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[�m Mil Ban[ário� folraram !m ireye na lI�ia
ROMA, 31 (OE) - 100.000 para obrigar a direção dOt

bancários entraram em gre- bancos a iniciar as nego-

Ive hoje, afetando todo o ctacões, visando a renova

território italiano. O mo- ção dos contratos de tra-

vimcntO. Cal determinado balho. '

pelas organizações sindicais.
J. K. Quer Apoio dos Trabalhistas

BRAStLIA, 31 (OE) ---:" O sem o npôio certo dos tra- putar a Presidência como

senador Juscelino Kuhits- balntstas. JK disse ao sr, disputou em 1.955 antes que
chek tnrormou ao presíden- Goutert que não-deseja par- as ameaças da reecêo müt-

te da Republica que não se· til' pnra uma aventura nem ter certsaseem a levantar a

rá candidato a Prestdênctn tem mais o direito de 'dis- bandeira da legalidade.

Falcon viaja para Washington
corda tanto o Governo da

CARACAS, 31 (OE) - O Venezuela como o da Costa

Chanceler da Venezuela Rica, pedem uma reunião
Marcos Falcon, partiu ente- urgente dos Ministros das

ontem pára Washington, Relações Exteriores do Oon
aClm de apolàr a solicitação tinente para tratar do pro
venezuelana para convocar blema dos golpes militares,
uma reunião dos Chancele- contra rjovêrnos Iegitíma
res americanos. Como se re- mente constituídos,

Co!apso de Leite iminente
PARESC. Disse ainda, que

SAO PAULO, 31 (OE) - não vem sendo cumprida a

NoVO colapso no abasteci- portaria da SUNAB, que ga

mento de leite poderá vert- rante preço mínimo ao pro

ficar·se em S. Paulo, segun- dutor, servindo isso de de

do informou hoje nos Carn- sestimulo para os pecuaris
pos Eliseos o Presidente da tas.

Presos traficantes de Ópio
marginais, estavam em con-

BASRA, 31 (OE) - Foram tato com um quadrilha de

prêsos hoje na região de cOntrabandistas que com

Jvan, nas proximidades da prava drogas, mas pagavam
front.eira turco-íraqutana 10 com notas 'falsas de 1.000

traficantes de ópio, ltsses Libras turcas.

Ainda o 13° Salário aos Aposentados
da Previdência Social

D. Ribeiro Deixará Casa Civil
BRAStLIA, 31 (OE) _ O

Sr. Darci fUbeira devere
deIxar -u éllf.l(W., cl<4 <:dOlSl �l'
vil da Presidência da R9flú,
blica, dentro de 10 dias, A

informação foi divulgada
por circulas governamen·
tais, O Sr. Waldir Pires

atual consultor geral da Re·

publica, poderá ser o nôvo
chefe da Casa Civil.

ooul,art serf cªndid�Q :aO
Senado em 65

BRASíLIA, ;n (OE) - O feita pelo Deputado Rui da

Carvalho Pinto ouvido pela
Comissão sôbre o Café·

.

BRAStLIA, 31 (OE) - O
Professor Carvalho Pinto,
Ministro da Fai\endll, Coi
ouvido pela comissão de

inquérito sobre o café, Fa·
lando a imprensa, O sr. Caro

valho Pinto, revelou que en·

tre as medidas adotadas

para melhorar a arrecada·

ção, ligura a que determina

a prisão dos sonegadores e

favorecedores da sonegação
de impostos,

Inaugurado maior Telescópio
do Mundo

WASHINGTON, 31 (OE)
- O Departamento de De·

I resa dos EE.UU. inaugurou
ontem o maior rádio teles·

cópio do mundo, instalado
nas montanhas de Porto

RicO. Com refletor de ra·

dar, o telescópio poderá
captar ondas radiofónicas
emanadas de outras gala·
xias situadas a bilhão de
kms, no espaço.

Ben Bella e Hasseis voltam·
a seus Países

ra todos os povos
ARGEL, 31 (OE) - O Pre· do,

slden1;e argelino Ben BeBa
e o Rei do Marrocos Has.
seis II", já regressaram a

seus respectivos paises, O
Soberano marroquino de·
clarou que desejava que a

COnferência realizada entre
os dois chefes de. Estado,

• fôsse uma advertência para
a Africa e um exemplo pa·,

Silveira Lima.

Jluminense
Funcionalismo

NITEROI, 31 (OE) - O
Secretârio de Finanças do
Estado do Rio de Janeiro,
informou hoje que nfio po
derá ser superior a 40% o

au,mpnto do funcionalismo
fluminense. Entrementes, o

chefe do Executivo inforlnOu
que dontro de 10 dias en

viará men�agem a Assem.
bléia Legislativa propondo

do muno

Motoristas baderneiro:;
SAO PAULO, 31 (OE) -

As autoridades policiais to·
mm informadas de que mo·

toristas de praça, estão lan·

çando nas ruas de S. Paulo

chapas de aço com quatro
portas voltadas para cima,
que penetram cerca de 5

contÍlnctros nos pneus. Em

consequência disso, ja se

verificou um desastre com

um caminhão, que teve 3

pneus Curados, vendo·se
obrigado a subir na calçada
para evitar consequências
msiores.

