iazer declárações pú- que dentro de 10 dias, o

viços que ora oferecem ao blicas, solicitou asilo poli- Governador Badger Silvei- EDITAL DE CONVOCAÇAO
Comércio e Indústria, sem troo na embaixada uruguaia �................ ���
uma complementação tari- no Rio, o Sr. Paulo SaUes Ficam convidados os Senhores Acionistas da Centrais

tarte. Em vista disto esta- Gaivão presidente da entí- Eletrlcas de Santa Catarina SA. - CELESC -, para se reu.

Leleceram reajustar os fre- dade denominada Associa- Argél ia x nirem em Assembléia Geral Extraordinária que se realt-

tes. cujo aumento cobrarão çâo dos Vigilantes do Bra- zar� no dia 4 de novembro de 1963, às 10,00 horas; na sede

r partir de 1· de novembro. sü. Marrocos ���::\àd:��;;:�e���c:r:'a l!:���a cidade de Florianó-

ORDEM 00 DIA

americanos, e possivelmen
te estenderá S'Ja viagem até

8. ".mér.ioa Centrai.
.

Novo Diretor
BRASíLIA, 29 (OE) - O

novo diretor do Serviço de

Proteção aos Indíos, sr. Raul
Nofischuk, chegou hoje a

Brasília afim de tratar de

problemas administrativos.

Nos próximos dias, seguirá
em viagem de inspeção aos

postes indígenas do Brasil
Central.

Exportações
de Açucar

BRASíLIA, 29 (OE) - As •

exportações de açúcar este
ano renderão ao govêrno 90

milhões de dotares. A infor

mação foi prestada pelo Sr.

Manoel Gomes Maranhão,
presidente do Instituto do

açucar e do alcool.

Concilio
Continua

CIDADE DO VATICANO,
29 (OE) - O Concilio Ecu

meníco decidiu ínçlutr uma

declaração sobre o dogma
da Virgem Maria, no docu
mento geral sôbre a tgre
[a, que está ainda penden
te à aprovação,

Centrais Eletricas de
Santa Catarina S.A. CELESC

ASSEMBLi!:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

l° - Conhecimento da subscrição e aprovação do au.

mento do capital social.
2' - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Florianópolis, 24 de outubro de 1963
•

JULIO H_ ZADROZNY

Diretor-Presidente
HERMELINO LARGURA

ARGEL, 29 (OE) - Noti
cias chegadas a Argel dão

conta de que chegaram a

República do Mali o presí
dente argelíno Ahmed Ben

Bella, o rei do Marrocos
Hassain II" e o imperador

etíope Selasaíê, para uma

conrerêncta. Os dois lideres
africanos, tentarão com o

imperador etíope, encontrar
uma fórmula que ponha
fim ao conflito da rronteí
ra entre os dois países, que

esta ameaçando o continen

te africano .de uma guerra.

Enquanto isso, notícias che

gadas de Marrakech dão

conta de que as tropas mar

roquínas, que hoje penetra
ram 29 kms. no território

da 'ArgéÚa;! não pretendem
realizar novos avanços. Os

marroquinos, decidiram es

perar novos resultados da

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

conferência
dente Ben
Hassaín.

da Costa, que faleceu na

Paulistas protestam comendo
pescado

SAO PAULO, 29 (OE) - tjio em greve. Os proprteté
Os paulistas estão consu- rios de açougues em S. Pau
ruindo o pescado em maior lo estão ínccntormados com

escala, como protesto con- o tabelamento Imposto á

tra os açougueiros que es- carne verde.

Pontos -de Taxis considerados livres
SAO PAULO, 29 (OE) -

O serviço de transito vai

hoje considerar livres os

pontos de taxis nas esta

ções ferroviarias e nos aéro

portos. A medida é tomada

em consequência da greve

O BANCO ]\lERCANTIL E INDUSTRIAL DE SANTA

CATARINA S/A

Tem a satisfação de participar a inauguração

de sua agência em SAO LOURENço D'OESTE, neste

Estado, cujos serviços perece à disposição de seus

'l

dos motoristas, que reivin
dicam 100% nas tarifas, en

quanto as autoridades só
concordam com a majora
ção de 50%.

SAO PAULO, 29 (OE) -

Continuam em greve os mo
tortstas de taxis da Capi
tal Bandeirante, insistindo

na reivindicação de 100%'

de aumento das tarifas, A

cUretoria do Serviço de

Trânsito, entretanto, afirma

que de forma alguma con

cederá mais de 50%. Deci

diu ainda a diretoria de

Trânsito, que todos os mo

torlstas
.

que continuarem
em greve e t.iverem poni:m
nas' estações rodoviárias e

ferroviárias, ficarão

�lefi ri partir de hoje,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FAZEM AXOS 1I0.fE:

- sr. Alvim Martins
- sr. Edson Di Bernardi
- sr. André Melo FIlho
- sr. Lourival Schmidt
- sr. Márcio Wendhau.

- sr. Adayr Silva
- sra. Afmé Pereira Gon·

zaga
- srta. Marina Leite da

Costa
- srta. Nilmar Livramen·

lo.

Uma das grandes ambições
da Classe Rural

o sr. Ivan Ro(lriguec;.
Presidente da Associaç'i."
Rural de JolnviJ'e. V!Sit')l:
o dr. Luiz O'\briel e n:l

oca�ião tl'atou de assunto
rererente a dcse�volvl
mento do rebanho leIteir;)
em Joinvllle. Na oport�l
nldade o pI'e"idente da A.�

sociaãço Rural de J:linvi

te referiu-�e a Casa RlI
ralo recêm-inaugurada pelo
Oovêrno Celso Ramos.
edificio de cxcctente.� qua-
lidad� arquitetõnicas.

bem situado e muito pró
pI'io para garantir funcio
namento aos :;crviços a

gropecuál'Íos eJCistentes no

grande municipio do nor

te do E4ado.

St·gundo o presjdent�
da A:>sociação Rural· (;

prédiO da Casa Rural é

�rande Realização do atual

govêl"no em Juinville. :,n

atendimento a uma dil!.

amblçõcs que a classe ru, •

mi lhe apresentou.

Participação
Adrian Sanchez e sra. participam aos parei1tcs e pl'ssot!;;

<te �uas relações. o nascimel:t 1 de sua fi'JI"" ADRIANA,
ocorrido 1:.1 fI'::at(,IT., l('l Cll"I1lc>1.1 Outra no li;]:N elo cor

ATENÇAO
Faça do seu ferro comum, um ferro automático gra·

dua o calór para qualquer tecido.
Economlse energia eletrica. adquirindo seu PLUG au·

tomátlco. Aguarde uma visita em seu lar de uma das vende
doras de nossa equipe, ou solicite pelo fone 2349 â REPRE·

SENTAÇOES SELMA DA COSTA D. DUTRA.
Exclusivista para o Estado de Santa· Catarina.
Escritório: Rua Joiio Pinto D I andar. sala 4 - PIo

rianópolis.

Concurso para o Banco do Brasil
ESCRITllUUtO

v comecmemos i��oci(}is
f �:�� U{..___�,

--------�----------------------------------------,

Maria Ivone e Osny dia, nove no Altar Mor da Igreja
Matriz N, 5, MarQarida Maria da Lagoa

- Dilson Lino. o m'oço que venceu

�
as primeiras provas do Concurso "A Voz

de OUro ABC", volta a nossa cidade para

j desta vez ficar o primeiro entre os pri
.netros. A promoção que está sendo rea

lizada pela R.'Í.dio Guarujó., tem desperta-
cio grande interesse do público.

1 - Foi ;Iltmllcntc fcstt'jado as budas

GP prata rio cu ....al sr. e sra. Dr. Abelardo
Via!"!l (I�ly - Nu n'stauranlc do Hotel

1{0yaJ. passeava 11 clcgfmcill durante a

Jno\·ir.lcntada reccllção. que te"e a cargo
do {'olll"citnado H. Eduardo Rosa.

xx xx xx

6 - No Lira Tenis Clube dia 16, mais
uma movimentada reunllo dançante com

:;how "Maracatú. - A promoção do Clu
be Sqcial Palnelrns vai reunir a broto.
làndia.

.7 - O lõr. e sre. Dr. Dsny
.

Oamiani
(I.lcillha, em Mua rf>sklênclll receberam

amifortls. para festl'Jar . "ntver" de sua fi·
Ihinha Carmem.

fi - Domingo próximo, R Revista La
ço Húngaro promove reunião dançante.
com encontro de cronistas sociais de noa

so Estado. O acontecimento dar-se-a
salões do Lux Hotel.

9 - Logo mais, na Federação do
Simlkal.o dos Comerciários acontecera
cock·t.ail resnvo comemorando o dia do
Comcrclârio.

10 - Também muito comentada a be
leza e elegância da sre. Dr. Mario Meyer
(Maria Olivia, em recente reunião socíal.

11 - Procedente de Curitilla, chegou
a nossa cidade a senhora Emlt. esposa do
sr. Ramiro t'cnumdm:.

-
12 - No Querêncla Palace vai reunir

a brotalândIa., d1a .il�. R&f3 a fei!!� de 15
anos do elegante brotinho ralé Faria.

13 - O costureiro Lenzi, prepara ma.

las para uma temporada em São Paulo,
onde entrará em contacto com renomados
co!\tureiro brasileiros.

14 - Na cidade de Lajes, movimenta
se a sociedade para as festividades de

inauguração do "Serrano Tenis Clube". _

Pam o grande acontecimento já estamos
sendo convidadOs.

15 - O Lions Clube da cidade de Cri.
ciuma no l)r6ximo dia 23, reuniu-se a socie·
dade nos salões do Mamplluba, para mais
uma parada de ele�ância Bangü.

- Festejou idade nova ontem, o

xx xx xx

menino Wilmar, filbo do casal sr. e sra.

D.r Wilmar José Elias (Oo..a. - Na boni·
ta residência do casal Elias, reuniu convi·

dados para o acontecimento.

xx

.i:'U:mrm ..

«BDloel«
RESTAURANTE

CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

Inscrições em novembro de 1963. Provas em fevereiro
de �!�o ordenado inicial, gratulca�ões4tse=!ts::'!$
moções automáticas e outras vantagens. Prepara-se con

'VenteDtemente com as afamadas apostilas do Prof. Julio
CUnha. que trazem. 8 matéria completa e milhares de

eX�cício.S. PI'O.
Cllrhr PASSONI no 2"· pavimento do Banco jà6"Brasi,1,

, .,....I:ll!lm I.�CWiIJii�IllI·U.63 -------==:==;;="""""'===r-,=,==�-"""=-=-<-

"'�iL,Q .�,�, ,i" <::)',<�� ..',.,'";,,,\j_?/ãifl�'';'�;,":;

2 Rio: Estamos sendo convidados para
assistir a cerimónia de casamento dia
nOve próximo na Matriz N. S. Margarida
Maria, de Maria Ivonne Leal, com o sr.

Osny Maciel - Após a cerimônia, os noi·

vos recébem cumprímentos na capela de

batismo, e em segunda viajam para Po

ços de Caldas.

3 - Deu raJlida circulada em nossa .

cidade, o Dr. Nagib Naciff um dos hons

partidOS da cidade de Jtajaí. - O moço
em foco, segundo t!stamos inrormados, j�i
está de casamf'ntn marcado para o prlí·
ximo :100.

4 - Com movimentado cock·tall. que
\'ai comparecer a "society" será lançado o

primeiro numero dn revista. social do

Clube Doze de Agôslo.

ii - Viajuu Jlar� O nio de JaDeiro ti

sr. Nih'iu Seusscl, O lJrOl)rietârio da cre

lIcllciada "Ótica Scussel". no Rio. escoo

Iherá as últimas um'idades para o mult

dn elegante de nossa cidade.

-OAR-
Florianópolis

Rua �rajano - 27,- Fgne .Jl125

veccatotu.

Ernesto Meyer FIlho e att

HeH. todos catannenscs.

A Exposição está sendo

organizada pelo sroree-or

.roão Evangeli·.-tc de an

rh-ade Filho. ortcntedor ao

trono de História da Artc
dessa Universidade, Se�

gundo últimas inrcnna

ções recebidas, Hugo Mun

do JI". também parucípn-.
rã da retertda mostra.

PEDRO PAULO
VECCHIETTI

É um altista plástico da

reconhecido valer. Um ti'}.;

fundadores (lo Grupo ln

.artrrtas Plásticos de FI"�

nanõpon ... E�pô� diversas

vezes, tendo "ido recebido

otimamente »eta crtuoa.

Sua última .�:xposiÇã') deu
se _no Museu de Arte Mu

derna de stormnõpous,
ocasião e:r>. que vendeu t�:
do- cs trabalhos. É dose
nhtota .cos melhores, po
rém tem se rtedtcacc {'X·

clmivamente à conrccç'lo
de tapetes. Ainda êsto ino
exporá 09. Casa do "Artis
ta r'iã-uco de São Paulo"
de Pola Rezende.

ERNESTO MEYER
FILHO

Já é nome em artes

plásticas. Tem expôstc -m

diversas eaprtais rb Br;J-;i!
e sua" tetas são considere

das de grande valai'. "H;I
pouco eX!,li" em São Pau
Io. e na cpomintuaee ven

deu cem trabernos Para

começo do ano próximo
irá expôr- pela Universi
dade de Santa Catarin'-l,
através do Departamen:1)
de Educaçbo e CultUl·:t.
Os mais. destacados cl"Ít.i
c,::; !)lá',ticos elo Pais re�

onhecem em Meyet· Filh"l
um artista cle talento.

e Eu

Pror. João Evangel18ta d

Andrade Filho. O ti-abalh
A fim de colaborar com é excelente, especto' grá-,

ii trníver.adade de arasv- fico moderno e já rol en
lia. o Depto ele Educação e vlado ao Distrito Pederaj,

E dso n Nelson de Uba Ido

o CORAL DA UNIVERSIDADE

"" . Cem inicio na última sexta-feira, tivemos o

prlmciro recita! do Coral da Universidade de

Santa Catarina. Criado em janeiro do corrente

ano, sob a orientação do Maestro Garáu, quando
participou da )' Concentraçio de CoraiA umvee

sitários do Sul do Brasil, passou depois por um

l)Criodo de dificuldades, ditadas sobretudo pela'
'alta de um regente de competência. Entretanto,
há tr;'s meses roi essa falha sanada, quando a

Reitoria. num !i:"csto digno do maior aplauso, ccn-
- tratou essa ma;nífica capacidade de músico, que

é o Maextru Santana.

Dessa tia ta até agora, num trabalho ingente,
em que se fundiram os esforços do Maestro e

dos cora listas, realizando ensaios quatro veze/o!

por semana, o Coral se aperfeiçoou. para chegar
ao que tivemos oportunidade de ver.

E' bem verdade que não é um Coral nerreuo.
l\lesmo. como poderia se-io, se além de situar-se

no campo amador, em apenas três meses? O que

nos deixa surpresos, entretanto, f o tato de não

conhecermos nenhum Coral amador que tenha

consegunto tanto em tão pouco tempo. Aliás. essa

expressão não é nossa; roi dita por um notável

musico da terra ao Maestro Santana, apôs a pr-í
melra apresentação.

A crítica (e nós entendemos por critica aque
la que parte dos entendidos e não dos recalcados)
não poupou aplausos às vozes que o nosso San
tana tão bem disciplinou.

E' preciso que digamos de publico que os

jovens que integram o Coral da Universidade,
pertencem às diversas Faculdades, onde árduos
estudos lhes eldgem a máxima dedicação, mas

nem poriss'o d('ixam de dar um pouco de si pró·
prios. sem nada ganhar além das muitas cansei

ras, e. das peflucnas alegrias da compreensão de

poucos, contra a insensibilidade e a grosscria de
muitos.

Mas tudo é assim; ninguém passa pela vida
imune da incompreelll.ão alheia. O que impôrt.a,
e multo. ç. que os universitários que integram o

be:ll��u:��(:������a A�� Coral, tefbauJ $I c8ll8C� ..., esUtr fazl'ndo ai·

suas ex!)osiçõc:, no Instl- guma eoisa de útil e 'Iouvável em beneficio da

turo Brasil E ..t3dos Unl-
culturd do ))0\'0. dirigidos por êsse admirável

dos e Mu:eu de Ad� M'J- Santana, que tem apenas 24 anos de "ida, mas

derna. tornou-�e bastante mUI�:s S:�IC:'!�i;:�: emC:!��nderam a ai.