Decretada Prisão a Militares
RIO, 31 (OE) _ A 2- Au·

ditoria da Marinha decre·
tau a prisão preventiva de
9 militares envolvidos nos

acontecimentos de Brasília.
A medida, foi determinada,
al;endendo a solicitação do
Promotor Jacinto Guima·

--------.--------------------

Serão expulsos 15 alunos da Fac.
Nacional de Filosofia

dO diret.or da Faculdade. De

RIO, 31 (QE) - Foi aproo outra parte, os alunos mar·

vada a decisão de expulsar caram para as 15 horas as·

15 alunos da Faculdade Na sembléia afim de tomar po·
cion&l de Filosofia, envol sü;ão, e estão subscrevendo

munlfesto .,Cnntl'a o que cha·
mam dr "]\'laio1' al'bill'aril'
dane (('ita COntra os Um·

versli�j";(Js do E:'ll''lil'',

Rejeitadas as Contas
do Gov. Carioca

RIO, 31 toE) - Seis vo

tos contra tres a Comissão
de Finanças da Assembléia

Legislativa decidiu rejeitar
as contas na gestão do Go
vernador do Estado reiau

vas ao exercício de 1.962,
encaminhando a decisão pa
ra ser confirmada pelo. ple
nário. Se estas tiverem sua

Embaixador dos

Estados Unidos
envia telegrama

ao D.A.E.S.
O Diretor do Departamen

to Autônomo de Engenharia
Sanitária, Eng" Anntto ;Pe·
try, recebeu do Rio, no dia
30 do corrente, o seguinte
telegrama: "TÊCNlCOS DO

J�\ (In§titutc-
_

BrÚi!'�9."
<:.'6-�,.dIw!o��ãb- �..._�
Plll)'jE DA USAID <Agência
para:' o Desenvolvimento rn
ternacíonaí dos Estados
Un{dos) ESPERAM VISI·
TAR JOINVILLE, BLUME·
NAU E BRUSQUE A
FIM DE ESTUDAR PLANO
PARA SISTEMAS DE AGU
DE AUTOFINANCIAMEN.
TO PARA SISTEMAS DE
AGUAS E ESGõTOS, NA
uLTIMA QUINZENA DE
NOVEMBRO. Ass.: LIN
COLN GORDON - EMBAI·
XADOR DOS ESTADOS
UNIDOS.

rejetcão confirmada pela contra o chefe do Executivo
Comissão de Justiça indica- carioca que poderá ser um

1'(1 a medida a ser tomada ímpeachment.

Julgado Dissidio Coletivo
tem a tarde. Em Santos, O

SÃO PAULO, 31 (OE) - Forum de Debates ameaça
O dissídio coletivo dos gre- paralizar os serviços por
vistas paulistas, foi julgado tuar íos, caso continuem as
es 13 horas de ontem. O violências da Polícia contra

movimente, se raz sentir os grevistas.
com mets intensidade na

Cupttal do Estado. Ao prt
meirp minuto de hoje, os

feu�i!ários da SANTOS.,
Jti'NDIAt, entraram em gre
ve de solidariedade aos in
dustriárlos e contra as via· BELO HORIZONTE, 31
Iêncías da Polícia Estadual (OE) _ O Governador Ma.
cont ra os trabalhadores. galhães Pinto, deverá entre.
Ontem, de manhã a situa- vtstar-se com o Governador
cão ror de calma na Capital carioca Carlos Lacerda, ano
paulista. Milhares de peso tes da realização da se.

:�;:Çã�uedaco���r�����msu:' ��:s� ��sfei�O c�:feG:;e��::
reendida�, com !

p<J.,r!tli7.�· q_utivo �eiro., que somen-

i';'; . S�;-Il.\;�t ,rn��L! J��i��;!��:-�.Ilando ndrmalm ntc. QS apresentada aos Governado.
transportes ccteucos da ct- res. em ClÍritiba, nos dias

�:�� :e:d:er��ç�ax�:Sd�et��� 18 e 19. J

Mgalhães Pinto
.e Lacerda

Presidente cancela
Ponto Facultativo

BRASrLIA. 31 (OE) - O
Govérno Federal cancelou a

decisão de que amanhã fês.
StJ ponto facultativo nas re·

partições da União e niS
autárquias O chefe da Ca·

sa Cicil, expediu mensa.

gens a todos os Ministé

rios, dando conta da con·

tra medida. Em consequên.
cia, o expediente amanhã
nas repartições públicas'
Federais, será normal

Concilio Ecumênico Condena

Concilio Ecumênico aproo
varam hoje por maioria de

votos, documento que con.

dena 2bertamente o uso da
arte religiosa suntuosa e de
imagens impróprias
Igrejas Católicas.

Ari Barroso

melhora
RIO, 31' (OE) - Continua

apresentando sensíveis me·

lhores o estado de saude
do compositor Ari Barroso.
A inCormação foi dada pe·
los médicos que atendem
ao compositor internado
numa casa de saude da G:lfl.·
nabara.

festival budista

Mortes durante
SAIGON, 31 (OE) - R

pessoas morreram e 10 ou·

tras ficaram feridas ao ex·

plodir uma granada de
mão no meio de uma multi·

dão que assistia a um· fes·
tival budista no Vietnam. O
Rei e a Rainha

artlciparam

o aumento dos servidores

I I I:��7�::��:�: ���ni:U'l;:� magnns mpróprias nas grel'asmaiS as 111 horas, para exa.

m, d, ,ituação.

Exibic.ão .e pales.tra sôbre aspectos
CIDADE DO VATICANO.

31 (OE) - Os Padres do

Raul Pi"a Artísticos do Brasil
Aposentado
BRASíLIA, 31 (oE, - O

deputado Raul Pilla 'autor
da emenda parlamentarista
foi aposentado pelo decre.
to do Presidente da Repu.
blica no cargo de Professor
catC!drático de FilOSOfia da
Escola de Odontologia de
Porto AlC!gre.

Nenhuma validade Jurídica o

processo contra Hélio Fernandes
BRAStLIA, 31 (OE) - O P Auditoria Militar, contra

Supremo 'I'rfhunal Federal, o jornalista Hélio Peman

considerou não ter nenhu- des, acusado de t.er dívut

ma validade jurídica o pro- gado encetares sigilosas do

cesso crime instau,ado na Ministério da Guerra.

não seja inferior ao salário
BRAStLIA, 31 (OE) - O mínímo regional. Em sessão

Senudo Federal continua no- extraordinária iniciada na

je na discussão do projeto manhã de hoje, o plenário
que estende os beneücros, da Câmara dos Deputados,

tf do 13" salário aos aposenta- está encerrando a discussão
dos da Previdência Social. de varies projet-os que se

Emenda apresentada, deter- encontram em tramitação _:

mina que esse beneficio, naquela casa do Congresso.

Presidente João Goulart se·

rá candidato ao Senado pe- -----------

lo Acre, nas eleições de

1965, A apresentação da

candidatura Goulart, serâ

o Estreito é lasso
RLBENS DE ,\RRUDA RAMOS

1)0 eonvêníc firmado entre o Oovêmc do Estado,
SC'l1 (tanínete de Plnnejamento do Plano de Metas c a

Prefeltnra \\Ii.,nicil.lal de Florianópolis. aprovaüu pela
t.et u" �(jb, de 2� ue janeiro do corrente ano, destaco us

seguintes CO'íSIDER.\NDAs
-Cr.nslderuude que o Munlclpín de Florianópolis,

situado em tuna região empcb recida por fatores díver

sos, não díspõe de rucurscs suficientes para um progra

ma dcscnvolvimClltisla adequado;
Considerando que agrava essa situação, o fato de

não lhe ser dererído qualquer retêrno t conta do art. �O,
Ila'Cc:.nstituição;

.

Considerando que, neste parficular, é singular a sí

tuação do Municillio da Capital;
Considerando os fatores potenciais para o crcscí-

mcn�������l:ll���� �a Ilre::�:��ade do equnci�llanu:nlo ('

d"

'l'
çiil'l doS IJrillclpais proWemas q'le afhg('jll I) �\1u·

...i.,� ol�Sidc�an�I«7"'a iXi:t;S{bÜi��dC Ihl 0- n,ufI&IIlin l!.�.
tren r. êtc prõpr!o. esses problemas, para os tlll2.h, na

, ctrc stêneía de hóspede, [Ião pode alhelar-se, o Govêr
�

no do ":st:ld(l;
C\lnsilterando impôr·se um agrupamento de l'('cur·

sos pllra cnCrenUlr os problemas, já agora comunas, <le
:lcôrc!o com o art. lOS, da Constituição do Esiado. t>

art. 3", II "d" da lei u" 2.772, de 21 de julho de 1961, acór·
dam e firmam eOlw(õnio que cria a Comissão de Desen·

vol\'lmcnto da ('.apit;al."

x.... xx xx

Governos anteriores ao atual chamaram a si aso·

lu�o de algum: jJl'oblemas especificamentc municipais,
COI1\O o de água, ésgõto e luz,

{\Ia>!. com _IS soluções, dadas pelo podeI' estadual.
ns sCl'\'iços }'cspectivos permaneccram na órbita esta·

dual. dei.\::uulu de vultar, com llS receitas colhidas, ao

lllunicíJlio.
Os go\'êl'llos utlcnistas - cumpre registrar - na Ca·

pital cxccutal'lllll "(lenaS obras inteiramente estaduais:

três IJalácius e um grupo escolar.

Dois CONSIIJERANDA acima reproduzidos ressalta

Ilue IJ I{overllo Celsu R�lmos ('!lcnrou de outra forma "o

P(jll;lI;illlUlmento e 11 sulll<:âo dus Llriucipais prO�lemas
que ;Ifligem o I\lunióllio."

Fê.lo, rcconhec('lIuo que a Capital, pela hOSI)ettagcm

l't'rmancnte do Go,'êrno do Estado, tl"TIl direito a uma

assistf>lIcia espccialissima, tanto mlVs legitima por não

!he serem 'del't'rilhts verbas de retôrnu, que as demais

COlllIlIUlS l'ect�bclII.

Para cllC:lI'rcg:lr·se da solução 11ess('s problemas foi

criada a Comissâo de Desclwah'imClIln da Capital - que

I; II. nossa popular e prestigiosa COOEC.

I'rogre!oisista c llinãmica, está ela pondo l'm ubras

IIlll extenso plano de l'ariada assistência li Florianópolis,
com atenção muito el:iIJecial ao grande e pOJluloso bairro

do Estreito.

Não \'lIl11O!y;lqui sustentar que o atual gO\'ernante
c:ltarinellse, ao término do seu mandato, t('IUlU deixado

fi Capital livre de tudus os seus torturantes L)roblemas.
!\'las, por sõbl'c l'esolver vários deles, na Ilha e nn Con·

tinente, ten\ tido o mérito ineversível dc haver estilhe,

lecido, de modo seguro e exato, a obrigação dc O HOS·
I'I::DE j'AGi\I{ A 1l0SPEDAGEI\1.

O IJfinci)lio está dcfinido. A obrigação está l'ixada.

De nlll e de outra, por mais reacionárias e anti·rIClri;mn·

'lolitallas que sejam. não se livrarão as futuras adminis·

trações do Estado.
E II Capital, agora lIue se vê Jiyre da orfandade em

que vÍ\'ia, COIl1 gO\'êrnos estaduais que até se deram à
crueldade de passar o conto do vigário na municilmlida·
de, abiscoitando,lhe uma extensa área sem cumprir os

COnllJromissos da contrapartida - não deve Ilel'dcr o

Ii:stl'Cito,

N�'1I1 li Estreito de\'e querer perder a ('.apitaI, com a

(lllal sorreu as durezas da indiferença estadual.
Srl'ia injustn IllH' o pOLJuloso bairro continentino,

tlUalldn afinal cnmeça a usufruir os benefícios di' uma

ação desell\'�h'iH1l'l1tista, saia dessa área privilegiada,
rejeite um amparo {IUC tanto tardou a vir, para areal'

sôzinllo com as I'esjlons:lbilidades do seu futuro.
Seria l'c{leUr a \'elha anedota do azarado Juquinha.