���C:��:�1:0 F��cer�aa�ç��� ta slgniricação do Coral da Universidade, feehan.

dro PauL;) Vecchiettl e
do os olhos às possíveis ralhas, e defdtos, sem

João Evangelisbi de An- :::e:n:.�::: m::��a":ea�res;:�:;, I::�=O:
:��:,�i!h�'e! u7r:ba���� rapôsa se consolava em dizer vemf's. as uvas que

caiam de maduras.
tem grand::.,�",,::d:':":L ����������������:_

ELI HEIL

Atualidades
, Agro-pecuáriils

LEITF.: E

O,� rebanho� dE: gado lei

teiro. formadc,; !Jor vacas

que herdaram a capacida
de de produçã:J. alêm de

alimentação e cuidado

científico, .são re�ponsâ-
vem pelo contínuo recor

de de pl'oduço de leite por
animal nos Estad05 Uni

dos. A rerança ê respon
�âvel por 30 porcento d'l

habilidade produtora de
uma vaca e os re"tantes
70 porcento são resultado

de aliment<1ção c trata

mento. .J·
..·,sl

CUBA LIDERA O

CIl!:NCIA

DECLINO DE

PRODUÇAO

AÇUCAREIRA

A produção mundial fIe

açucar processadO pej,)
método de centrifugação
f:i calculada emF .

54.600.000 toneladas paro.
o ano 1962 � 63. () segun

do ano em que o total di
minue 5ubstançl8lmente
do recorde de 1960 - 61.

A produção de açucar de'

beterraba na Europa di

minuiu devido ao clima

pouco favorável. No en

tret:.anto, a maior redução
�e verificou em Cuba. ou..

de a produção podenl.
não 'ãtingir 4.100.000 on0-

Edital de Concorrência Pública
A Prefeitura MunicIpal

de Florianó90lis faz sabe:'
a quem interessar pos.;;a.
que ·.,e acha aberta· pelo
prazo de. 15 (quinze) dia3.
a pal·tir da data da publi
cação dc:-te, concorrência
müblica para exploração e

manutenção e uma linha.
de ônibus que l1gará est1.

Capital ao Distrlt-o de V>.

goa. da Conceição, confor
lUe o art. 1.852 da Lei n.'O
246 de 15/11/1955. na fOi'
ma da:::; normas abaixo:
I - PERCURS ___... Floria

nópclls (Lmgo 13 de Maio)
à Sde de Lagoa cla Concel
çãõ.

II - PONTO INICIA L
_ Lal'A":;' 13 de Maio;
III - ITINERARIO _

Largo 13 de Maio, Avcnlda
M!l.uro Ramos, Rua Fro;!i
Caneca, Rua Rtli Barbo�'l
Três Pontes. Itacorobi, L 10

goa;
IV - As viagêns devem

ser em nÍllllero de duas,
no minimo, diâ.Mamente;
V - NÚMERO DE VEí

CULOS - 1 (um) no mí

nimo;

certidão passada pcl<t
.autoridade

-

judiciária
competente;
c) PrOva de estar a em

p:rêsa 'egaJUlcnte cóns
tituida e a.utorlzada a

funciona.r;
d) Enumeraãço d�scri
tiva dos veicules dc_,;ti
nad-os ao.,> Gerviços dt=

transporte eol�tivo.

vm - A abert.ura d'l�

propostas, a apreCiação ,�

a análise, serão feitaG pOr
uma comissão prévlamen
te designada pelo Executi
vo Municlpal, no dia e ho

ra que se findar ° prazo
deste Edital, no Gabinet·e
do Pr'2feito. 0<; interess'l
dOs poderão assisth' à a

bertura elas proposta" e

rubricas da� me�ma5;.

IX - Bera considel'alln.
vencedora .a pro!)osta qu�
no julgamento !inal. apl'('
�entar melhores condições
g.arais podendG a "Comi.,
são rejeitar 'as propostas
no todo ou em parte ou

sugeril a anulação tia

concorrência, se as mes

mas não preencherem as

exigências do presente Edi
tal, não. cabendo aoe con�

correntes Qualquer inrleni�
zação.
X - Findo o julvamen

to, ::l. COmissão emitirá seu

XI - O Chefe do Exe.
'ctftlvo Municipal aprova
rã ou não, o parecer !Ia.

comissão, nos têl'ffiOS da

lei.

VI - As propo<,:tas, oe
vidamente selada,,; e ust
nadas em sobrecartas fe
chadas e rubricú.da... pel�
conCOrrentes. deverão se:- parecer e.!:crito e o subm�
entregues ao Gabinete do terá a apreclaçã-o do Pre-
Senhor Prefeito, até às 16 feito.
horas d;o primeIro dia.. útil
após o encerramento do
prazo �btd9 pelo presente
Edital;
VII _ Os presentes de

gerão anexar às propostas
os seguintes documento:;:
-m Prova (e idoneidade 2T"'Cfc outubro ci.e 1963
financeil'a: 'jf fi
ol Prov:-t\ de :.mteceden- � WALDEMAR VIEIRA,'
,tes cr1min<lis� mediante.

_ PREFEl�q:"M'ÜNIêIPAtf ';-;'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Do Correspondente CYzama

PREFEITO FORNEROLLI DECRETA

PONTO FACULTATIVO O 28 DE OUTU

BRO.

Tendo em vista ser a data já tradicio

nal em que no Brasil se comemora o DIA

DO FUNCIONA'RlO PU'BLlCO -- 28 de

Ouutbro - o sr. Prefeito Fornerolli vem de

baixar ato consider�ndo Ponto Facultativo

em todo o Município de Rio do Sul a referi

da data.
Todos os anos nos setores Federal e Es

tadual os.Chefes de Executivo correspon

dentes vêm decretando Ponto Facultativo
nas repartições públicas e nada mais justo
do que Rio do Sul também se associa ao jú
bilo de classe dos chamados "Barnabés",

Segundo conseguimos .,

purar- os runcronartos da

pl'efeituf'a na próxima Sl

gund<l í'eira - 18 de Oll

tubro - estarão l"'uni(los

com o sr, Prefeito F01'nl'-

Departamento Central de Compras
Edital de Concorrência

Pública N° 63 - 023
o Departamento Ct'ntral

de Cumpras torna públi('o
que fará realiznr, no di:l

28-11-63, à.� 15 horas, lia

sua ;;éde, à PrJça Lnurr;

Mu!ll'r, n, 2, CONCORRE'K
CIA PUBLICA, nas con,H-

a _ apresentar declara

ção de conhecimento e <jub
missão à� norm::is do Ed:'

tal n. 001-28-1-196" publi·
cada no Diário _Oficial !"!..

7.226 de 6 d.e fevereiro de

1963:

ções seguintes:

tos, o sr. Prcst.tentc F01'

neroll1 terá ensejo de de
monstrar sua estima ('

consideração para com os

colaboradores de sua pro
fícua admínlstracâo.
Ainda recentemente,

Quando (la passagem ne

sua data natalícia, 18 de

outubro, o �I·. Prefeito For
nerolli foi hnmonagead-i
com inteira justiça 'p1'1?
funcionarias da munícípa-
11d;<d(' qu-e- o preecuteamm
com uma valiosa lembran
ça, num ambiente oe cort

preensão, rescc'to e camn

radagem
Associando-nos as co

memorações program 1d:1.:>

pelos funcionários da Pre

feitura, com a participa
ção do Chefe co Executt
VOo Quando de mais um ��8
de Outubro cumprimenta
mos cnlorósamenta todos
os Integrantes da crasso.
-princtpnlmente o funcio
nalismo publico que r-x-r

ce suas atlvidadC's no Alt'J

Vale do Itajn i e de um mo

do especial Rio do Sul.

JOÁO PESSOA, 28 (OE)
- A Capital Paraibana vi·

veu momentos de intensa

agitação na noite passada
em consequência do aumen·

to nas passa(ens de Ónibus

autorizados pelo Prefeito

local, tendo em vista a ele·

vação dos preços dos com

bustíveis. A portaria do
Prefeito de João Pessoa

contudo, não menciona �e·

dução para os estudantes. A

classe' estudantil, em repre·
sália, após concentração no

centro da cidade, resolveu

depredar os ónibus. O pro
prietário da emprésa, acom·
panhado de outros elemen·
tos alvejou os estudantes a

tiros. Nova concentração
foi efetuda em frente ao

Palácio do Govêrno, ocor·

rendo novo atrito entre es·

tudantes e policiais palacia·
nos. Na eSCaraITllIça uma

pessoa perdeu a vida e vá·

rios outros estudantes fi

ram feridos.

SABOROSO?
si! C�FE ZITO

NOVOS E ABUSIVOS
AUMENTOS - A

CARNE SUBIU MAIS
CRS 50,00 EM

QUILO

Os preces estão subtndo

vertiginôsamente sem q'.l!'

C�\ que' os que .se julgam
donos do mercado tenham

a miníma consideração p a

i-a com o povo.
nesta feita através do

própria J)el�ado Regio
nal de policia tivemos co

nnectmento do novo au

mento da carne que assim,
em um m!?s "Subiu 100 cru-

Noticias

eetros em qujlo. pots em

nos-a reportagem atra

vés de "A Nação' nnvta

mos cnttcaôo o aumento
astronômico de 50 e agora
novo e idêntico aumento.
E' uma verdadeira cala

midade. um verdadeiro 3":

'Salto e não apenas na car

na pois nos úrttmos cnos

tivemos o aumento VCI'

tiginO!:u de tudo o mate

que .'-·IJ faz necessártc, a

rios-a aumentenêo. PGijão
subiu, arroz subiu c muito,

banha acompanbou. ran

nha de m.andíoca não fi

cou atrás, açucer na pra

ça encontramos per varias

preços e as .. im per d'ante.

O oêc e-tê cada vez menor

de
Enio Ramo.'! Ltsbôa. pecua-

Escreveu: rtsta de Coxilha Ríca e n 1

Nelson Bra_�cher dia .21 d a galante menina

carmen Lucia Brascher

Tivemos dia 23 p. passa- Melttn. filhinha do cas«i

elo, a·., salenidad!Cs de en- Sr. e Sra. Selio MelJin, al

ccnamento do VIII CursO to ctlmerclante de np>,sa

de Aperfeiçoament� de praça. Daqui eU:J�pl'Ímen

Profe"sore� Rurais, �en'lo tamos o� aniv�'I:Sariantes

que ,? program'\ foi o S['- com "óI(."., tle muitos an').;;

guinte: 7.39 hora,>, Mis�a de vida.
em ação de graças celebrn
ba na Catedral Diocesan'l: Felizmente p:!rl'ce qu� as

20.00 horas. no Salão No- chuva .. CEssaram em nO�3<::

bl'e do Colégi:J Normal "Vi municlplo, Tivemos mais

dai R"lmof''''' Sessão Sole- de 1 mé_> de incessan:"!�

ne: Concentr9.çã') do_� Cur chuvas qu" muitos prej·li-

sbtas: Abertura da Sessão z:)� causara:n a n"Js"!I l:l

pL'l') Exmo. SI'. Dr. Elpidio voura, Indústr:a e Comér

Barbosa DD. S�cretâri{) de cio.

Educação e CU!tUl-j: Ois

eur.�o {lo Orador do,; Cur

sistas; Entr.ega de Certifi

cade,,; Discurs') do Para

ninfo Dr. Elpidia Barbosa:

Pal,gvra... (le agradecimentl)
da Pr()f. Ingenburg Dek

ker: Coorrdenadura; Pala

gl·aC' d') Inspotor Regiun<tl
de Educação, Prof. Wilson

César F1uri9ni: EncerN

menta (Ia S�ssão; Exmo.

Sr. f:.ecretâl'to tl'_' 'Educac;�)
e Cultura e Hin') Naciona'.

Pelo c'Jnvite que foi envia

do ao nC"Sso jornal, daqui
agrad�cema,.: feli

citam�·s o Pr')!. Wilson

César, Impetor Rf'glonal. a

Coordenadora Profa. In

genbnrg Dekker e t.a{]os .JS

Pr'Jft's·,iore�, pelo êxito ai

cançado no VIII Cur�o de

Aperfeiç0:3mento de Pro

fesNres Rurais.

Registramo'" com -satis

façã') o_� seguintes an!v('!'

sarios: dia 19. da Sra. Del.

DOl'othi Braschcr Lb;bôa.

digni"Ssima esposa rIu sr

A HORA PRESBITERIANAb _ O� envelopes, con

I _ OBJETO DA CONCO::t tendo prop:lstas e docu

RENCIA rnentos, deverão ser entre-

gues no Depal·tamenta �!1

VENDA trai de Compra,;, até às
�'"tn"l,..

13 horas do dia 28 de 11 de �-

1 _ Automóvel Ply- 1963 mediante recibo, e:n

mouth, modêlo 1951, �ôr", que 'mencionará d:u.a e h:1

azul €"Scur:l, motur nO p, l·a do recebimento. as�ina-

23-396.675 _ Unidade Um do p:Jr Funcionâr!� do De-

_ Quantidaele __ 1 _ Prf'- part,lmento Central de

co base CrS 1.01)0.000,00. Compras.
2 _ CamÍl\nela Fargll, c - As oropo;;tas serão

modélo HJ54. côr clnza cl'1- abertas· aos -15 horas do dia

1'0) � venle, motor n, T 28-11-63. e na pre;::ençn dos

334-21646 Eel'i.>' 82350549 - pl"up'Jnentes ou seus repr-,:,

Unidalle _ Um - Quan- �eqtantes legais.
tidade _ 1 - PreS;f1 ba:;e

CrS 500,000,00, III - JULGAMENTO

rolli numa suculenta cnu

revenda em rt:go,>i.io ao

transcurso 03, . .o;igniflcati-

VllM�i:m���e. vez reunido --"-J-o-a--o--P-e-.s-s-o-a'�c:m seus auxiliares . dirr-

vive momentos
de Agitacão

3 _ Caminh�o Internc.l

cional K,B.5, modêll) 1\146
côr verde, molor n, 619S3
_ Unidade - r1m - Quan
Hdade _ 1 _ Pn'co b:t 'e

CrS 400.000,00
.

4 _ Camioneta FOl·d ?

350, modêlo 1957, :motor "_.

9430 B., côr azul e brane l·

Unidade - Um - QU<lntl
dade - 1 - Preço base

CI'S 500.00000.

5 - Automóvel Mercuri.

modêlo 1948, motor n

78-85-2· côr preb. Uni/laoe
_ Um _ QU:ll1tidade - 1

- preç.o base CrS '

500.000.00.

OBS. _ Os rderidos V"'i

culos encontr9.m-,e a dis

PO�lção dos Sl's. interess'l
dos no HO'iplta'_ C"lônia
Santanil.

No julgamento da con

c')l'rência serão observada,;
a� disnosicües do .art.. 23,

do Regula�nento aprovadO
pelo Decreto nO SF--25-

08�61����orrêncla p')dera

::�h:n����a�r�:�d:ez io��
malid!Hle expI'e::samente e

xigida pelas Leis e a omis

são imoorte em prejui,�o
aos con�orrente", ao Esta

\10 ou à ml)ralidade da c')n

corl'ência.
O Deoartamento Central

di' Cr�ora�. nor sua C'J

mi-são Julr:adnr<i, reserv'"\

se O direito de anular a

Concorrência, caso as pro

po�t",s apresentadas n�t.o

cO!Tc:;prmd<lm aos interê:::
se� elo Estado.
Flol'ianópoli:-:, em 25 de

outubrQ de 1963
II _ FORMALJDADES

Ouça todos 0.0; doming(.,J� pelo ZYT--25 Rádio Anita
(JariGoldi de Flori,mápolis ós 13 horas e 30 minutos
A HORA PRESBITERIANA AgradecerrulJ o SUl

Ora_ IARA OOILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

Atende sàmenlf' com ht,ro maré..do das 8 às 12 hor�
Método p� !('ológ';cv moderno-espeeializodo paro crion

,as
Alto rotaçõo
Aplicaçõo tópica di' fluor
Atende senhoras e crIanças,
f' das 15 às 18 horas
RUn <;nn !('Irae, 30

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários
Faço público que se encontram abertas inscrições de

AGENTE FISCAL 00 IMPóSTO DO CONSUMO do Minis·

l,éria da Fazenda.

A in.scrição estará aberta no LA.P,!., das 8,00 às 11,00
hor.l!.s.