�cmJ)r{' I)resentl' na hora das cbineladas maternas e scm.

pre auscult' na repartição dos doces )'esth'us,
Em defl'sa dl'lc, tios seus illtert'sses. do seu IJl'ogrcs.

,��: U:���I�e,n':����'�11711���o!C:l�!:;:���a��lJ�O ,,���t; d�:;os.
�.()SSO,

.
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DÔR DE PENTES

VENDE-SE
UMA CASA DE MATERIAL SITUADA A RUA PR<DF

����ETO DlLMTANI N 21. TRATAR A RUA BOCAtu.

fIAMUt.Ai ,-,,----,
ConfoKc!o;'O-Se qllo/qUftf qU�!i'�ad. na milhar

Qualidade fi! menOr preço
'

Ed Zohio - 7 (1 an'dor ODto 701 Fone 2494

Partici�iQ'
��tOllio Gomes de Almeida e Ilza Lima de Almeida,

partiCIpam aos par{'ntes e amigos o nascimento de seu

Primogênito SÉRGIO, ocor.rido na Maternidade Dr. Cal'.
los Corrêa, dia 2fJ tiltimo.

P1orlnnópolis, out1lhro cte 1i1.

RU�MARUS E P!TfN1U

Agente 0Ji1liaI tia Prapriedacle 'lJUIasIrial

- I.

CQ/7fec/?rrerrkJs

Domingo próximo la reunião de Cronistas Sodai5

t;!iss_ Cmrina n a testa do lux�!

Numa das Iving('nf; que fi?,
à minha terra Campos
Novos - em v tsnu aos ae-

I

nírores. nve opnrtunirlade
de pisai' aquele ;;010 quer!
do e que me viu na ('(·r Nn

velho rcsptnüho.: de ouc a

ainda guardo comigo mas e IS

também gratas I "'llrdi1(ÓCS. p""t,

em vísítancto \l 11 primo
meu, revb i meus, dias de

meninice. Ao lado da casa,

jâ velha. mas ainda em pé
e onde habitaram meus

avós, mora o Ari em 'moder

na e vistosa resídêncía. Lá

permaneci por algumas no

ras, e qu� não [oi minha

emoção quando nela pene.
trei, sendo levado por uma

fôrça estranha, que atê ho

Je lião explleo como dela

me vi possuído, direito no

quarto onde nascí. A outra

1 - Rio: Em mesa de pista Gclden ticipara dI! nossn sociedade, dt!'lejamuII

Roon do Copacabana Patace, aplaudin- 'nons Vin(l!llS.

ela o "schcw" "Teu Cabelo Não Nega", o
'

sr. e sra. Dr. Teodoro Lelis de Onvetra

Leite, o senador Irineu Bornhausen e o

Wolney coreco de Oliveira

2 - Numa Ilrflmução da Rc\'istll La-

1,"0 Húngaro, acontecerá d(llnin�o préxi
mo nos same9 do Lux lIowl, reunião

dançante, com a presença de l\-UMi Santa

Catarina srta. Ol�a l\-1ussi e cromstas 50·

ctats de nosso "�st:ulo especialmente con

lidados.

x x x •

3 - Esta movimentando a cidade a

rt- Feira do Livro", promoção da Câma

ra. Junior de Florianópolis. Elegantes e

bonitas srtas. de nossa sociedade estão

sendo convidadas para. participar da

venda de livros na noite de autógrafos.

'I - Itosana, filha do t:asal �r.

(.esar RamOti {Luc}', recepcionará. cm

!--ua residência, domingo próximo, IlaTiI

r'_'stejã.r seu. ni"e�". O broto t"n1 foeo e

um dlls mais honitus t' elegantes da suo

eil'dadc

r - Jri estâ circulando em nossa

ddnd " o Soe MaW'icio dos Réis, que, bre·

\'emente dt'ixará 'o Rio, para uma tem·

parada pela Em'tlpa.

, 'r �� ,j L

rinc�s;\,!�II�c��1��:: ��n s:����:: ca:=�
doca. COlll tceidos- de Santa Catarina, mn

,1I'sNle de modas.

7 - De Brasília fOmOS informados

que circula em sociedade dando nota doJ

elegância a srta. Iara Pedrosa.

lo

ti - Estw·;Í. cm llllut.a dia 21. no Que·
l'Ôncia J'alace li brotolãudill. Imrp a fes·

ta de L'i, anol!> de lolê Faria, - O (Ion

.;unto do. pillni� Arlindo abrilhantará a

noite cm questão.

9 - Chegará amanhã a nossa cidade,
o jovem Dilson Lino, para a sua última

prova do aonallrso "Voz de OUI'O ABC".

promoção da Rádio GUBrujá.

10 - Na lista de huslJCdes llo Que·
rÍ'neill. Pataco Hotel, o ca�1 sr e sra Dr.

Ermii"o Lima Sobrinho. O simpalieo c

elegante casai llue em n(lssa cidade llllr·

J I A senhora Dr. Delfin Peixoto coisa - vazio estava o qunr

r Didí, em sua residência, recebeu um
to - não olhéi a não ser

grupo de senhoras de nossa sociedade aquele escrito truncado que

para um ctnt
com a satisfação de ser

pai, que hoje tanto 5Pi ava

liar. meu velho e es-ímadc
genttor registrou assim:

12 _ Está s"Tldo aguardana com ;III· "Em 23 de setembro nasceu

.siedaue a festa "Noite em black-tte" quc o João". Jã despido da vida

acontecceé, dia :as próximo, cem a nova vivendb unicamente os meus

linha Bao!:ll em desfile. CinCO ou seis anos, pareceu-

me ouvir, nitidamente, os

gritos de minha avo, aque
la bondade imensa, aquele
corecêo g-eneroso que tanto

me me queria: "João, Au

rora, venham para dentro,

fariseus. presépios, que o

Pernendc velho vem vindo

ai". Senti, então, um calor

14 - Moças. do' "sociew" estarão cm horrível e sem qualquer no

puuta na "II" Fclru do Livro" dando no.. ono de mim, sai porta fora,

ta de beteee e etegancta. Fernandu Suo com meu mano Victor e

hino e outros discutidos nomes brasílel- primo Ari. Ja no "terreno"

x x x

,

13 - Promoveu a festa da "Brucba",
li Direção do Instituto Brnsít Estados
Unidos.

rn estarão presentes ao acontectmentu.

15 - Circulando em nossa cidade

em visita oficial ll(> Governo do Estado,
o sr. Geovah Amarimte, Diretor de Reln·

ções Públicas do "Centro Catarinense no

Rio.

}

iii - 1'111 jlrfÍJdnw dia jãj terá uúcio
('In noslIa 'cidade a 8" concentração de

'!.dlo A'T:d�:m �:t.,d�" 9
Í7 - O sr. e sra Durval José Reis

Grasiela, receberam convidados em seu

apartamento para festejar aniversário\
de José Francisco.

x x x

18 - A Isuave Rita de Ca!'>siu Viegas,
:leaba dc receber do colunista Barão

José Siqueira Jf'. um diploma l!610 se ....

"Oebut", 110 Gflldcll Room do Copaca·
uaua Pnlllce.

19 - Aniversaria domingo, a meni

na Rosangela, filha do casal sr.

Luiz Carneiro.

20 - O conjunto de Castclan anima·

I'á II noite cm "black·tie" no Querência
ftaJace dia 23, proximo, quando estara

desmando n nova linha Ban�LÍ.

coroo �l· diz .»)1' lá. olhei

àquelns pedras, hoje j:i bem
descoberlas, . onde se dava

sal à criação. Talltrl� vézes

me sentei nelas e saltei por

cima delas. Olhei' o peso

segueiro, de pêssego amare

lo; também não vi nada

alémdo "tocaM. A parreira,
da qual eu roubava uvas

verdes e (luo:: meu avô as

sovinava", já não exisle. A

laranjeirinha, tantas vezes

morta pela geada, lá não

estava. Do pi'sseguciro, de

�:;�:;h:,b�11��:i\�e ;eai�:
nha avó, apenas as raizes lá

se encontravam. t.s pimen
teiras, tOdas secas. Em fim,
aquele panorama dos meus

tempos de criança e mesmo

de moço, e já casado, com·

pletamrmte outro. Os pi·
nheih<tS. muitos pinheiros,

já cortados pelas serrarias

devoradoras. O lUl!fLr onde

era nossa casa - quan�
digo nossa, quero referir·me

a meu pai � todo cobert.o

de matagal. Quase nem

olhei, porque, entristecido,
não me sentia bem. e meu

juizo, meu pensamento, era

o de quandO e!'iança. Vivi

aqueles t€mpos que já Sé

vão distantes. Perpassou

pela minha mente w.nta

coisa que não sou capaz de

descrever. Mas de 'I'1a só

estou certo: e de que tudo

passa, tudo muda e esta

vida não vale nada, senão

chirio.

21 - Em nossa capital o SI'. Charl·

les Edgar Moritz, presidente da Confe. para outra, sem as angús

eleração Nacional do Comércio. Veio ..,:Q_ar. tias e as perversidades eles·

ticipar das festividades do dia do Comer. ta.

como caminho transitório
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NADA nE

REBITES'

cão no . cen·

para a dishibui\'" lUIS

grandes me-rcados ceu ar.udor s.

L uva. .' l'Ufl!i·

ncãrto se faz necessário no

( nstdcr 1, no entant I, uma

n Icrirro. \, pois pode levar
til' easequên-

Exija em seu ca1"':O

Lona de freios "COLADAS'

_ 6C% r:J<,ls no aprov�1 l

mento das L( nas.

CASA DOS fREIOS
Rua Santos Saraiva, 453

.. FSTRElTO

VENDE-SE
Um fi<tlilO ,je Belez<l- em

pel'felLo (.'�taflo e uma C:l

.. a de :Mad('ira nova. :na

Rua José Ma"i:\ dn.. LIIZ

no José Mende�. Trata:' !lC'

Salão Horizonte - Rna

COnselheiro Ma�ra 91.

Vende-se
PALACETE

e várias casas de madeira

.. f'(J;:�:I���ãO cr��'Itrj�il�iraLUIi
SCHWEIDSON j'ARDL\I

��.��

\

rú'bijca N° 63 - 0_3
deOcDepalta�Hnt, C'n(r J a/_ apl'es�'ntal' declara-

ompras na pu .1.,;) c' o de rnhecl.mento e '>'Ih
que fará. reaJl;

.'
no d 't n is�ã.'J 8" zwrmas db Eri:-

!���::��, a� �5r �;r.t�: tal n. 001-28-1·196" pubJi.

MUll{,l·. n. 2, CO: COR� _ �!'\� dno 6D'�ri�ve�����ll �
CIA PUBLICA· n_, r.1 _

ções seguini,("s:
:.;;

I - OBJETO n-\ CQN,'():1
RENCIA

Os envelopes, coo-

) Q. e d·.lcu-teld
nt ,de o �er entre·

g'u�S' o Dop� -tamento Ce:'1
t ai u C{lmO!'�I:-;, at,ê às
'3 hora, do dia 28 de 11 (II'

1903, medi",;) ( recibo, em

Qll_ fI': n iJna:), dna e ha
1 do l·e. ::blm 'nto, as;:ina
do "-' r "'uncinnár o do D�

pr_ l1t C traI ue
é l.1pras.

c..
- A :9 'op'J"tas serão

abertas, à" 15 hfJr,as do din
28-11-63, e _ H pn .,ença dns
j op'Jnentls ou s('us repl
nt 1 je�al

1 - Aub,)lllQ' 1 :'_

mouth. modelo 1951
azul e.�CU1·'J, notor' nO P.
23-396.675 - Unidade U
- QU<lntidade P.· _

Ço base Cr$ 1.010.000.r,n
2 - Çami!Jne!.a F qn

modelo 1954, cô!' clm:n rI _

1'0 C vel'(le, motor n. T

334-21646 �é!'i" P235C549
Unlda(e· - Um - Qt :tu-
tldade - 1 Pr, b
Cr$ 500.000·00.