ABERTURA: 04/11/63
ENCERRAMENTO: 04/12/63
São requisitos para lI!lserição:
a) nacionalidade: o candidato deverá ser brasileiro

nato ou naturalizado.
bJ sexo: poderão inscrever·se candidatos de ambos os

Sábado p[l$'.,ado tivemos
a innll�uraçã(! .'wlenp ,[,�

majo, um estabeleclment')
de cI'cdito em nl)s�a cida
de. Desta vez o Banco Mf!�

enntlJ Industrial de st'l..

Catarina, S.A,

com Eua A�ência \;ita a

Rua Mal'echal Deodoro -

Edifício Antônio Souza. >\.

bençào aa novo cstabeleci
llJ,ent,,· fui dada _ 001' .II.

Excia. Revdma. o. Daniel
Hostin, Bi-p"l Dioce�ano.

temlo COln1J!uecido ao ato
altas aut{;ritl�des ciVis mi

litare" e IJcle�iastic�s, -e

grande numer:) de eonvi

dad\l� p'>rtencente� ii In

dustria c C�mércio IOC3i�.

Impt'ensJ. falada e escrib.
O fito de inaugul'açã'J f'Ji

presidido pdo Sr. Dr. M3-

tias Vllhcna de Andrade·

um· dos Olretol"p.s d'J "Ba

m('l·indu�'''. O gerente Ja
filial de Lsjes e o Sr. A

dão de Oliveira que ja
t,,:'m mais, Lle 20 an:JS .i('

Banco. Uma atitude digna
de registro da direcão do

"Bamer!ndus' fo�', Im· a,� r](,a

çôes feita', naquela data

pelo Blméo, a diyer�a� in�

tituiçôl's de Caridade de

n{ls�a Cidade. Nós daqui
fellcitamos a DirC'çbo do

&eou "'Al' Plfl:RIT.& 00 IAAstL

Cai o desem
prêgo na Grã
Bretanha

LONDRES (VAl - A

maior �vldência da expan
. !-ào econômica da 01"1.

Bretanha. foi dana esta -se

mana com a pUblicação
das cifra .. de desemprégo
no Reino Unido pelo Mi

nistét·io do Trabalho.
Estas cifras mlOstram

uma dill1inulçã') de 11201

número de desempregado.!'
-('ntl"e meado� de setem

bro e meadus de outubro.
O total de de,;empregado>;,
de 474.415, ,'egistradCl em

outubro, l'eprC'senta � 1

por ('{'ntn do nÚn'f'l·o di'

êmpt . M" comparadt'!"' lt

2,2, pOli cento em outllbro

do ano passado,

c J idade: mlnima 18 anos completos à data do encer

ramento, máxima 40 anos incompletos à data da

abertura da inscrição.
dl certificado de reservista

e) Utulo de eleitor

!) 2 fotografias 3x4, de ['rente e sem chapeu
Os candidatos do interior poderão inscrever-se paI' pro·

cumçrlo.
Florianópolis, i2 de outubro de 1963

AHair da Silva (',,'ls1!ae.-Sobnntm
S.uhstiluto Al1�OmnÚco €1.0 Delegado em

(Rubens Victor d:< Silva)

Presidente.

=

mais parecendo míníatura.

Os preços de vestuârtos f'

catcadc-. são de a-c-ustar
màs o que reclamamos com

maia inststênctn é ju-ta
monte (i.,- gêneros alimen

tícios. Qmmdo ern paios
tra cem o titular da De

legacia Regional de Policln

chegemcs 9. doclamr ao dr.
Luiz Guimnrãe .. Que certos

casos de preces nbnu-d.. ..

mais parecem CASOS DE

POLICIA.

E·'. �rec�o que haja um

paradeiro e nos-a-r pare
vra-, que roore-ontam o

desabafo d") zê povínn
sofredor não devem morrer

ao léu

Lages
"'Bamerindu·.," e. seus run

cionári')" peta héla soleni

dade de mauguracâc, dese

íeneo-inoa multo êxito na

"Pl'in�e.sa da Serra" gtu

noml' do Asil') Viccntln')

da Velhic,e De�flmp),rad;.
("le L�lge�, ,agradeel'mos
tambem a gcner,,�a doaç[tn

que foi f�ltn. aquC'!a Ca.�'l

de Caridade.

Renomados
Escritores
virão pa rtiei

par da Feira
do Livro

Segundo inf')rmaçõc�
obtidas C'Tl o :)1' .. Antoni,)

Quirino dos Santo"" pr�s�
dente d;1 Comissà') da 11:1

Feira do Livro desta capi
tal, promcçã:l da Cimanl

Juniol· ele Flot'Íanópoli�.
estal'ão partidpand'J 'dê,,

te Festi,rg1 os e:<critm·"""

Jo�é G"ialdo Vieira. Jl.

mil Almansur Haddvl.

Paulo Dantas. Ligia Fa

gundes Teles Co Paulo

Bonfim (de São Paula): e

JC'_�é Conde, En('i(]a, Mar

ques Rebêlo. Fernand'} Sa

bino, Sérgio PÔl'to. Pere

grino Júni'll" Eduardo

Portella o!' An:b�l M:leh ,

do. ((10 Rio de Janeln)\

f,'

Dr All)'�j"
ilholl

CLíNICA DENTARIA

f"�atamentf' dfl.F arer,çõet
da boca em adultos I

crhnças pelos mpt,ortos <'II

nl�o e ciwrgico. C(,nfecçao
de protf'se� parcial .. e to

tal"

Atende diariamente das

8 às 12 e das 15 as 19 hOl'as

às 2' 4' 6' feiras.

Ji:;{rl\lsivament. com bo
r"l mnn·adt.

0csnsultórto: P.:dtfl('j(l ;u

!leu - sltls 104 - "la ...

rnnimn ('nf>Jhn

NADA DF

REBITfS!
Exija Pro seu C!\t�O

Lona de freios "COLADAS"
_ 6C% m:!l!' no aprOvei t

�ento das Lona.s.

CASA DOS fREIOS
Rua Santos Saraiva, 453

FR'T'RET'l'O

�'3:r."4�im 5 ",,'..ur__

, (DlI1HGOIIUQ\J'I�'liN
-1 Ol(f.i�;

''''' fr..llu', ....... L·iI

VENDE-SE
Um salã-o de Beleza em

perfeito esta.dn f:: uma ('9

"a (le Mad('ira nova 11a

Rua José Ma�·!"'I. ela f"t<Z

no José Men;i Trllt9:- ,u,'

S:lHio Horizont.e -- Rllll.

Conselheiro Maira Ql.

ECONOMIA & FINANÇAS

ORIENTA(ÃO DA FACULDADE DE ClENCIAS [CONÓMICAS

DA UNIVERSIDADE. DE SANTA CATARtNA

(ESU OIlII:Nl"tAa .."O ,.�lIt.l rM I:NOO1liO D[ tONtEira, E a�I"'laES I$OV..A$

OnA(�4.0 1'1l0Nl, NCIAIH NA CO�CLUSAO no

ct uso UE Ai'EIWI�lÇOAl\1EN'I'O

(\\Ir.MAn OIUANDO mAS)

lJ1 dl' urna sérto

Tememos - e temos sobradas razões para

afirm:\-lo, porque jn o estamos sentindo na pró
pr-ir, {'(HIll" q\lP uma mcompreensâo das .nuo.

rtcuoos lay:et1(h'll"ül.,;, rcdernrs quanto aos verrtnrtot

ros oojeüvos IJ(·I·S('I!,llidos pelas Universidade .. ,

vennn a fnz('!" r-uir por terra todo o trabalho pro
ncuc u que, \'ultlHlria e cutustesmacamente. víe

mos orcreccr a nossa cooperação e o nosso sacrt

ficio
E' nocessárin 11m" O� dois altos Institutos q\IC

ecnccucr.un e nos proporcionaram êsse trelnn

morno e que 1:-\0 ..ubramente abriram essa clnreí

rn pnrn u on-uio. n:\1l se satisfaçam com a colhei

ln inicial, sllllllks amostra que estará ratatmen

k' l'Otnprnnwlid:1 !4' níio encontrarmos, em nos-

51'S 1".\('01:1<;, as ,·ulltlit:(le's iJlr�ispensáveis ao trens

ptanre e fi. npli,'al;;ío da experiência que aqui nd-

quirir.
E ..pommns. corno -dt'ri\'adlls necessárias, qur

a Dirl'lorü( do Em;inll xupcrtor e o Conselho Na-

cional de E('Otl0,llIÜI. l"f'rrilJuição ao nosso e5'

íórçn piom-iru, nltu-ru aos Conselhos e pn-

deres adtnini�tndj\{)s TTnivcl"sir'!íldcs no sl'llti

do de llOS �r-ri'lI, ro["/)C',·kLo,.: <lS instrument<-'5 :1.(11"

qU:ld05 ,ln pl'·II" n'udillll-"lo do novo tipo de ll"fI·

bull"lO que vall1o;; (,rlf'f'tn.r.
Somos Ul11 ;',I'II)_JO J,joneil"O, voluntul'iRmcnt(.'

submetido [l uni:! (·:�]Jd-i(·lll'Ín que n1io pode fÍl'ar

nll unit:adP, )<1:1;; IpI!' (\1'l!e ser ll1ultiplif'fldu. no

Il'mpo p. llO llHJ!lI'l'O, a r;lll de que as nOV:lS rwnl·

r;!Jes, em !I'clo n nr:,<.;j]. possam colher os b�ne

rí!'icos da 1"f'11"1'11I::-IO (IUe' a nova lei de Basps pre·

tende t J'a?er ao f'llsino nacional.

Corn'mos, !!I!":-,!Il'l. 11m duplo risco, caso o

progranm clt' I rdn:lI11ento não sej� continuado: -

o do resS('lllÍ!lIl'Il!O (lo" BOSSaS colegas, se lhes

fornm 11(':';:1rl:1.<; :1<; oj)lJrltmidfldes que nos fOI':lln

propon:ionacla<;. (' {) do dl'srespeito dos nossos

alunos S(' llJl'S n:lO pudf'I'!llos, por carência de

meios o!'('recel" um cnsino mais nlualizado e con·

sent:"lneD (,,'mo as e",i�tn,·bs da presente hora.

O esfôn·" e a ('nll! rilmidio do Conselho e cta

Diretoria do En..:ino SUlJel·i�r só terão sentido e

juSlificfl!lvH sI', n j);,I· da n'llo\'nçfto_ do nosso pre·

pl\ro técnico e cienL[fi('o, [lS nossas Faculdades

puderam lflltl))(·m nos oferecer os instrumentos

com que irenlos lavraI· fi no:ssa scam

Confillmos em que o douto patrOno, a qllcm

o Govêrno ela !1('púllli,·a, em ato de son i.nspira·

ção, entreg'Oll o l'on\a!1do do Ensino Superior,
saiba COl'l"f'Sj)ond('1 no �lOSSO .esrôrQO e à nossn

compréenSllo,
Confiamos lam!ll.'·m em que o Colendo Con·

selho Nacion:ll ri,' Ji'A'()rIOIllÍ:::J e, em pa.rlif'ular. o

seu respeitndo Presidente, !laSSO homenn�mldt) ('�

pecial, C01l1 o pe<;.o dn slla autoridade, não descu:,('m

do ónus mOF.ll dI' nos apeiar e nos assistir. atuan·

do junto ao.o; j)Odor('s competentes no �nlido de

que o frulo do seu prirnciro trabalho de colabora·

ção no setor do alto ei1sin9 não seja estrangula·
do no n:ls('{'(!ouro.

Junl0 a ;'1(' lica o nosso paraninfo o eminen·

te Prnfe..:sor 1>bnoel Orlando Fcrreira� - Dirf'tor

cios ('I�nos, (·u_io j:"n]Jflri(o profissional e coios

dolc!'i de (·nvaltl('iri.�lIlO (' fllllor ao ensino el"s

ciérwins (',con"llllk�"s sI) são ex{·edidos pelas suas

extrn{)rdin:írias qunlidfldes de coordenação, o que

nos pel·llIitill, ,·0111 a sua -constante assistência,

q\le os 1l1:1is diversos problemas com que nos

de!'ronlm\lo,s en('ontrassem sempre, na mais exa·

t<l o!)mlnnic!m!e, e mais t:on"veniente solm:l'lO.

Nl'le !mnb�ll1 confiamos e dêle faremos o

veic\llo \)l'illl'ipnl para o encaminh[lmento dos

probl('mn!'i que Iremos fatalmente enfrentar, n:l

certeza de qlle ('slarC'mos antecipando êxito na

solu<:ão.
Confiamos, por ir;l1al, em o nosso emérito

homenageado, Professor Evandro Lins e Silva,

cuja cOlabora('fLo no atual Govêrno da Repúbli
cu constillli um dos mais assinalados exemplos

de dediC'nr,'fLo ii l'nusa pública, e a razão unica

da nos.o;(\ cscólha. Será éle o nosso interprele

junto ao Primeiro Magistrado da Nação para

quem a trnnsformflç5.o das arctíicas estrutllras

que ninda. rlgl'ilhoam o Brasil, através reformas

de base, é uma C'onst.:lnle política e a ra7.rlO clt'

ser da sua permanêncIa fi frente dos destinos do

nosso povo.
Pode S Expia, o nosso homenageado espe('ial,

as�egllml' [lO Chefe da Nação que os Professô

res das Fa('uldadf's Federais de Ciências Eeonü·

mic[l" estão plpnamcntú convenl'iclos e con;;C'il'l1

tes das reforma� flue o pais nece�sita empr('cn·

der.
_ eon(inua -

Aula Particular
Portugues e M:l.!.em:'itiea. Jnforllmr,'ões à rua Souza

Franc:n. 20 - fone :\$-30.

Curso Preoaratório Continp,nt�
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IGINA'SIO EM UM ANOl

PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

_ 8asNI.do n05 maIs modlrnos proce9S0S peda-
gógicos.

- Dirig'ido Pf'lo:
_ PROr-. VlcrOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS: DIURNOS·. NOTUllNOS

FOGo .sI II!! ln r:
v

o Q J<:UQ D.r ... r-plvln AdLlcC'l 11'

go 24 c1d Maio, 748 -- 1 .nrl"i1'.
- Equipado com máquin.� ��, f y4

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ll:JBE 12 BEAG05T0 Dia 9 de novembro - "BAIL DAS ORQOIOFAS
Escol�a �a Ra!n�a e Princesa �as Debutantes �e S.C. 63· Noite �e [strciasserá a�resenta�a- Promoção �e lázaro Bartolmoe

Relatório da Willis um documentoatual

A PATRONESSE BEATRIZ CAMElIER
RECEPCIONARA HOJE

nará as Patronesses do Baí- sam pelos problemas eco
le das Orquídeas", com- um nOmicos nacionais.
"COQ�. Na oportunidade se- Vale li pena, portanto,
Tão apresentados assuntos li- 'tecer algumas considera
gados ao baile do dia nove ções ao redor do que ali se
do Clube "12 de Agõsto�. De- expõe, pelo multo de pro
pois eu conto... fundo que encerram as ob-

servações feitas em torno

principalmente, da centra
Maracatú, uma movimentada díçâc hoje extsaente entre

promoção do cronista 50· li vertiginosa espiral tnna-
0itll Celso Pamplonà de UA cíonãria e os obsoletos cri
Gazeta", que acontecerá no tértos da legislação fiscal.
próximo dia dezesseis de E' patente a ineficácia

das medidas sugeridas pe
lo Govêrno, em 19Gt,' no
sentido de pôr um Creio ao

hoje, para o Rio de Janeiro, processo mrtecromtnc do

" o eonhecídc decorador Ma- Pais. O aumento do custo rtos. tomeredores ou con

ncel Gabellottl, onde provi- de vida' atingiu urna taxa cessionários, vem a público
superior a 6Mil, asprutando-
����".......� ;-��'- �

D�. SEB/' STI O MOURA

A debutante de FpOlIs- dea1l1ando n') ,',Baile da!>

(Clube Do1;e) Vara Mede;'- Orquldeas" do dLl nove

ros Gualberto. 9,ue esta._.-á Clube 12 de Agõsto.

NO LIRA T. C.

novembro.

VIAJARA'

dencíará algo para a deco

ração do Baile das Orquí
deas do dia nove no Clube

Doze.
CIRCULANDO

na-, canoas de revi-ta

[c-t-n ais a Revlsn: "TC" que

está ínaugut-s rul.r mtnxa
coluna gocal. atendendo
tnsístente ccnvtte do D:

retc r t n-nalsta Narbal vt

lei a. Ina�f!Ul'fi C11T;
. �llg.

tro pâg:n\'!o e('{n n')"�d3d.>s
da cccíedade eatartnen .e
Focalizei (' Baile d'l,�' D"
»utantes d e gocíedade
"Harmenia Lyr�;" c,� Jo-n
viII"'. que aimla roje ê n<l

Hcia,

�a:aE��!:aro, está pt:Q. COM VIAGEM u:��c�� do Clube "14 de

;��::tr:' �::��'lt'it�l�a��� marcada para os "STATES" J'Jnho'" de Lage�, convi

dais d� santa' caf.:<l�O:_a.. o Eng�nhelro Dr. Cel.se � i�n���..��:;� :; G�:
:=� i:s.s, ��r�, SnllÓ-'

tel quando se:-ãc entre- que no pró�o dia quatro tOt� a Jn"Cllção elr debuta0

gu�s os -DlgloM\i.o.; de� H:m -embarcará.
.

�ara o R:i0 de tes da JOIACAP.

l'a ao Mêrito., U'11 . rllteri,�o_ jiUleirO de. ao-de .segUlrá 'no
NO LUX

programa está. sr:-nao e�4' dia sete, a convlte .do 00·

bora�o pel� �ll'elor�: "d,,:' ·��i·n�.T.��n���:�. n�·)t.rn: Hol.e!, domlngc à no:k,
refelida revlrlta, oue :... ...e:-·inIOrmadO de que também O Colunl'::,ta entre Of; de

�ca:.l;� nGSsa bl'lc:-a �I'seguirão 'no 'mesmo dia o putad'ls Armando Calil o:'!
C a 1 r. "�. professor !4a,rcondes de Grl)n�mann de S;uza. Am

ESTÁ p'rofessor Ma-rconrés d!:! bns cltaV1.m QS nomes. dOs
. .

.

.

.

Mli,tlos,. Engenheiro Dr. pl'('temo� futurDg cmdlda-

pr�un:�(Io. ,'.0. --CI�IJ__"l{arr'Richbreter e Dr. Wil tos da UDN c P·SD 20 G,)-
12 de'A:gO>''t,?, M dl� qui'_· 'roa.r Dalagnoll. {armando vêrn') d) E�tado, Nenhu�
ze �e. novlUl'lbr� ü 1O��u;, uma équipe- de cinco técni. dêles porém. acreaitou
raça.o. da VI .Exp�!<a!1 d�_,c.oS- c:p.tarinenses que farão na:, :nossibl11darles eleit-o
Orquuleas, l!omOvida _.�;, ·um. Cur,so rteS_'E. U. A. _ ralS dos nomes que men
la As�taçaO _ dl'� COle,i:�'J,-� Cinco paranaenses e cinco clonavam. 0,-; dois s�r

na�ore� á� OL'QIl���,a:l:;... �. gflUChos, parth:_lipariio do riem, sem revelar o r.an

Ra.�ha d:r� Ot'l\1!�tlas,' �:,�,'JTI�jno ctii'st; que durará dldat1 do seu prnt.ido quI'

��;� presente' 'la Cerhr.o·
dnco !lemanas, ;:r;�;�:m �et)o;;!::::/ �

AS Gl\ROTAS
1;',o.l ANDO NOS Colunista con�lu!u: h'>-

RADAR de F!lolls, Er."ly "STATES". re�ressar:lm 05: mens int0211gentes Cah:m
Alva.rez C:tb�':ll (lOira) .� Srs; Dr, Jncon Nácul e Dr muito tanto '.1unnto quiMana Beatr:z Vlldc 1/.;-

Ingo RonRU){. que estii.o f'erem. mas nada dizem

n_bais (mol:enn), rec<:!b.:-'- contando muitas e muitas antes da hora em que a in
rao �':' �alxas no Baile

novi{hll!/><; a respeito do tellgúncia D')�H dizer tu
das OrQU!dea.s. AH1b:l� I'C-

Curso qlle fizeram numa dJ. O "Rallar''''. apena�

f�'�s��t����ll: ��)s:b��:� �i����,C'ãO do Governo Ame- ��;an�acon��:er I��:;�:;�:�:dai' de 1964. de dois !Brtldos políticos
em S. C.

ANOTE as vantagens: mão-de-obra é reduzida em
70%; o tempo de conatrução é 70% menor; material
mais barato e só precisa de 2 a 3 mm, de rebÔCo. As
paredes não deixart! passar roido, umidade ou calor e têm
Jurabllldade ilimitada,

GUA.RDE o endereço; - Escritório à Rua Felipe Seh·
midt 3:4 l' andar, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

==� ::U:�IJ&;,�:;:�m�o,";:���,,,::,o:. Sal�tStTE 'i casa modêlo, ao lado da Cábrica e certifil1'".AJlA 4.'1 8t1'" P�.4 TEMPO COM=S(l_.\ F!\I\IfTT.IA - Rl�l''1\''l()F.:S SOCIAIS J.-/QJlIl.Qa.n.da � marcw: dllupurtaçáo se pessoalmente, de que voce mesmo já pode iniciar suaO�N(,:A""''':� Ctt(IUET";I� - FI,;:-;;"'I\I;; L'IC <\'1IV";II",,:IHIOS - CHA
CCI.-truçãoUJ\NÇANT&' - �'J l.. .;�

•

;ib�7J�Sll:e �h;�n��� 1 tÚ�I� T:f�o'������'l�� ...'." ANIJAR t'ERRE01.PO...��AL HOTEL,; 'Tel. ;51�(�O;�tilria)""."-t\�;.-;:�(:,�:é�·��'1il1l�3e::�:::�:::�ti:�;""����������!l!:::::=":-........_-_"':�.iIIii._------.___ -"'.,,,,"",,�� ,.:::·:�:�.;'5.w,;.:,:�l��!�!it��j,:·:_ .'

i'�,2,., j:�l_::!,t·i�J:�,if�.··:

TEREZINHA EM óR.BITA"

a nova C!ihl'lelc·lrR ,:e
o "DAILE DAS ORQUt·

"Ch:-.rllles Mn(las"". que DEAS". do lll!-l novt;' no Clu
ontem. in:lIlglllYll1 �\I"S "h 12 de AgOsto com o desfile
vldade,.; em penlr:ld\!� m"� das debl1U\ntes de Santa
dl:rqos, Catarina 1963, qua'1do se-

rão conhecidas l\ Rainha e

DA. BETY
Princesas, Altos pl'eparaU·

do Instituto J", Be�e7i'l
vos estão sendo provlden·

TI'ê" J·:ly. I'st.á recebt'ndn clndos para o elegllnte a·

muito� :v'1Iidro;; de F.!'mb�- contecimento que marcará
le7.9.mento fJ!ll'J o d'a n')- época na agenda no "Ve'
ve, 'Baile das Orqulde!ls'" tl'!rano" da Rua João Pinte.

Muitas debntanf.es jú. es·

NA SOIREE tão ln<;C'rltas pl'.ra o ef;pc
do Lux Hotel - no pri- rado aconteciml.'nto, cuia

lnt'lro enc('ntt'') dos cn- renda será pró con�trudi.o
ni-:tas so�iab; o Conjunto da séde do "12"_ As meni
Brusa Quatro (Ip. Luiz Hen lIRS moqas 19(,3, com os

rique, vai dar �HOW. seus r.laravilhósos \'estidos
QROANlêA�;DO vii.o dar um \'erdactIo'1ff')
llm8 Iist1 dc cnv:d�"I',� "�h(1w" rle bel".,.:�� f' ele

a elegante e bonita Senna gância, numa noite feli7.
ra Dr, Miguel IT!:rezlnh11
Hermín'-o Dam.:, para fe,
to{'jar o primeirn IUln .-lt> A PATRONESSE
�eu filho Miguel Herminif, SRA. Beatriz Camelier, hóic
D�ux Fi:ho. em sua residência recepcio·
��""JI'S;" ·i

EUDOXIA

DE \ BARROS afamou

ptani'ita que vai dar
CI ncérto no dia três d�
n:l"embn no ff'atl'o Al
val'o de Carvalho'''. Prom)
ção do Depto de Cultun
tia S.E.C.

SALETE

CHIARADIA a Ggnta
Radar de Lage3. sPra ;::0·.

I'o,da Rainha .!:: Clube H

cl�' Junh'). no 'ba!le do ,:!'a

tript'l :- um ue

pl'Óxlmo.
dezembr,)

CO�FORME

d'''lllo:uei cntplT'.. oue :J

Rainha da·.; Orqniueas. se

ní e�cclhida no Baile d'l5

Orlluíde3s n) Clube 12 :1e.
Agô40.

'"

mesmo a curto prazo, V&

remos o empobrecimento
geral de' multas empêsas
que se fundaram visando
principalmente melhorar o

t 'padrão de vida do trabalha·
.

dor e Incrementar a econo·

mia do Pais. No caso da

Willys, uma emprêsa por

CIA. flETRO QUfMICA FLUMINENSf
\ ::�:t:.� tIt���S te=ei��

reprogramar suas ativida
des, premida por circuns·
tâncias que fogem ao seu

contrôle. Que 85 autorida·

des, portanto, atentem pa.
ra os termos relatório - e

não vejam naquela peça a·

penas uma demonstração
de "lucros e perdas", mas

um exame sereno das con·

dlçôes que, tolhendo ativi·
dades produtoras, são ab-

solutamente negativas para
o desenvolvimento econô
mico do Brasil.

O relatório da Diretoria da

Wil1ys, divulgado pela im

prensa, é menos uma exi

gêncta de ordem legal do

que um documento que re

flete, em' seus comentários

Ihtrqdutôrios, uma situação
que merece' ser aprofundá
da por quantos .� tnteres-

se de janeiro ate junho do
corrente ano pela casa dos
32%,. O cruzeiro. por sua

vez, se reduziu tão acentue
damente - Informa o do
cumento - que hoje vale
apenas pouco mais de um

terço de que valia em [u
nho de 1961. Como se vê, o

poder aquisitivo foi desgas
tado, chegando as conse

quências dessa pulveriza
ção monetária a penetrar
nos lares, em tOdas as ca

madas sociais.

A. gravidade do proble
ma mais se aprofundá
,;uando nnactcnemos os �

r;t)"'·f) fi (1 caso ela

Willys, que precisa dur

v\; 3W\::' atividades

nâo tlllf''1..''lS nos seus 50.{)(IO
sctonísras e aos seus 8.700

funcionários. Assim, quan
do uma emprêse, que tem

responsalJiUdades sociais
"('I"'l "C'jnnic;rn ..

, fnnchmí.·

CIRURGIAIJ-.UENTISTA
(;LtNJCA DIURNA E NOTURNA

Ex-Denttata do semtnérto Camiliano Pio XII' de S. Paulo
Tratamento Indo.nr pe-n 'I!:" R.Qta,ão - Prótese
HORARIO: Das II �O .à'l J L10 e dR" 14 às 18 horas

2's -r-s e 6' FEIRAS ATt: A� 20:m.

Rtl/\ NF'W'; ,f,\:"P_DO,7 ESQ. JÇ>AO PIN'�O

•. (>rl1O:"('( ll.lnC"·!io,. .,uotQuf"
qnn .. (" · ....pno' preç(

Missa de 30° Dia
As familias' de AIC'ides' Bastos de �aújo. Antonio

Grillo' e Norberto Brnnd convidam l;lO8 parentes e pEI8SÇ6S

��:��el�= :1 in�eJião����
.sua mãe, sogra e avó AMALIA 'BASTOS DE ARAÚJO, às
'( hnt'flS !do dia 31 de outubro co:rorente. na Capela dQ D�vi
no "Espirita Santo. De,<-;de .já, agradecem. a todos que com·

parecerem a êste' ato de fé cristã.

�.""!:r' "�_i!l ..sm;:mso::

soda cáustica

•

CRISTALIZADA EM ESCAMA(

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

Embalagem Industrial:
SOCOI muhilolhol (Papel e Pt6stico) de 50 Quilo.

Embalagem Doméstica:
CCli)(os de pClpelão com 2.4 pocolu pl6sticoI d. 1 1/2 Ib

Rep'esentontes poro o.

EILOdos d. SontCl Cot<Jrlno e Poron6

BUSCHLE & LEPPER S.A.
Jo'� -", • 81vmenou • Curitiba

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

Participação
José Paulino dos Passos Hel'minio Bertho da Sllveira

,

Senhora
,

Senhora
·'tir-ir><\m I:IOS parentes e pessoas de suas relaçõC.s o

:.'vr.trato de casamento de sues fllhos.
Helenita e José
confirmam

Florianópolis, 26/10/63,

RU-MARCAS f PITENTn

MUSICAL BA�R-- 'geale Oficial da Propriedade ladastrlll

para revelar numeras abje
uvos. ela. o faz diante de

contradições que muitas
vêaes passam despereebt
das, mas que precisam ser

ponderadas, estudadas e a

profundadas para que as

soluções despontem como

uma esperança 110 panar,\,
ma eccnômíco-nnencetro e

não como pontos �_.es
trangulamento da própria
prosperidade.
Aponla a Diretoria da

Willys U1I1 fenômeno que
merece. antes de mais na

da, a atenção dos podêres
públicos - e 65',e f{'nôl)'p
no é justamente o que diz

.vsreno à.s necessidades
rle um capital de giro cada
-ca maior para movímen
IR r uma uroducüo estaeto
nnría e de roeres cada VI"7.

menores. Isto, em outras
palavras, significa que mui
��S organizac;-õe�. enquanto
perdurarem certos trité
rtos nf'g'IlUvo� de nossa le

gtslaçâo fiscal. serão obrt-
,., .. a conter a sua expan

são e, em muitos casos.
ute a reduzir RS suas euví

cedes, com evidentes pre

juizos, não encnes para os

SE!US próprios acionistas.
mas também para o desen
volvimento econômico do
País".

A comparaoâo dos resul
tactos do exerci ...io de 1963

com os resultados. do exer

ereto .de 1962 'demonstra
.que a WUl:(s pràtlcamente
não 'ecteve lucros, porque
Oii tributos nscíes exorbí
taram ,tingindo o lucro

própriamente dito e inva·

dindo parte do custo in

dustrial.
Como se vê,' estames di

ante de t,lJlla realidade nega- .

tiva, e que precisa soCrer

profundas alte:.e:= ..Jr:uW.1r�
quI! estão trabalhando em,

favpr da economia do Pais.

Enquankl as indústrias não

receberam a devida com-

30 �:::t��das�as n:utOq71�a�
respeito a êsses critérios
obsoletos ae tributação fis

cal, veremos em pouco
dessas mesmaS Indústrias,
que .

assistem à desvalori
zação continua de seu ativo

histórico, ficando, por isso

mesmo, sem condições de

capital para as indispensá
veis reservas que devem fa·
zer face II depreciação de
seu material de trabalho (e,
por conseguinte, de produ· .

çlO). A médio prazo. e até

Vende-se
PALACETE

"l várias casas de madeira
construção de primeira
Tratar r:om Sr. LUIZ

SCHW'Ti:tDSON - JARDIM
ATLANTICO

Iniciamos esta seção de Turismo e Folclore,
afim de, divulgarmos para os nossos leitores, as

coisas belas exísteutes no 'Estado de Santa cete

nna, bem como o nosso Folclore; tudo aquilo
que emana do nosso povo, os seus costumes, as

suas crendices, as suas festas tradicionais, a sua

costutia típica, 8. sua cultura popular.
I'urísmo e Folclore. se interligam, o prim.. í

I'U \L procura dI) segundo. e êste transmitindo ao

ruristn I) que tum de belo em costumes. artes e

r rudíções.
. "n:;l.a, não é somente àquele que viaja por

III pr,.nurando refazer as energias
'''I.1'(ÓI'') t,urisl.(I. e o que procura

·" .. 1._ lP·'_:oJ) se deleitar com as belezas que
.

',,; Iln' :,,' nos proporciona. mas adquirindo
, ntioctmcntos m.ravés dai> seus passetos. visl-

r ,\', "
.

rOI,'r:-�-:':'fRndo. cinegrafando. gravando e

I
-lIvlI,midçj

0.
que vê c escuta. artcutrtndn 01' .-.h;<'·

. , .• '\ rl0. ait.e -nomuer: remia
_

cerümíca. trançados,
• montas etc .. tudo aqtúlo que desperta o seu inte
resse e aguça a sua curiosidade.