3 - Camlnh: q lDt
cionaI K.B. II'

eôr verde, mo H' n. 619lj'
-- Unidade f n -_ Qu,
tidade - 1 - ":> 'co b
CrS 400.000·00.

4 . Camionc", F' 'i
350. modêb 1957 - t \

!)<l30 B., cô!' nZ111 e bI'(Jm
Unidade - Um � Ql .

dacU! - 1 .� C) }

CrS 500.00000.

5. - Automôve' M'2I'" ll'í,
mudelo 1948, mOtOl' n .. _

78-85-2. CÔl' pr·-,b. Uniriam!
- Um - Quantidaa.e
- Pt'eço bu..�c Cr$ .

500.000,00,

PTLGPMENTO

'11; lme'll) da con

r "1' c a sf'riin observadas
01] di PI sições d,) art. 2�,
do R ui m('nfo aprovad'J
p Dec n SF--25-
O· /.8Z.

A concort' "lcla poded.
�r tlnul. � i.lma vez que

h .....erlda foJ'-

mente e-

+ ...e., e:l omi.,

S) lmp"! te em prejuL�o
ans c' ne 'rente ao Esta
ri') & à II' raHd 'de da Cnn

la.
O DeQ3.rtamr.nto Central

d, Cnmpras, pur sua C'J

J1lt>; -o Julgado!:a, reserv�

se o direito de anular a

CI'nCQnência, cas'o as pro
pn Das apresentadas nlo

co"r�pnndam a()s iuterr1Ol
St'S do l!istacto.

ó !is. eIg, 25
•

1 -:;.f/1! iU_il>l'h" ün el,

.. o ue HltlJ
, !

�eraf) �te�1(1('r ,_ .i:"�, 1Rubens Victo!" da. SlIvlJ:)

""",��

OBS. - Os referido V
culos enconfçam-se a di _

posição dos 81's. inter' 1-

dos no Hospital CnJôoi't
Santana.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



HISTÓRICO:

E:n 11 de junho de 195,1.

20 ser sanciOll:ld'l a Lei n'

1.886. [qur- dsp sobr.: o

Plano do carvão Nacicnat

I.' sua ex' eucâo f,l c nstg .

nadn uma vrrua de C.;lS

500.000.000.00 Iqtt!nhrnt._�
mllhõE:> de cruzerrosr . "pa

ra estab�'lf'cin��llIo de urna

usina .dderúrgtca. ii ba

de carvão nncíonot''.

A 28 de novcmoro dl'

1953, com a promocác da

Lei nv 2.120, deternunon

SI.' que �,a Usina. Sldl'rú

gic'l .\'�'ria ](wallzada

bacia carbç.nifer� de San

ta Cata!'!m.
Finalmf"nte, em 27 IIp a

gõ<;to de 1926- fl'i promul
ga/Ia a Lei nO 4_122. que

ault)riz�u a_ Uniftr, ii ('on,'i

tuir uma Sociedade d,' �

conQ!llia l\.1i,.:D n'lr açõ��
qUI.' :;e d('nomin;\!'á "SIDE

RÚ"RGICA DE SANTA CA

TARINA S/A SIDESC".

Vislumbl·a-"Í'. 'poi�· o fi

nal da luta de 10 10nf!"S
anos' pelo e�tab('lecimentn
de uma das lndú",tr'"s de,

tinadas ao apro\'elt:J.mcn:o
(lo cal'vãJ catarill('nsc, com

a ampliação do par'que �i

dl'l'Í1l'gico nacion.t!.

OBJETIVOS:

A SIDESC conCI'etiz:l,
antigo anseio do :tnvo (j,�
Santa Catal'Ínn e do Sul
do Pais. A indúO'tria C;II'

voeira dê-ste Esrc.do tt':n
contribuido f"f"Ufamen' e

para .'1 progre-�" do. Indús·
tria siderúrgica do E:;tado<:.

co-irmão.�, sem d;1r ao p:'"
dutOl' unn r. aI .,conlro.

pl'e"tação. As conltiçõl's
de pr·cximid'l.de de merca

do ávido de I)l·"duto ... ..;1-

dcrúrgico� laminados le
ves e medi},,,, a proximid,l
de das fr'ntl's de mat�r::,J
prima·.; e (]..' f�nt' de

gi3. e a lo('aliz:H;ã'l
a porto,:; dI.' m:\r, aS�l"g'l
l'am condições dú 1'en:;II)1
!idade ?o empr{'('ndim '1\('1

garantindo assii11 jU�Cl 1'2

munel"!'.cã') para " Íl'.\' �,.

tim"nLl'.

S€gUll(lo c" e;'-110s 111'("
ai,· ara em fa--e de ('"nclll-_
são. pelo GI'Upl' Exccuti

g� criado 9,,10 Decrd:J nO

52.128. de 17/6-'63·;, SI
DESC deverá "9 'rar u,n \

usina. siderúrgiC,l com 1

pradução Inicinl da 1.'1.'1"'\

mil tt'ncJldas anuais· j:-:

laminados leve,. e media,
que deverá "('r amplla .... :l

ate quinhento� m!l tunda
das anuais, nas ::ua� h�,,�

p3,.tel'iore�
O� ('-"tudo,.; ati agor:-t

l"ea!ido.d()_� permitem gar;t�1
til' IIllla _nredueão na l)l'j·
pria região.
As pesqnizas de mercado'.

Ora t:m l'e:-tlizaç:1o, p(ll'mitl
rã) flxal'-Ce a� dpm?lnda,.;
der-; p[()dutos siderúrgicos
par� a definiçã', da pro
tlução da SIDESC, enquan
to que os eSlud:h técnico __

dit'ão .!'õbl'e I" proct'sso a

ser ad{)tado.
O prazo dado ao GrUPll

Executivo 4Con',t!\uidu de
acõrdo com {/ ne<'l'('lo nO
52_128· de 17/6/63 para i.

in talação da S:tcic'dac]p
expiral'-,..e_ã ('m 24/2 'S�.
estando O� seus trab'llhnS
ativado::; nelo alto valor -'

dedicação- de" tétnicos Qlf"
o compõem. :;enrlo pnssi\'t'1
l11esmo que s!.' utln1C>m an

tes da data aprazado..

CONCLUSAO:

dinári�,·, e 20.000 t vtnte
mil! preferenciais.
A União subscreverá um

rnir i-nn de 51'1 das acõ-s
crrtnárfas de moda a ín

tex-euea- o capítat socut.

Qualquer que seta o volu
me sub-cri to reto E,..ta(Í:I
o pelos Municí�jos direta
mente Interessados no cru

preen,limento.
Tanto as acõe .

.: crdmá
rtn .. quanto a", prcferénclas
serão nomína tlvas e no

valor de CrS 5.000.00 tem
('O mil cruzpiros\ cada \1_

ma. pOdendo a Soci.cdade
cmiti]' títulos múltiplo" :a
cultando-se aos acioni-;ta__

(l dll'cito de conversão oc
titul('f simnle� cm múl�i
pIII.� e ê�k� naruel-?s. e'11

qualquer tempo.
As ações ol'flinária_�. cor,i

direito a voto, sô poderão
S'�'!' �ubsCl'it.:lS nela UniâL"
Estados, Municí�jo�. Inst;
tutos dt' Previdê-nci!l- SOCi:ll
Aut9.rquias c SClciedade,.; 11.-'
Econ-om!a Mhta.

.rI.S açõe-s pl'f'ferenciais.
�em direito a \·()to. pode-

l'ã�) l'� ���s��:;:�s juridi-
cas dp direito público e p.'_
las Sociedade;.; elE' Econo
mia Mi<:.ta:

bl � ))or pessoas físic.1;,
desde Que sejam bmsilei!'os
lla(()� ou naturalizado:; hi
mai� de 5 (cinco} anos '"

rcsld.�lltes no Pais· solteil'üs
ou casados com bra�i1eiras,
ou estrangeiras. quando
não o sejam sob Q regim'!
de comunhão de bens ou

qualquer outro regime que
permita ". Gomunicaçã-)
dos adauir.entes na c:>n..:

tánria do ca"anlPnto.
No ato da sub�crição o

t"mador pagará 20% (vin
te por cento) ri" valor da�
ações �nbscritas l'endo 10'�
Idl'Z _por centu! referente
a entrada inirial e 10<;·�
Idez �)ür C"_,nto) de Tax:l
dt" Inscrição. procetlendo
"e a� chamadas .subsequen
te" à critério da DirctJria
mediante um �vis() peeV!"
dl' �cssenta 160 1 dias.
O vaior da entrava i:1i

c:, I 1'.1 d�p\,sj{-ada I!'lr.

conta e�'occial no Banco

do Br?'"Ú S/A- à dbp:>si
ção do Reoresentante ta

União, que o levantar.>.

quanrl,) d"1- arquj�'ilmen\O p

publicação dr's atos 1.'11"'-

titutivos da Sociedade
A .subccricão cio capital

está ab-�'rto a !)artir de�l..

data c. encerrar-_�e-á em S�

de janeiro de 1964.

No caso da ;.;ubscrição
ult'apassm' o limite de ca

pital fixado na Lei no.

4.121· de 22/8/6'2. de 22-8t32

os 4!)% nM sub�crit:ls ini

('ÍallllC'nt,<I pcla União, �e

do rateadoS ent.re os ",ub_�

cl'ituJ'cs j)l'Opol'cj-:rn:li;\1pn
te às qua.nti;_i� !lelos me.s

me,; subsrita-.:.
Desde já fica:n os subs

crito!'e� de ,lções notific3-

d(ls que a a�s('mbléia d�

con,ti(uição deverá reaE

zar-se ne.5ta Capital. aI"

24/2;64 salvo T):'orrogõlçã�
rio pra�o fixad; no Decre

to nO 52.128· de 17/6/63.
('m Il'cal e hOI"3, a serem

Pl'êviam(>nte fixadas P':::
cditaL

A União, c9mo funda-

dora. <;ubscreve desde lo

go 51 '} (cinquenta e um

por cento) das açõe" ()l'

dinárias.
Os originais dos Eslatu

te-,; c déste Prol"pecto
bcm como ad/2111ais do

C\lmentaç�.o concernente ;t

Socleda(le enc:mtram-se it
A constituição da Sode- (IlSposição dos interessa-

.dade far-se-á por ';.;ubscl'l dos com o signatário d<i
ção pública e o capital so- pr�ente. no Gabinete do
cial de Cr$ 1.500.000.000-00 Sr. Dele�ado do Mini<;té-
(hum bilhão e quinhent"O' 1'10 do Trabalho e Prev:-
milhões (Ie cruz('iros) con- 'dência Social. siln â sa!a
sistil'á. de 280.000 ac{ws or nO 3D!) do �dificio d!)

I_P.A,S.E., no horário d<1'5
13 as 18 horas, .Hàrtamen .

te- exceto aos sábados e

domlng:�.
0 __ BOletins do Subscri

ção pod.'tão sei' encontra
dos com os corretores de
vldal�ente !cl'edenciados e

com o nepresentanto da

União, no endereço act
rra.