I .:p��S:�r=e� aC:sg�:�a:�s e�isl�:aum�a:
tãde agradável e repetida. São poucos os Ests·
ôos do Brasil que podem oferecer uma tão grande
variedade de interesse ao turista, como o Est,fI,
do de Santa Catarina. As nossas zonas ccíoníse
d-s. �f estão virgens na dívulganão dos seus coso

tumes trndicionals. Colônias essas oriundas de
vários países europeus, que para aqui trouxeram
a sua cultura o os seus costumes, enrícuecendo
o nosso Estado num caldeamento étnico de ra

ças.
Aí estão. ainda que precariamente, o rema

nescente das nossas tribus Indígenas. que se am

paradas podem se transfonnar em atração turís
nce .

'; .1 ::/;A[.�.ii� minss carboniferas em Criciuma

c.itlitd� (ro.pIl.nrão, é poqto de atração e interesse

'd",';""c!f,>if;cri,.",,"� Urussanga. munlcipio -:vini

.
suas ,a4egas e tradicionais vinhos. TU·

Ao, com"-as ál\1&S térmicas das Guardas, e sua

grllllCÜlJIB Usina têrmo elétrica' de Capivarf, a

"Sotelca... :A tràdicionaJ � de Anita Garibal·
di, c� (1' seu..MuSeu Histórléo. reunindo histó-

�.:�1t.em
Itajaí: Brusr,zué, :Blwrienau; Pomerode, Jar:l

guá do Sul, Rio do Sul, &ão Bento po Sul, Join
ville etc, são municípios que se planUlcados tu·

risticamente, podem oferecer aos que nos visitam,
coostantes interesses, po.;.sibilitando a dtvulgação
das nossas indUstrias.

,

Na zona centro oéste, como São Joaquim, La·

jes, Videira, Concórdia. Joaçaba, etc., agora liga
.
das ou próximas a BR2, poder-se-á atrair visitan·
tes para esta rica região.

A nOssa Capital, amigo leitor, oferece condi

çôes primordiais 80S que nos visitam, principal.
ment,e na pr-imavera e verão. A Cama das nossas ca

maroádas ria bela Lagõa da Conceieão, já atra
vessou frpnteiras. Pralas e recantos pitorescos,
temos ao!> mais belos e mais lindos. O nosso Fol
clore é rico em tradição e encantamento. As nos-

sas renda grandemente afamadas. As nossos cerâ·
mica é procurada por colecionadores, e o nosso

narnaval, o mais afamado do sul do Brasil.

x

Amigo leitor, o espaço reservado à esta co

luna, não me pertence, êle divulgará todo traba
lho que nos fOr enviado sôbre Turismo ou FoI·
clore, resef\'ando·se o responsavel por esta caiu·
na refugar ou divulgar em fonna de noticias, os
trabalhos que não estiverem em condições de

publicação.
Gostaríamos de receber trabalhos de nature

za Folclórica, principalmente das nossas Coló'
nias, os mesmos poderão ser ilustrados ou não.
Daremos publicidade, a fotografias de: Bandas
dé Músicas tJ'l\dic1onais, Orquestras, Conjuntos,
musicais. Orfenes, Corais. de naturezas tiplcas
com o respectivo histórico.

Esta coluna, sairá as quartas e sextas feiras. e

mais vezes quando houver actímt1!o de materia,
Tôda correspondência deverá ser enviada para
Turismo e FolC'lore, Jornal o Estado, Florianó·
polis S.C,

BAIRRO BOM ABRIGO
VENDA DE LOTEs COM FACILIDADE DE PAGA·

MENTO.
Informações; Rua Emuio Brun 21 ap. 10.

ANOTE - GUARDE - VISITE

DURI·BLOCOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1° Grande lnconíro dos Cronistas Sociais de San!a Calarina "Soirée" com início as 23 horas nos Si! Õ('S do LUX HOTEL. En rega de Diplomas de "Honra ao

Mérilo" a lodos os cronislas calarinenses, MESAS ii venda no Restaurante do Hotel. Uma promoção da REVISTA "LAÇO HÚNGARO"
,----------------------..... - ----

- -

RY� Fe:ipE �tllmidl, 33

Caixa Poslal, 48

Telefone. 2576

Se no Meyer
Não Enc�nlrar

Hão Adianla Procurar

às 3 e 8 horas
Michael Oratg Dtana Dera

Yvollne Mit.chell

Lia oortese
Mo-II·CI·a�r--/Co�:"!l?�"�������.;=

conter qualquer tentativa CDS para local Ignorado. O que sobre ela deverão se

de subversão da ordem pú- dispositivo montado pela pronunciar ainda esta tar-

DE RI oco SUL _ Com blica. E concluiu o Galo Peri Secretaria de Segurança es- de. Enquanto isso, forte dls

Bevilácqua: "O II" Exército, tá atento para reprimir positivo de segurança está
ferir dentro do regime ccns- qualquer ato de violência, montado nas ruas de S.
titucional e impedir a ba- tendo sido efetuadas 'várias Paulo.
derna generalizada ". Esela- prisões. Pequenos piquetes
receu por outro lado, que o formados nas portas das RIO - O Presidente João

aparelhamento policial de fábricas, foram dispersa-' Goulart que chegou na ma

dos pela Pollcia, enquanto nhã de hoje ao Rio, está

grupos de choques perccr- acompanhando através de

rem os bairros da Capital contatos diretos com O Mi

paulista, para evitar agru- nistro Amauri Silva, do 'I'ra

pamentos. Entrementes, balho, o desenrolar dós

prosseguem as gestões vi. ��.o����:��: e:;: ���a�I::
��:oo a;;n��:��no d�a :;:�:: ção parcial do parque pau-

DE BLUMENAU - Com

destino a Lima. Capital
da República do Peru, se

guiu o Sr. certes Curt za

drczny. vereador à Câma

ra de Blumenau e diretor

comercial da Fábrica de

Artefatos Textis ARTEX

a presença de elevado nú
mero de pessõas. a Câma
ra Municipal nosutense
reaaíeou {Impm-tanãisstmu
reunião, quando foram a

preciadas as contas do Pl'e
feito Vitória Pcrneroly la

lativas ao exerciclo de
1962. Inicialmente, o ple-

se- sair à rua, será para
preservar a autoridade do
Govêrno Paulista, e a tran

quilidade do povo obreiro
de S. Paulo, para defender
a qualquer preço aproprie.
dade' privada e impedir a

ação nefasta dos piquetes".
SAO 'PAUW - As au- lho servindo de mediador

entre as partes. Informação
do Palácio dos Campos EH-

lista. As autoridades, cal
cínam que

-

a greve atingiu
de' 20 a 30% das fábricas.

Tudo Para Conslrução

;

fi
Os Melhores P;odulos com ,�

�';; iMenores Preços' '

"; !
� I

CINEMA): (
ARJAIES DO DIA

- CENTRO
são iosé

- BAIRRm
gloria
às 8 horas
John Herber-t

POR UM CEU DE LIBERDADE

MEU AMOR, MINHA RUINA
- Censura: atê 14 anos _

- Censura: até 14 anos _

rilz império
às 4 1/2 - 8 1":o!'as

às 8· horas
Richard Beymer

CANTINFLAS Maurice Chevalier
zsa Zsa Gabcr -.õ!m-

P E P E

S. A. - Naquela Capital nárlo recebeu o parecer
da Comissão de Ftnança-s,
Orçamento e Contas, que,
pela maioria de veus mem

bras, inclusive o rerato-,

Diane Baker sul-americana, assistirá à

Exposición dei Pacífico",
ramosa terra Internaoíc

Inal promovida períódlca
mente pela Associação La

tlnO-Amer�cán� .de Livre
Comércio, que (atrai expoai
tores e vísttantes de todo
o mundo. Em sua viagem,
o .dr. Carlos gadrezny tapro
veltará nara certificar o

mercado' textil oêete C:Jn-

�1:e;;�etIia�ãD ��:::��"
nacional 'nas l'�públiC 1.,

opinou por sua. aprovação.
Após vértce oradores tev
rem feito uso da palavra,
foram chamados nominal
mente os vereadores, pro
cedendo-se à votação se":
ereta, que acusou oito vo

tos favorável:-; às contas e

ctnco ccntràríos .. A banca
da da UDN f�z cectarecno
de voto, tentando escrarc-,

����n��t�. atftutlo d� Intran

toridades informaram que
o movimento grevista irrom

pido boje no parque índus
trial de S. Paulo, não atino

giu as proporções 'espera.
das pelos' lideres' sindicais.
O movimento é parcial, se-

gundo as autoridades, a·

brangendo 2!l a 30% das rã
bríoas paulistas. Algumas
dessas fâbricas. fecharam

pore ordem direta de seus

'�rQP��t nrto O qomrlOdn

seos. da conta de que reina Foram efetuadas dezenas
ordem e tranquilidade em' de prisões, enquanto vários
todo o território paulista. � .díspceítívos policiais estão

se movimentando para re·

SAO PAULO - O Minis- prtrnir atos de violência. O
tro do Trabalho, sr. Amau- Ministró' do Trabalho e o

ri Silva, apresenta hoje Senador Aura de Moura An
uma nova proposta concilia
tória visando por fim' a
greve dos 700 mil opcrartos
da tncrusum. Essa prcpoatn,

," '

.... '.

AVENTURAS DE UM JOVEM

- CinemaScope _ Tecnicolor _
- cmemeacope - oõr de Luxo _

- Censura: até 14 anos -

riljá
às 8 horas

JCI"I'Y Lcw:::
Ana Mar-Ia Albel'ghrltl -;- em

C1NDERELO SEM
,. SAPt\�4"

'.' '« .•J. -

_ ·Y4!t;Wi<:.j.'Jn - T. WllC�1 -

;;' '-' :"���-;'-"'-'-
-

���'i1-� _' r.; Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORa aPEClAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORa
- RUI LOBO - MILTON F, A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

Cachoeiras estará presente
em seis �os sete pareus do

ESTIOUBI de REMO
.ro'nvíue (F.) - 'rere-

-mcs no pl'óximJ d.a 15 Je
novembro, nas águas -te
fJ�ia Sul ém stonanópotts
a eretueção de ma:s um

campeonato estadual 'de
Remo, com a pa rtielpaçâo
dos pr-ínc'país clubes pra
ticantes da modalidade em

Santa Catarina.
xossa repart.rgem foi in

formada de que J C. N.,
Oachoetra estava se prepa
rando para m-arvír ne-an

rnarna ccropet.cão e, para
sabermo- da ,'erdade 3Ô
bre es�a notíci? procur'l
tn'IOS Cfn'!ersar com Hs:
bert TheHacker, remad'1r
do clube alvl-rubro e um

dos grandes batalhada!'!!s
peLas causas remístlcas
jolnvlllenses e catarine=t-

'"ELEMENTOS JOVENS
DESPERTAM O REMO"

D'sse-n�s Theihlcker:
"Realmente o Clube Nãu

tIco Cach""eira estará par
ticipando do certame .esta.
dual, no próximo dia 15 (ie
nov('mbrJ em Florianópo
lLs Dos sete párecs que
compõem o cert3JT.e. esta
remos Intervindo em n1da
menos de sej�, não nos fa- _

zendo repl'esentar fmica
mentemente no "oito gi
gant.es". Dirigent-es e re

madores de nosso elUoe
.tão otimistas quanto a

lima boa 19prespntaçã:J,
POis os tre'n')s estão se In
tens�f'cando e nota-se a

dli';Pf'!;Jcão doo 1"emad "1".<.'S

em desejar fazer urna gran
de figura...

Merpcem um de<:taq!,c
espec'al os elem.entos jo
vens que compõem as vâ
Tias guarnil::i'ies, d'emon�
nndo de,>de jâ muito
boa vontalie. o Que é por
demalE' ner.e��á"';o no re

lDC), e !trlm.� do f,ldo Cll

tegorla. F' olh�T'dC' pa"'a
eua turma de u(')vos que
podêm:J>õ p'<uantir "ue o :e
mo jolnvl1leme voltará a
ocupar o lu<>"ar de desta
que que sempre te'-€ e me�

receu.

"DOIS ,.. �(' E "'nt".>Tg
COM" ".,Il. ...!DES

CHA, :C!-::S

'�'jAs ;�U;lrniçi:íes ji estãd

sen:1o organizadas _ pros·
segu1u Herbert 'l'beJlaeIIP.r
- e em algumas delas ccn

temos com grandes chan
ce-s para a eonqujt;ta do
primeiro lugar. Já eom sua

formação defin·tlva temos
o 'd aís sem patrAo", do
qual part!cJparão Rolf Fis
cher e Reinaldo Degel�
mann, guarnição está que
reune melhores ereoen
cía's para III: eonquJsta ·Jo
titulo na eat-egoria. No

"'skllf" será efetuada ain�
da um] eI:mlnlltória entre
eu e OrlvaJ FerrEJra pa.ra
v.er quem será o represen·
tante jolnv1llense, Tam·
bém no "dois com patrão"
temos muita chance, e o

Caeh?elra com lngo Hor
tensteln e Carlos Schulz,
estarão buscando trazer

para nós o título jie tetra

campeão Estadual, já que
nas três vêzes anteriores

pertenceu-nos o primeiro
lugar. 'O '"double- skiff'"
já está formado com mi
nha pessoa e Orlval Fer
reira. Ainda não estão de
fin'dos o "quako com'" e

"quatr� 'Sem", No primei
ro treinam lngo Fnanck,
Aclr Gaudenclo, AdJl80n

Silva, Harri Paul, Macha

dlnho e reveeendc-se rn

se Hortensíen e carros

8chulz. No "quatro sem"

etnde dependendo de aprO
veitamento de outros rema

dores, vêm, treinando Bal

duloo Brich, Dorlval ora

we, Rol! F'scher e Reinal

do Degelmann.

Avaí Jogou
em Imarui e

levou a

melhor: 3 x 2
N'OVO BARCO; 200 MIL

CRUZEmos

A esquadra do Avaí. me
ellante >3,. cota d� cinquenta
mil cruzeiros llvre,:;, exlb;u
se pela primeira vez ao pú
blico de Imaruí, domingo
úJt:mo, quando teve pela
frente ":' conjunto do Je
rônimo Coelho, um d03
melhOres esquadrões lOcais,
levou 13 m.elhor o campeão
da �'lletropole barriga-ver
ele pelo escore de 3 x l.
lmpress�onando fav.orável
mente aos que.) foram ve,:

DespedindO-.$e da repor
bggem. pois irIa iniciar 1)$

treinamentos, conclu!u Her

bert TheUacker: "'O C:;J

choelra não para nem

d'Jrme sõbre os louro:; da,:;

vllj)rlas conquistadas, E,;
t-amos agora aguardando '1.

chegada. de um nõvo bar
co "sk!fr", c'.)mpr.ado do

Estaleiro Resinger de Pôr"
to Alegre .e que custará a

proximadamente 200 mil
cruzeiros. Com bons b'a!'c,1s
e essa plêladade de nôvds
tenho a certeza que o Cn ,---.----.....
cho"<8 voltam a doo' n' GOSTA DE VAFÉf
;:'J�:�';': �a�: �.:7.0� ENTÃO PWA t1fÉ ZI'fII
tarlna".

em ação.
TRANSFERIDO
'O clássico do futebol

dislau Trela que foi dispu
tado por equipes locais,
O Botatogo, foi () vjc('�

campeão.
juvenU de B�menau que
deveria: ter sidO travado
na tarde de domingo entre
Palmeiras e 'OlimpiCo, foi
tl'a.m;feri.do ".sme-die" de
comum acôrdo devido ',s

péSSimas condições do gr1.
mado -do estádio da' Ala
meda Rio Branco.

EMPRESTIMO NA'O
O presidente do Paula.

Rgmos· sr. Newtton Rosa,
em palestra com a repor

tagem, inform.ou que ne

nhum jogador de sua equi
pe será emprestado a qu.al
quer clube, ainda mais �e

graça, como estão preten
dendo Avaí e Figueirense.
Afirmou '::l pr€Sident,�

p�ulaíno que, POI' emprés
timo, mediante uma boa

compenS;lção financeira,
será .objeto de estud'lS.

�
NAO DEU PRI'ORIDADE
Multo embora a direto

ria, do Fl�uelrense tlv.es.se
manlfestau.o inti'!rêsse em

i';ollcitar prioridade ao Pau
la Ramos para conquista::
o extrema ValtJnho, isso
não aconteceu. pois o Patl
la Remos 1800 allOra nada
acertou com qualouer a

gremiacão a. empréstimo
ou mesmo a venela de seu,;

joga.dcn'f'S

DInCIL AVAl X
COlUTIBA
o prélio Inte!'estadual :1-

mlstDso que estava em car

taz entre Avaí e Corltlb3"
dificílm.ente será J'eallzado
conforme nos afirmou o

própriO presidente azurra.

,O Coritlba propôs ao clu
be campeão da cidade 3tlO
mil cruzeiros livre por u

ma exibição, tendo o Avaí
contra-proposto 300 mU
brut,o.", com o que natura!
mente não concordará o

alvi-verrle parananense.

SANTA CRUZ,
CAMPEAO
A equipe do Santa Cruz

de CanoJnhas fOi a e,a.m
psi invicto do TOl'D81o Wla.

CASA

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

SETOR [)(Y., ESPORTES

PROL DE SANTA CATARINA NO

ME: DA;'MEl/
EOIUÉ!

mente dos pes:;imos ser

çc-, apresentado- pelo cr

ntsta que o acompanhou
que. infelizmente, não per
tencie não pertenceu
não pertence ao quadro
asscciado-, de Associecs
dos Cl'oni .. tas Esportig
de Santa Catarina AC�;S

Na noite de amanhã dar-se-á 'o desfê- ---"l"!I!!I!'!!!III!IIII!I!I!I!!!'-------------'JjjJ..--_- !!"' �----.
cho do Campeonato Regional de Futebol de HOJE A NOITE ,�áII './�i. � -

j

:::�::E'�V2í e São Paulo encerram seus compromissóslnó'regiunadeverão propcrcionar ao público que eerta-------------- O conjunto do Avaí, que tão brilhante-mente será bom numeroso, um dos meIho· Majorados os ingressos mente obteve, por antecipação, o título má-
res esnetácnlos do certame.

, em Blumenau ximo regional de futebol, dará combate ao
Ma'or f't11"lf'rá "�r o int"êsse pefa.}JIlgJtIt "onze" do São Paulo, hoje, à noite, quandor' deci d 'tu) da

• d o Conselho DlvJ$.onal

J
ooncetves, alcançou o ob-pre tmmar eCls�va o ti O eategona e

'Liga. BlumenaUeh."e de F euvo. dos clubes e da pró- OS dois clubes 'estarão encenando os seusjuvenis. estando como está o Figtle1nan� tebol esteve reunido. fu- pria Liga, Assim corevan- compromissos, no certame da cidade, catego ..

como líder. senarado 11m ponto do Avaí e =:�::u�!s r:t;�L :luc:n:::�iC�uee::�;:�:.s= ria de profissionais e juvenis.dois pontos dos postaJistas que fOTam ns tel> da divisão de prcüsst sísnr uma partida ele rute- O . alviceleste, que conquistou a coroacampeões invictos do turno. �:deCb::�od:��oe: :�= ��l ���o q�eai�S::�.lngr�S- ao derrotar o Guaraní, depois de ter passado Que me desculpe o cote-No turno, o Fi�eirense venceu DfJS mente dos Ingresses. Vejamos 0$ atueis e cs pelo _ Tamandm.é e que posteriormente vi. sa Gilberto Nahas I! não
profissionais nor 2 x 0, tendo nos juvenis ha- re! ;���:I�:�:e tr:��c�r� ���g�S r!;�fu��:l dedOac���� torion-se em dois amistosos intermunicipais, ;;eree;��a���tl';: ;��nop���vido empate de 2 x 2.

presidência do (11', Ayros setnc Divisional e dos cru- batendo- o Paysandu por 3 xI, nesta Capi- soa. A mes-ma é dlrtgtdn.

be�eral _ sócio: 100,00 _ tal, e o Gerônimo Coelho, em Imaruí, do- �:�S�é:!��'e:'· s��_' (':��:�:�
preço anterior 60,()O mingo passado por 3, x 2, pretende, esta noi- que, �â conseerenos. C6qüC-

_G��:�on:�ter���iO�,��'oo te, exibir o fino do Seu futebol, frente a um ��md=e,S:���e�,����,,",.nec��,�
Arquibancada sõctc antagonista perigoso, AJ.uer 'queiram quer

i�;:
- preço anterior- ..

quer não. e que vem .. um triunfo sôbre o

Arquibancada não sócio Tamandaré, •

200,00 -,----- preço anterior No turno, O Avaí estabeleceu o marca-

506��o se verifica houve dor de 4 x O.
um aumente de·70 ,e 100";1, Os quadros formarão assim, salvo alte ..

nos preços dos Ingressos rações: ..

, , , ,AVAl - Acácio' Binha. NerY• Gercino
e Minllho; Roe:ério e Bentinho; Gilson, Ca
�alazzi. Vadinho e Pererêca,

S�O PAULO - Marco; Carlinhos I,
Luiz Henrioue, Jnrici e ArÍ; Aniel e Oládio;
Carlinhos IJ, Osní, Machado e Géia,

A preliminar, entre os quadros de ju
venis também está sendo aguardada com

interêsse, visto ainda estar o A�aí no páreo
para o título da categoria, de vez que, para
aleanea...lo tp.rá Olle vencer hoie e esperar
que amanhã o Pnotal consiga s�perar'o Fi
gueirense que é o líder.

TA( • (RUZEIRO DO SUL
NOVOS ORA'RIOS DOS CONVAIR 440

OIRETO A SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
3a,. 58. e SABADOS - 14.30

PARA
CURITIBA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO

28" 4B, e 6B, as 11.45
DOMINGOS -14,45

PARA
PORTO ALEGRE

38,,58, e SABADOS às 10,30
DOMINGOS -11,15

TAC CRUZEIR-O 00 UI. - EM 'MA P;eru,��e de uma, d. p,,,mnCld'1'ooall,.dn n'o multo

BO:A VIAG�M
' 'or;:�l��a�e:a� �;o�i:��en�e��l�Oa�\���l:e��� :oerr:���=:
dos ,d��!it$es�necessártos, para concretização do .uc�ÓCl0,

"l;i:_'i��ji.It!PIi!i%;'ffl'L �"51..;p_

"cobras" ela i.nprensa e,,

portiva dos Estado:'> da Gua

nabara C São Paulo. 'Aque
les senhores que são ex"

traor'dtnáríamento finan

ciados para .tL'ab�lhar não
'Somente em prol do de-

porto guanabarmn ou pau
lista e, sim, pe!o scergut
menta geral e total do des

parta nacional E' dirigida
a vereas N.Qto, Nelson R0-

drtgues, see, Leme, MáriO
Morais e cutrcs Idênticos
"cobras" do râdlo e jorna
lismo escornvcs daqueles
Estados. De há. multo te"
mos notado g'.1C .esses ��

nhores pouco têm jeito em

prol do desenvolvimento
esportivo dos outros cernas
Estados ela federação e,

muito especteanente. IP:::l
esporte menor do pais. Dê
nosso Estado vários e ver-

.

dadeiro:; "cracks" têm par
tido em bU"ica da consagr3-
ção para as mal:; longín
quas cldndes brosllel!'as. au

mais preclsamentC' para o

Rio e São Paulo e lá es

quecidos não sômente pc-
10§ senh�res dirigentes es

p:)rtivos, mas pelos tI'U�t<!s
da imprensa· falada e e.�

crita dos dois maior.es cen

tros esportivos do pais
que, para dificultar mai"
suas consag!'ações não n'Js

f,crnecem notícias de nos
'Sos Irmãos cat.arinens\:::;
que lá se encontram. Não
tivéssemos um cOl'respon
dente na Guanabara oe e�

tariamot ImpoMilbllltad)s
de ac"mpanhar as ativid3-
dês de nosso,.:; irmãos "bar
riga verde,,". O� jamais.
revistas e embsoras espe
cializadas (Ic ambo.. o., r S
tados não têm. o menor in
terêsse em difundir o des
port.o dos demfll� E:.;ta(!o�
da federa çiio. Eis porque
estam�s aqui a "engati
nhar" e a .sofrer os dis�a
bares dessa imprensa hn
pia e me:;qulnha das doi�
maiOres centros esportivos
do país, Para êlcs, os de
mais Estados da federaçãa
não existem! São Bairristas.
�onvictos e julgam que so
mente o Rio e São Paulo
podem e dl.'vem desenvol
ver no setor dos espol'te�.
Os demais EstadC's prati
cam desporto secundã.rlo
.e não podem nem deVel�!
ser dlvuldad(Y.i através a'i

grandes emissoras e jor
nais do país, Além dl$!;l)
pouco ou Qua�e nada fa
zem em pr-ol do esporte fI

mador brasileiro que viyp
a "engatlnhar" de Jado, ou

para trás como caranguei-
1(), para ãi np;iI' quando
,muito <'o ine�peradn c in
rle�j:i.\'el falência! H� bem

amadcrísta de rutebot r-a

jurisdição que lhe." cabe
cobrir. Para eles não ex's
tem outros 'elementos que
não �'"iam Ggrl'incha, Pc
lé, oümur. r'eoia, Aimoré
Paulo Machado 11(' cerva-
lho e o endiabrado Mendon
ça Falcão. E por falar em

Falcão. dizem c afirmam
que o ex-motornetro e o

mandão do "avscctatíon'
nacional. Quem (lera. 'seu"

Falcão! Quell'\ haveria de
afirmaI' que o x('nhor seria
o d[lno do futebo! brasllei-

ro. Escute, dê uma olhtldi
nha para o nll.�S() elcsport.",
dê! Manr�c es .. n tua im"

prensa impia falar UI:1

pouco do despOrto de nosSo

E!<tmlo, dêstt, pobre Estado,)
de Sant;:! Ca.tari!1:l. tão €s

qu€cida par todos voces. E
não esqueça ::Ie olhar UI!!

pouco para o "associatlon"
da capital, que �nc'Jntl'a-s�
vercladeiran1C'nte abaixe o.:

critica.

Obl'igado, F.:llcão!

Até uma próxima opol'
tunidade s� Deus quiser.
'Quando (;,tal'emos degla
diando-no,.; lima vez mais
contra ('"sa imvrensa que
.'lÓ defende e apoia os teu;;
mandos c cl�hmandos den
tru d:- futebol nacional
bra"ileirn. Nós já vimo,:;
tudu e vodomo.� afirm3.r
eom absoluta segur3.nça
e sem mcndo de erra l'

que você ê o "Olullare' do
futebol nacionaL Él� rein::t

aqui mesmo em nO';;so Es
tado e você lã P.a Guana
bara c S50 Paul (I c:)m um:l

grande dltcrcnç3. apenas:
U de que a Impt'ensa aqui
não o teme e fi.l"m acata
a" decisões Injustas Mas
ai o caso é bem outro: to�
dos aplaudem a Ideia. do
inteligente motornelro!
Mas nno há nada não; to
Que o bon(le e d�ixe que
ele de,.;llse .sóbl'(! os trilhos
escorregadio,.; comandado

p€las suas mãos macl9S e, .

se faltar condutor junte a

troupe da tru ...t{' lmpren
�a falconlsta e às c:Jloqlle
nos ('stribos, EJes �3 bem
que :;e errHem sel'áo u

nido� de a{'ôrdo com () -r",
guiamento fia "FALCA"

;:�?�.V,�rcl�de, "'��r,*�fl,;> j
• ':<.

•
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nôvo

Enquanto a União Sovié

tica e outros países comu

nistas atravessam fase de

tremenda escassez de pro

dutos agrícolas, os Estados

Unidos usufruem da mais

farta colheita de que se

tem notícia em sua história.

Ressalta-se que isto foi con

seguido em áreas de cultí

vo de pequenas dimensões,
com a menor sementeira

dos últimos 50 anos e com

um número de trabalhado

res do campo que vem dí

minuindo constantemente, o

qual represe�ta menos de

80/0 do total de pessoas em-

pregadas nos Estados Uni- esperada êste ano constitui

dos, cujo número ascende a uma firme recuperação dos

70 milhões. efeitos prejudiciais causa-

Em seu informe mais re- dos pelas condições meteo

conte, a Secretaria de Agr!- rológicas registradas no in

cultura dos Estados Unidos

cadcula que o total dos

produtos agrícolas colhidos
no país em 1963 foi supe
rior em 110% à média re

gistrada. no período 1957-

1959.
..-'

:E:sse aum'ento f� -atríbul
do as excelentes condições
do tempo durante o mês de

setembro, consideradas co

mo altamente favoráveis pa
ra as colheitas de fim de o emprêgô, cada vez maior,
temporada. 'de maquinaria agrícola, de

Por outro lado, a abun- eertutsantes. de nestrctdas. e
dante produção agrícola também de melhores mé-

por Guy Sims Fitch, do IrS

VENDE-SE
NEGóCIO DE OCASIAO

3 Casas de madeira com agua, luz e terreno de 20 x 23,5{1
c com mais um chão para construção situado perto do

Quartel do 14 BC.

I Casa de madeira com agua, luz e terreno com 10 x 3D,
situadO a Rua Joaquim Nabuco em Capoeiras.

1 Terreno de 20 x 41 situado a Rua Portela em Barrei

ros.

Tratar na Casa Marilda ao lado da Casa dos Passart

nnos com o Sr. Teobaldo Schmldt.

1°/11/63

-TURRA - INDUSTRIAL
E COMERCIAL SIA

i\SSEMBLÊI!\ GEIlAL ORDINÃRB.

Convocamos os senhores acionistas para se reunirem

em assembléia geral ordinária a reatízar-se no dia 31 do

corrente, as 14 horas, na séde social da companhia nesta

cidade de Boqueirão, municípiO de São Joaquim, com a se

gnínte
ORDEM DO DIA

a) Deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Demonstra
tivo da Conta de Lucros e Perdas, Balanco Geral e Parecer

do Conselho Píscal.. relativos ao exercício findo er"n 30 de

junho pretérito;
b ) Resolver sôbre a destinação do saldo a disposição da

assembléia;
c) Proceder as eleições dos membros do Conselho Pís-

cal.
d) Fixar os honorários da Diretoria e ,do Consêlho

Fiscal.

BOQUEIRAO. São Joa:j_uim, 17 de outubro de 1963

JOAO TURRA

Diretor-Presidente

EDITAL
o Departamento da Fazenda da Prefeitura do Municí

pio da FlorianópOli.;, comunica aos contribuintes do im

pôsto PREDIAL, que o valOr locativo dos prédiOS não alu·

gados ficam reajustados a partir de l° de janeiro de 1964,
de conformidade com o parágrafo único do Artigo n" 876

do Código Mw-.icipal, que diz: "O imposto nunca será

inferior a meio por cento 0/2°'0) do valôr venal do imó'

vel (�erreno e prédio)."
::::-�partamento da Fazenda d� Prefeitura Municipal de

Florianópolis em 25 de outubro de 1963.

JOAO SILVA
Diretor da Fazenda

Companhia lam:nadora
Catarinense

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

CI1-.. LAMINADORA CATARINENSE - R. CONSELHEIRO
MAFRA, 126 - NESTA.

CASA OU APARTAMErUO
Procuro para alugar. Tratar nésta

redação com Osmar lelefone 3022

RÁDIOS E JORNAIS

REPRESEN.TAÇÕES ·A, S. lARA, h634 onO$ proporcionondo a mais

eflcienle {oberlura publitilária II jornais de Iodo o Brll5il, ampliou
sua equipe espedalizoda e o(llito novas represenlo,ões de ródi* e

jornais. Pllrooh!er on6ncio$de S. Poulae'iiI (asprintlpaiscen
tros publi[it6rios) (onHe D sua reprB$enlolija ii maior firma do 9"

E note: só operamos tom UMA emiss8rll e UM jornal da

roda ddede. Pe,o inforlllDl:õts nêSfB jomlll ou eMW; plll"lI

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA
R.ViI6ria,6S7_Conj.32·Te1.34-194,·s.raolD

Expresso

vemo e na primavera pas
sados, as qlla� tornaram

sombrias as perspectivas
quanto à produção agrícola
de 1963.

...

O selevados índices da

produção agrfccla dos Esta-
dos Unidos indicam, em

grande parte, a influência

.de uma tecnologia rural que
vem melhorando dia a dia.

Esta tecnologia compreende

tortos de euutvo em weee l.
011ho irnnort�nte fn.t"r é

reo-esen-erto pelos inC'el1.ti
vos nfereC'id.,s R"" n.l"rirlllt')

res livres dos Bd<lrtos Uni

dos. os eusts. medtsnte a

a íuda rte nrenos e de nerí

tos a",rirnl:os env .. ...,<I .....en·

t<l;"l. rn,",,,,pO',,i�m "htpr nfl

Vive1 me1hflria na nrnril1tivi_

dode. "li !':ei",- no rp"rH.,.,en_
to unr hert.l1re. np"'l1nte o

trll""""''''''''' rl .. <11"." ... " ""'''5.

A f<lrt'<I r-ouretta dp"te ano.

prn,.,,, ...... i,,,,ftrÁ. ah""rl",.,t.Ps

OUR.l'Itirl<l(les rle "H ... , .. ,.,t"s

��:';�:��o,:�:;:�:::::'��il Ft'inrir9 d� R .qv'",· _-!f� l
onnrh,.,i�nde .ne e�nrt,<lraLLi1[U,5 ��IU �t�; ���iA ,,� ��lkw
grandes cuan+idades.dês"'es' ,

produtos para outras Fundada em 1D de serem- Coral de Plcrfano-roüs, fez.

ç6es. .oro de 19ÕO, a eesocrecãc em 20 de dezembro de 1950,

"Coração,
como vai essa
Flôr, essa
Saudade

l�. S . .1....��VI

Pobre dela! - ouanrcs
tremutcuês Iha provo

quei!
Eu não t'nha culpa, 1,

pobrezinha era encarni

çada em seus euídadns de

ânjo: e me amava; rce

amava. uma b'lrbaridade ..

e, eu, ..,uj.eitinho atõa. p'l�
sando em peneira r.na ti

nha cada va-so de urre

penotmento!
Num já -brocava ü cora

ção m�ria-mole dela, tan

to que as I-agrimas borbu

lhavam numa rer;(J:�ão �o·

tal e abs(!uta. E c,ia p!l

rtt" ,() �lnuga"f &rtl!inl�'" -

--'- M.?nino sarénte, tu

me aC!lbas. men;no""! -

E -a severidade que vin�(l

nê�se esganiço d" voz, de.;;

tacando :;r.eiJ metro dl.

veia de ccm'lndo do pe:;

c'Jço, t",rmínavam, em gf'

ral, com �fagos em :n'nlm
cabeça e al�uns dinheiri

nhos no meu bolso.

Eu era uma camaradi-

o coração na mãe.
Se arrebvnt a n"'d1!

° ncrõ é Que �L'3 a-õen
do um u-uco, e não o-'. e

prá rn'm foI uma corrca
e tanto!

ano.: lá vêm "leu Nico

ce-verta. ::" ':1'"'l .. me a-r

muro ds tudetra olnanüo o

mar. nem tó vendo o seu

Nico que vêm. m. passa
me olhando dr.rccnfiurla.
Dou tempo no m�'u dis

farce, e num salto de

crack, do muro .'') par"'-l!"
pl_P2d1. di"paro abR'xadi

nho calcultmdü r: im!,1uln
de bamb' n<.> ferro-suPQ!,·
t,.

Nem dá tempo de con

tar o "um-doh" e cólo o

flofó no ã.mparQ.
Nêgo b::n é a- imo nãiJ

rabo. uma. . e:á vai o

mundo no tr-:te dos C:lva

linh:;.� e s�n N:co n cum

primentação do bata-h?)
de gente.
Xi .. er1\ a m'ph.", ro:-

de saltar.

Salto lig(!iro e vou (l.

procura de antro rnundJ.

Aos ve7.l'S t r: lva Cai.!

um mundo t-d') d-fw{'nt ,

especlal: o r{'!1' h 1�1l1!':'"

do firme à mão d m:nh?,

mãe.
Com ela......,. {j_,(" :r:e deu

benção de pai - a con

versa terminava nuns vm

cos ardldQ� c Yerm,<>lh�s
sôbre a uele qar::mada
Como é- que ela. sab'a de

minhls e:-;Í.rt'po;',as? S':!i

Lá.. mãe advinha tanta

Nc quclfdcde -de revendedores auto

rizados, podemos r;solver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
lor:ê encontrará - com certezo - a

peço ou O acessório oue procura, a

pr-aço de tabela, genuínos, testados

em laboratório, poronfldos pelo mar

ca IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbre O seu in" mofioncl, tere

mos o máximo prazer em e-endê-lc

Repr�'S�:1t3:ite : ,J nerta cidade

G. SOC\! S/A
(_�,Ml' lu t;

REld<r::'ENT I-\ÇÚES
I 0LVIO ADUCCI 72'

t:,'fREITO
H."I'C" " "i 1,. to: OI re:Ht,

.., li ,.:J,_·,t

- 'r"'� C'� f-��'f="'�lipnl·IS"'<o; "C. � � J.LdMU ul
dr-do u-na atenção t, r-. -. c.ta O:inj'll, a ser apresenta-

urna gravação experimental, C r" lho c. em auc ":)_5 d'1 DOS dias 8, 9 e 10 de no-

cemcnõc r__ csícas e.ustvas e. aos c:l'T'p,sit', .;-, ca- ve-nbro proxímos e em au-

ao Natal. tarm nses e ao folclore da c'eecs com que abrtlhanta-

Sua príraetra apresenta
tacão em :ç. ....büco. tot no

cta 23 de [tnho de-1961,

constttutnctc um acervo ar

tístico que trem mereceu

ser chamada o acontecimen

to do ano de 1961, no Teu-

tro Ãlyaro de Carvalho, en

contrando logo decidida e

entusiástica receptividade

por parte do público floria

n0politano.

Num .",s!Õ.,ço coml1J")l_.de

cultivar o canto CO�',-l, tem

o D __ .;.�' realizará

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

P/ll/63
24111/63
OB/12/63

17/11/63

23/11/63

r:\ ?" rcsuvtdades que se

de-enrolam na "manchester"
oü- cataríucnse, dias 16 e 17 de

ciei- no 're-itro Á!;;a"'o de

c-m -iaís, nas cidades de

Brusque. mumcneu e,

Florianópolis: na instala

rão da Universidade de

Santa Catarina, no I" En

contra de Corais Universi

tários do f:'11 do Er;ú;il. pa:
ra os pr3�idi':r;'ls da Peni

tenci3ria Er,tadulll e em

audirão pooular no Ginâsio

ChI'! rles Moritz.
Atl1l"1l"""lente �e prc"J"ra in

tens::me:lte pnê!. sua Ga. :;'é-

noss i ilha.

"e-n-se aprese .... -eôo

wo-ías outras récitas

For-tes etnda informados

de que a Associação Coral
de ptortanõpolís, colaboran

d.. com a campanha de re

c�i,,·_ianização do Natal, irá
tornar parte, dia 21 da de

zer-ibro. em um grande en

contro' de Corais de nossa

canitaI, no Ginásio Charles

Morif;z. com musicas alusi
VHS à data magna da Cris·

t<1nch'l�e.
cidade de

Joinville

É, sim, lembrança bô" '!

pileque de emoção.
_ S�U 1'Ilc�, muito obl'l

ga�o. ,�im?!

Plo-troc-ploc t1'OC, trr>e

plcc .. Iá vai pt'l3. rua JO;!o

Pint') o carr:nho de cav.!-

10 do seu N:co.
_ ·Onde vai? - Ao Hr!"

pitaI de Caridade - p10c
troe ploc-troc ...

Eia carrinho lindo! E .)s

c3.valinhos, que parelhasl
_ Vermelhnço�, luz:d!o�,

vigorosos, nababos de 'IllUS

cuIa:>! nh<:l, lad'no ... é, é i�s'), va; na e�r.'.l·na d' Aven>

E com') eram obediên- agóra.. engraçado, agó- dR Mauro Rflmo< um trin-

te�! _ Me nar.eclam cnsi- ra que:n ch'wa sou eu.. ca de guri; np:o as per-

nad'J� _ Loccmovhm-se eoração, cumo vai êssa nas, encôlh1-me, encô-

_ ante meus olh"� arre- flól', êssa saudade? lho-me, quase quebrando

g>slado::;, surpre�Hdlt!oo IlI� Ma,!"; .. ,lá vai pela rua fi: e,.-pinha na arrumação.

mistério _ sázlnhos na fi- João P nto cadenCiando o j rcfugiando--rrne o mais

la indiana em que marca,- seu trote o carrmho d",1 que posso na fé do "tomá-

va;raIU�:�g��, �:�:i��':" vcr ��;��o dod�ar���hoN���. fu�fl �:m��:e ��� ;ã�a1':� e��:
os cava10s andar e Com0 tivo um guri encarapih-"; já. me V!raPl (' nil.-J ad:an

gentes, ocupar o lugar ime do, can aberta em -'lor�i· ta truques

diatamente yggo à frente. 'Soa fel'z. Sou eu· guri f�:-' O grito (>:'ôa:

Eh!. eu ficava um zardo! - Seu N:co tem gente

�e"1'pão o:;tudando aquilo· Oia vida! - Todo mun- '. atráz!

gostava! Porém ... gostava do reprovando minha bra- � Seu Nico escnl'l faz quP

mais qU2..ndo s�u Nico pa'- gata! não escuta. V.im fJlttrQ

tia,.soriS"So bom no .r·'·) - Táca, seu Nico, pro berro. Tem que e'C\1�'

moreno e afavel, ra('�lr0 Hosp'tal!
I escuta. E,p'a. Me vê, c,·._.-

á boleia zunlnclJ !"lO 1" zu- Seu Nico vai cumprimen re a mão lerdam"nte :>1"'

n�r, ,!";('m mu:>;ô'iT' o ch!co- tando um batalhll.o 1e chlcJte damlo-.r.e tem!)J

te ca:r.pr�do "õbre os lõm- gente! A -esquerda, em

bW; ecpe'he�tos da pare- frente, .onde tiver gente
lha, fog,�sa. .. ,Seu Nico é cotado, faz

O fréte quase tempre le- fréte '3. béssa!

vava ao Hospital, e pelo - Vamos seu Nico, tá

tl'ccho afóra seu Nico :a ca pró Hospital.. .
Oi.!l.

cumprimentando um bata- mundo bom!

lhão de gente, ..:... Tác1i Seu Nioo, no fin

E nara mim, naquelp.s zinho da ladeira caio fá

dias: conselh� eram co- ra, vou na, mina, pégo mi

mo jogar pedras num pc- nha carrióla, fecho IlS

ço.
olh�s, me esqueco de mim

O carrinho de cavalo n,,';) de minha tia Zaia e me

seu Nico era uma tenta- cle�p"nco maluco pela

ção tã.o grande que não' grama inclinada abaixo ...

cabia no Illlundo. Ia cabe: só sinto � o vent'nho pela

na côncha duma orelha cara. E lá encima deixIÔ'j coisa escondida

::::::::::::::::::::::::::::::::�__�m�!OO�.�M�a�Z�,�!.�?��==�u�m�.���,ç�ã�O�d:,���,n:t,:;oo�m__
w
__

..

_. _

C�\RE S C I UM EN S E
� �

.

nos meses de no' e dCZ8mbro, os seguintes concursos:

OflCL1L D� ,'''D:\ll�nSrn\;AO

B,OO h.oras
B,OO
14,00

Dir. Cçnst. Civll, Penal e Porto

Dir. Amil. e Leg. do Pessoal

Mat., Geog, do Brasil e.Estatística

CONTADOR

B,OO horas

14,00
14,00

Contabilidade Geral

Mat. Com. e Fin<'.ll. e Noç. Estat.

Porto - Cont. Fubtrcil.

)\IECANICO DE l\lOTORES DE COI\ffiUSTÃO

14,00 horas Portugues e Aritimética

AUXILIAR RURAL

14,00 horas Portugues e Matemát:ca

Conhecimento Serviço

I\IENSAGEIRO

14,00 horas Porto e Matemática

DATILóGRAFO

0'./12/(;3 14,00 horas Porto e Matemática

OB/12/63 8,00 Datilografia
Os c"ndid2.tos deverão comparecer ao Instituto de Educação (PRÉDIO NOVO)

munidos '.:le c:,rt1io de inscrição e caneta 'inteiro 6u esferografica (aznl) com ante·

cedência de m!,'a hClfa, na data fixada para "S provas.

A p-O\'a de da�ilografia será realizada no I.A.P.E.T .C. - 3" andar do Edific10

IPASE,

glm-

Floriallópolis, 23 de outubro de 1963

MATiiIZ: CRICIUMA - SANTA CATFJm:A
ENDEREÇO mEGRAFICO CRESCIUMENSE

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

Filiais: __ São Paulo Rua João Teodoro, 670 -- Cu .. itiba Av .. JguaçÍt, 2117 -- -fon�, .? 71 - ôrto .,. �! .. adr" Roma, SI,

';_ fo!}e.2801 _ Tubarão Rua Lauro Muller, 50 _ lone 1479 - Araranguá praçá,Hêt:dlio Luz, 632 --'1one 23 -- Laguna Rua Gucta)'o RichonJ 514 -- fone 131:- Joinville Rua Abd.m

Batista, 1!(l7 -', .f�,�� .J6S� ____.._._� .__ ._ .. �. ... ..,.._ CAMINHÕE;S,PR�rRIOS PARI\. nlyD�,s:-1S. ,-zl,,",'
..

':"I, ••.1l;: .

···-'."":'·�� .....-.:.___:_.�o"" �.:_' ;_,.'. . ·-i.N;:;_�:"_._�-"/&V_z'::/;���_;__
-

_

L

Altair da Silva Gasc:les Sob"

Substituto Automatico do Delegado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



��:;��li:� �E::��F�:� i�e�:�:�����:�:n��lt� -G-o-v-e--rn-a-d--oL-r-e-c-e-b-e-a-g-ra-d-e-c-im'-e-nfõ
pitaI de Santa Catarina com milhões de cruzeiros. Deste
seu interior, prínoípalmen- forma ,pode-se dizer, a es- Câmara Vereadores de Brusquete com a região da serra e trada está parada.

:e."e;:��ad:g�:�e �:a�:�: Fica aqui, Sr. Presidente, deAB��:��a e�:io:�:�dO��� eia Diretoria Estradas

[I E-s:r-AD-'O�
.....

partamento Nacional de E.::- dêste ano de' 410 milhões de
o meu apêl� ao Depar-ta- vernudor Celso Ramos o

.

Cl tredas de Rodagem, contra cruzeiros, até o mês de ou-
menta Nacional de Estra- seguinte despacho telegrá- justas e equânimes rios

. I o 2" Batalhão Rodoviário. l!l tubro _ portanto, quase no
das de Rodagem para que fico: "Câmara Municipal terra. Saudações, German

O MAIS AH1!CO QIARJO DC SANTA CArABINA" • que há dificuldade na entre- fim do ano _ s6 foi entre- encemmie , com rapídêz a "P-·11<;ql.\e, indicações Verea- Hojjman, Presidente."

Plorfanúpulis, (Quarta-Feira), 30 de Outubro de 1963 ga das verbas dessa estra- gue ao 2" Batalhão Rodovia-
verba pendente de 400 mi- dores João Batista Martins --_ --

____________:__:_.;.::.::::..:::.:..:=.::..::..:::..::::::::::..=-=:._ ..:...________ Ihões de cruzeiros ao 2" Ba- e Antônio Heil apresenta

P'
. talhão Rodoviário, para' que Vossência mais expressivos

a rece r ap rova o prOJ"e'"o determ inando ;;;!";�it�Ou:' ';;:�;O '::ai�� ��':����!::�:;n:an����;;.
" portante para Santa Catar]- pIO e populaçao brusquense

na, que é o de Lages a Flo- pela instalação no Bêrco

40· d I d
ríanópofis." Fiação Catartnense Residên

._.
. • 8., .'

· e cervee nacrone nas Si erurgrcas
o
BRASILIA (Sucursal) -- o relator Alceu de cerva- e solução para fi depau- Ilsmo íemets poderão ne-

bel���jet� d�b���a:�ie���� I�,�c;��� em:�::�ei���e)'1��- PARECER pecada economia orasnet- gar I) direito da ínterven-

do consume mínimo ce .qispensável, no momento, t;: o seguinte o "parecer Ainda que me pareça no ��o d:x:esrti��� n;or�oe��:-
40 �or cento de carvão Qualquer alteração los dado ao projeto: momento perfeitamente Quando visa à proteção de

b'nacínnal nr-, �;rlPrllrg:;"'q_s dtsrosinvos legais prece- "Seria por demais 0':;"- dispensável qualquer al- uma Indústria básica que, Magistério Pú .ico
�u����\�:q�:r::i!�s� !r;;::a.d��i��trdiaa ,'xapc"b,�.= 50 tecer considerações sõ- teração dos dispositigos le de resto, deveria constl-

Por ocasião do "Dia do palavras calaram tuncto

b
" bre a necessidade premen guis prntetoras de nossa tulr monopójlo estatal.

su tCI�tO �;r tóda a ban- são da síderurgfa e ao f<l.- te C[.,:, desenvolvimento ne índustrta carbonífera _ 'r+anscrtto do (JORNAL ��OI������e �����:�e��Ub� tO;(�Str�S !re:��:�:. oradores BRAS1LIA _ Assumirácai a e Santa Catarina, tu de qn=. na o-étoca. to- nessa produção carbont- face à expansão de nossa DO BRASIL _ Rio de Ja-
recebeu ontem parecer ra- das �.� ustnaa ve-n consu- fera. A questão tem síd r siderurgia e MI fato de neíroj em 22 de outubro magistério púluíco .

catari- aue se seguiram, a Pro,

��:�:�ododeseJuU���:�orD:� �;��d�o Pl:��t�l� c:,ti��= ������Ot.v�: e�l�O::����, �� que, na prática, tõdas as de 1963. ���:e �:o�:���aR�:nc!:ror�: ��e�; ��:�br�� n�O�t�:�
putado Alceu de Oarva- clara pela consntucícna- por parte de organlsrncs :;�i:O v:�lP::��n;:�d;ro� ----- Luz, que neste ano come- ção da Prctessôra Georgina
lho. ltdade e juridicidade da estafais e comissões crt- ido � Inclino-me pela F' d L'

mora seu jubileu de ouro no apanhado das documen-

No seu parecer, anrma propcstção. ctatsLmas também, atm- ccnstltuclonalídade e íu- eira o Ivro� no magistério publico pri- tacões sôbre a fundação de

vês d-e conclaves promovi-
mãno de Santa Catarina, Brusque junto aos coloni-

dos. por entidades de elas- ri���d:ód: P�o���i��:�cia lancemenío Na oportunidade em que zadores europeus, constr-

�e p:í�,a'a!m:::�S�e��e�O�� de le;:> da mesma índole, Dia 6 de novembro, du- �r���c����fll �a:����:�;:: ����oh�:�iC:er�:!ei�a,,�:�-
mais er-ncmaoos técníccs

reguladoras da mesma rante a rta. Feira do Livro, um dos capitães da índús- ço da Fiação" de Santa Ca-

f! estudiosos do assunto, :�t::�:e;�aded������ãO !�= será lançado um volume de tria brusquense, na quali- tarlna.

numa eloquente demons- rias décadas, está a de-
Poemas de Péricles Prade, dade de ex-aluno da ProIes· O papel desempenhado

tração de que tõdas as m:>nstrar <I. perfectlbilid'J-
intitulado "l!:STE INTE- sóra Georgina, ressaltou o pela Professõra Georgina

�õard:s te%Va:ond:Ci:uaC��ona��:� de do !>r�jeto, sob o asp�c ����RE�� g��::=�o �:���ud�i�:�er;��a :es:t�� ::;:s� �aa�éuz ��es�� ��:
Importância d) probl.�llla.

to ;i���iCoO� que queiram se
do livro será na barraca nos primórdios da transi- principaiS meios de funda·

e () que' representará seu apegar a um insustentá-
de autores catarinenses, oca- ���Sq�: ���;��ta:;!a ci:a� mentaç� d�d �tUd�S �istÓ.

racional equacionamento vel e inadmi:;sqvel libera- �:oA:::;gr���S,�averá "Noite
de industrial de hoje. Estas ���.s a Cl a e e rus-

da Câmara Federal, usou da

palavra solicitando Imedía
tas providências para resol
ver certos problemas sur

gidos na construção da Es
trada BR-36 em Santa Cata-
rina. De seu discurso, sa

lientamos o seguinte tre
cho:

"Santa Catarina é atra
vessada do Oeste para Leste

por uma Estrada em cons

trução do Govêrno Federal,
que é a BR-36. :l!l ela dividi
da em diversos setõres, wn
de São Miguel do Oeste a

Lages. Há, entretanto, uma

discriminação continuado,
por parte de determinados
órgãos, não sei se do Minis
tério da Fazenda ou do De-

piA 1, NO DEE:
Inauguracão dos Retralos de

CELSO e NEREU - �jissa na Catedral
pelo 27° Aniversário

Dia 7 de novembro vin- da � Junta Executiva Regia.
douro o Departamento Es- rlal. Serão inaugurados os
tadual de Estatística come· :etratos do Governador Cel
morará o 270 aniversário de so Ramos, do saudoso sena
sua. criação. Naquela data tior Nereu Ramos, criador
será mandada rezar missa da estatística em Santa Ca
na Catedral Metropolltana, tariaa, no gabinete do Di.
às 9 horas.

,. retor, bem como o do ex-
As 10 ,hor!,s, realizar-se-á diretor do DEE, sr. Nereu

a en�rO?lZaçao do crucüixo do Valle Pereira, na gale
na BIblioteca Bulhões de ria dos diretores.
Carvalbo, sala de reunião

Paulo Rangel: Novo
Secretário do CNE

Em telegrama enviado à

Direção Geral do Departa
mento Estadual de Estatís
tica, o Dr. Paulo Rangel co

municou haver assumido o

alto cargo de Secretário
Geral do Conselho Nacional
de Estatística.

ultimamente o Dr. Paulo
Rangel vinha exercendo as

não menos elevadas' fun.
ções de Diretor do Serviço
de Estatística da Produção,
órgão teécnico do Ministé·
rio da Agricultura, filiado
ao sistema IBGE.

Nilo Bianchini, falou sôbre
assuntos de assistência agro·
técnica na região que repre
senta; Deputado WaltL'T Go·

mes, de Tijucas e Bel'toldo

Cirilo, Prefeito de Caneli
nha demoraram·se com o

Sr. Secretário falando de
!<oluções agropecuária� para
"1 região.

Crédito Rural vai separado
da Reforma Agrária I -O do Palacl"o das·:;�:'�:�:il� (��! �:�f ::�;?i�:��:l����i:;u�: nauguraça

�:�ã����:�:�d_:�_:_r:_::_�_��_l:_-_f_;�_�_L_�_�_��-i:�:�_'I_��_O:e_,d...,:_;:: -lnduslria,s, em Novembro
Direito de Greve será Aprovado

BRAS1LIA, 29 (OE) - O seu partido, sobre o projeto
lider do PTB na Câmara, que regula o direito de gre
Deputado Doutel de Andra- ve. É certa a aprovação do
de, revelaTá ainda na tarde projeto pelo Congresso,
de hoje ao sr. Martins Ro· afim de caracterizar.- as gr&
drigues, o ponto de vista de ves legais e ilegais.

Prola, Georgina Ramos da Luz:
Jubileu de Ouro no

Por todo o decorrer de

novembro será inaugurado
o Palacio das Indústrias, 10-

caliza,do na esquina da rua

Felipe Schmidt com 7 de

Setembro.
O edifício recém·construi

do abrigará as sédes da Fe

deração das Indústrias, Ser

viço Social da Indústria e

Serviço Nacional de Apren
dizagem Industrial de San·

ta Catarina, e parte dos

serviços assistenciais do SE·

SI. ".

Estarão presentes, entre

outros convidados, o dr.

Secretaria dn Agricultura
No expediente do dia .26

de outubro do corrente ano,
o dr. Luiz Gabriel, Secre
tário da Agricultura, aten
deu em seu gabinete, as se

guintes pessoas: Deputado
Lecieri- Siowinsky, tratou de
problemas relacionados com

o produtor do sul do Esta

do, e as soluções -qutt,_êle
merece para aumentar a

produtividade; Sr, Américo
Patudo, Vereador de Seara,
tratou de matéria que diz

diretamente com assistên
cia técnica e desenvolvimen-

agropecuário; Deputado

Presidente do Banco do Brasil
No Maranhão

RIO, 29 (OE) - O Presi
dent.e ,dp, Ballco do Brasil
viaja hoje\ para Belem, de
onde irá. tambem para S.
Luiz. nt.cndendo convite das
classes conservadoras. Pro:
moverá reuniões com repre·
sentantes de entidades de
classe e com os gerentes das
principais agências do Ma-

ranhão e da bacia do Ama

zonas, 'v��and9·.flP inc�e,
ment.o dos empréstimos
agrlcolas.

Reuniiío de Chanceleres Americanos
CARACAS, 29 (OE) - O

Ministro venezuelano das

Relações. Exteriores Marcos

Falcon, anunciou q,ue a Ni

carágua apoiará seu país no

projeto que visa a reunir

uma conferência de Chan·

celeres americanos, pata
tomar medidas contra os

golpes militares no Hemis·

féria.

Cronistas Sociais terâo festa

OUTRA DAS MIL

Já amplamente divulga
do por êst� matutino e por
emissõras locais, FlorianÓ·

Em Belmonte, Descanso, foi construida OUTRA DAS

MIL

------------'------

Representações
-

Aceitamos

�-'\

Manifestações Anti'Racistas
Prosseguem nos EUA

FILADÉLFIA, 29 (OE) - licial no sábado último. Du

Uns 500 homens de côr rea- rante a manifestação, vá

rias casas comerciais fo·

ram saqueadas �
e a polícia

teve que agir com energia
para restabelecer a ordem.

Conforme
r divulgáramoS,

convênio entre a CODEC e

a Emprêsa de Luz. e Fõrça
de Florianópolis S.A. (ElHa)
possibilitará a iluminação
da magestosa ponte que li

ga a Ilha ao Continente
com lâmpadas de vapor de

mercúTlo.
O térmo contratual já foi

assinado, entre os srs. dr.

Rui Soares, Diretor do Ga-

binete Executivo da Comis- -================:::-;
são de Desenvolvimento da

CapiÚil, de um lado o sr.

Lúcio Freitas da Silva o dr.

Heinz Lippel ,da outro, na

condição, respectivamente,
de diretor-presidente e téc

nico. da Elffa.

Haroldo ·Cavalcanti, Presi

dente da Confederação Na

cional da Indústria e Dire

tor do Departamento Nacio·

nal do SESI, e dr. Hugo de

Araujo Faria, Presidente do

Conselho Nacional do Servi·

ço Social da Indústria.

ação a zero hora de hoje, o

dispositivo espooial de po.
Itctamento do S. Paulo ten,
do em vista a'greve dos me.

tujurgicos na capital pau,
lista.

polis vai assistir o "lU

GRANDE ENCONTRO DE
CRONISTAS SOCIAIS".

- Uma iniciativa nobre.
Uma promoção que diz bem
alto do espírito avançado
daqueies que a idealisaram.

- Já os jormds do inte
rior, como sejam "A NaçãCJ"
de Blumenau, "O Munícípio"
de Brusque, o "Jornal de

Joinville", o Jornal do Povo

:�t:::�o :n:X��:t:tiv:O� Porto do Rio pode.rá .f- '.-,'

:����ec�:e�i��Ó��e dr;:a;��;:. parar novamente
�

dade catarinense. RIO, 29 (OE) _ O porto greve está na dependência
Do programa de festas do Rio de Janeiro poderá de uma solução definitiva,

anotamos: Visitas as esta- voltar a ser paralizado por por parte do Ministro da

ções de rádio, entrevistas, uma nova greve. Logo mais, Viação, em tôrno 'do confli

coqueteis, além de uma mo- os arrumadores estarão to de jurisdição entre por·
vimentada "soirée", com en· reunidos para exame da si- tuários e arrumadores.

trega de diplomas de "hon- tuação. A deflagração da
ra ao mérito" a lodos os

lizaram uma manifestação
pelas principais ruas da Fi

ladêlfia para protestar con

tra a morte de um negro,
abatido a bala por um Po-

cronistas.

Pr,efeitos e a Cota do Artigo 20
Em audiência com o Se· de Lima, João Caliodel,

cretário da Fazenda, Dr. Eu- Adolfo Hedel, Pedro Krauss,

gênio Doin Vieira, trataram Qurino Ferrari, Paulino De

do recebimento da cota do Bem, César Augusto Filho e

art;go 20, da Constituição Germano Tombasi.

Feçleral, os Prefeitos: Alfre· Ê de destacar que todos

do Darcy Hadson, Renê tiverem solução satisfntó·

Frey, Domingos Machado ria.

Poder Leqislativo Calarinense
o presidente Ivo Silveira nio Carlos; n° 922, que aproo

promulgou as seguintes leis: va têrmo çie convênio entre

n0 921, que aprova o têrmo a C.E.E, e a Prefeitura de

de convênio entre a Comis· Palhoça, para extensão da

são de Energia Elétrica e a rêde de energia elétrica en

Prefeitura de Biguaçú, com tre· as localidades de Vila

vistas à construção da rê, do Aririú e Rio Cubatão,
de de alta tensão, no tre· naquele municipio; n° 924,

cho de Rio Cawiras até a que homologa a lei da Cá·

Ponte Federal sóbre o rio mara Municipal de campos

Biguaçú, trecho inicial da Novos, criando o distrito de

rêde que levará energia. elé· Mon�e Carla.

trica ao distrito de AntO·

lIuminacão dtl Ponte
1

Herdlio Luz
A fiscalização será exer

cida por engenheiro,eletre
cista credenciado pelo Ga
binete Executivo da CODEC.

hoje o cargo de chete de

policia de Brasília, o 'renen.

te Coronél José Lemos de
Ãvelar .0 novo titular do

Departamento Federal de

Segurança Pública, foi
meado em substituição
CeL Carlos Cairoli.

BRASíLIA - Os projet.os
de reforma administrativa,
estarão concluidos até 5 da

novembro, em seguida, se

rão encaminhados ao Con

gresso, acompanhados de

mensagens presi,denciais.

BRASíLIA - Tem reu

nião marcada para esta taro

de no recinto da Câmara

Federal, a comissão parla·
mentar de inquérito que in·

vestiga a situação das em

presas joynalísticas estran

geiras com sede no Brasil

ou no exterior.

BUENOS AIRES - A Per

licia federal,. fechou a sede

do partido comunista, e

aprisionou os móveis e ar

Q<.l:i..-gs ele escritório dQ par·

tido, levando-os para o de

pôsito de Policia.

BRAS1LIA - O sr. Fonse

ca. Pimentel, ex-Diretor do

DASP, recebeu convite" para
acessorar a Escola Superior
de Administração da Améri·

ca Central, com sede no

Haiti.

JOHANNESBURG (Mri
ca.) - Foi iniciado hoje o

processo em que estão en

volvidos 9 pessoas .aeusa·

das de conspirar para der

rubar o Governo.

SÃO PAULO - O Tribu·

nal Regional Eleitoral de

São Paulo, informou que um

milhão 147 mil e 59B eleito·

res, compareceram às ur

nas no 'último pleito muni

cipal. Os novos edis, serão

esros5IJ.dos flQ dia 25 de

Janeiro próximo.

BELO HORIZONTE - A

Associação Comercial de Mi

nas Gerais, manifestou soli

dariedade ao Governador

Magalhães Pinto, face a ne

gativa do Govêrno Federal
em conceder·lhe empréstimo
de 15 bilhões de cruzeiros.

SAO PAULO - Acaba de

ser registrado o primeiro
ato de violencia dos grevis·
tas na capital paulista. A

greve deflagrada ao primei
ro ·minuto de hoje não teve

carater geral como era es

perado. No bairro de Belem

uma indústria que estàva
funéionando normalmente,
foi depredada por 'opera
rios de outras empres�s.

Hoje reunião do CIES em São Paulo
SÃO PAULO, 29 (OE) - e Social dos níveis Menico e

Serão inauguradas amanhã ministeriaL O Chanceler

e.m S. Paulo, as duas reu· Araujo Castro, discursar'
niões anuais do Conselho por ocasião. da abertura dos

Interamericano Econômico trabalhos.

Eara os Estados de SERGIPE e ALAGOAS. F_Q,r�ce·

1, 37' - A!ll'acflju - $Q:

São Paulo não ficará sem energia- Tudo índica um abso·

luto sucesso, e, a reunião da

mais elevada SOCIETY Fio·

rianopolitana.
- Estamos informados

que os convites estão sele·
cionadissimos e a venda

de mesas se está efetl,lando
no Restaurante do Lux Ho·

tel.
Nossos sinceros parabens

a Revista "LAÇO HÚNGA,

RO", idealizadora do con-

SAO PAUOO, 29 (OE) -

Já está inteiramente afasta

da a ameaça de colapso no

fornecimento ! de energia
elétrica de S. Paulo. As ehu-

vas caidas nos últimos dias

proporcionaram sensivel me

lhora na situação dos reser

vatórios, principalmente na

reprêsa Billings.

Jango amanhã em Vitória
RIO, 29 (OE). - O Presi- do Espirita Santo. Informá-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