Foi presente ao Pro.,
pecto c Projet., dos a.ee
tutos (in Sld('n'lrgica d!"
Santa Catartnn S/A __

SIDESC �, o corretor ofi
ciai ele Fundo;:: PúblicOs
Juão Gonçalves JuniOl" em

cumprimento ao Que dis
põe u � l°, do Art,}O da
Lei Federal nO 2.146. d" 2'1
rlczembro de 1953.

Fl::rianôpolis. SC � 30
de nutllbl'Q d(' 1963.

OTTO W. MARIATH
Repr('sentante da Uni�..,

JOAO GONÇALVES JU
NIOR - PI'e,;idente j:t
B.O.V. -de SC.

PROJETO DOS ESTATI] ..

TOS DA SIDERúRGIC ..\.
DE STA CATARINA S/1\

SI D E (:'. C

CAPIttl'LO

Da DenúminaçiiO,
objet,). Sede e Duração

Artigo 1° _ A Siderúrgi
ca de' Santa Catarina S/A
� SIDESC � é uma So
ciedade por nçõe�· di' Ec)
nomi!t Mista, conslituida
nos têrmr,� da Lt'1 nO .

4.122. de 27/8/62· que será
regida pelos pl'c,sentes f'S

tatuto<; e pr>las dispo,.,içÕ('J
legais que lhe [orem apli
cáveis.

Al-tigo 2° A Socledad,\
terá sua Eecle s':l("ial e fô''''
na cidade d�' )Piorionópu
!is, no Estado de Santd
Catarina, pOd.t'"do entr.'

tanto manter fllials, agên
cias e e�cl'itôdo" em qu�l
quel' pnnto do (erritôr()
TIltcl')naL

Artigo 3° � A Sociedac;.,.
terá por objetei a con'Stru

ção I::' a 'Jperação de Ullla

usina sidcl'úrglca pai''!.
produção (' tra�sformaç?.'"
de ferro guza, de farra, (Ie

aço e �eus derivados. 1.'0,(1

base n') carvão nacional.
bem com') o comércio de

importação t' expol'taç;':"1
'de proclutos sitlt>rúrgicc,_, e

matérias primas, e a ex·

ploração de qualsquer (lU'

tr-a"Ó indústrla.__ que, direI"
ou indiretamente, se rf'i'!
clonem com ê�s('s Obj'2d
VO-.:, inclusive a IndústrÍ1
de mineração, padend·,
bmbém ol'ganlz'lr (LU pa"
ticip.,r de sociedades sub"i

diál'ias, no intere�IW I;·'

",uas finalidade __

Artigo 4° - O Drazu .:i"
dnracão da Sociedade se �
indeterminado.

CAPITULO II

Df' C;lpital e Ações

Artigo 5° - O capital
social inicial e de CrS,.

1_500.000.000.00 Ihum bi

lhão c quinhpl1lQs milhõe$
de cruzeiro-.:)· dividirl"S
em 280,000 I duzp.nto� e oi

tenta mUJ ações ol'dln:i-_
rias e 20.000 Ivinte "'mill

ações prl'fel'-\'llclals, no va

ler dI.' Cr$ 5.000.00 rcinca
mil cruzeiros) cada uma.

� úNICO - As ações se·

rão semproC numlnativJ;�

Artigo 6° � AS açõe�
prefel'enclais não krão 111-

l'eito a voto, ficandO, p:>-
1'ém, asseguta(la pdm-Ida
de às me_�mas, no reem

bõ) ...o do capital e na dj,,-

tr-íbuíeào de divídendc-, ri

xos e cumulativ'ts rle 12"

r doae por cerno) ao ano.

� único _ O dívídend 1

das ações preferenciais
não poderá ser inferior a'J

das acõe- ordinária __
.

Al'Ugo 70 _ As ecoes 01'

cnnártas só poderão se:'

subscritas pela untão. E�
ta dos. Municí_pi:'.", rnsntu
tos de Previdência social.
Autarquias e aocíeoartcs
de Economia Ml�la, caoen
do à União, no mlnímo.
51 % (cinquenta e um p,;'
cento) da" açõps ordina
rias_

Artigo 80 - As aÇõ�"
j)l'efe)',enciais poderão Sf'i'

subscrita;.;:
a) � POI' pessoas ju;í

dicas de direito !)úblico e

pela_.; SJciedades de EC'J·
nomia Mista:
b) � por pE'�soas fi.�i

cas, d('sde que H'jam brl
silt>iros natos ou naturali
zados há mais _de cin"o
anos e re--identes n') Pa',
l"oltúil'oS ou ca':mdos com

brasill'Íl'as ou estmngei
rns· quando não o -.sejam
sob ° regime de comunh'i;)
de bens ou qualqu,cl' outr:o
regime que _permita a CJ

municação d();; r!quiren
tcs n<l con<;tância (le casa

mento

Al-tigo 9" � ... integra;i
zação do ca!)ital subscritll
fal'-:oe-á em tart?s cln
madas quanhis forem n,�

ce-s�âria", a crit�rio da Di

retor!-a, mediante \11'1 avi
so prévio -de 60 I�e�senta I

dia,_ A primeil'a pntl'ada
será Ile 10"'0 (dez por ce,1-

lo)· realizada TI 1 ato da

sub-crição das açõL'-,;.
� l° _ As pessoas fi,,(

C,IS e' jurídicas do direi�:'

públi�o. fub..:critrll'as dI.'

açõe.� prefel'enciais, que
não atenderem a chama
da. par reali�ar qu�isquL'l'
das ·prestaçõJ>� de integl'lt
lização na�; datas fixadns

}Yda Diretoria fiCfll'ão, dI'

pleno direito, c.:mst'ituid,lS
em 11';ora. pbdend(l a SJ
ciedade mandar ven{!e!', ll:l
B{ll�n fie Valorcs. ,,('lll n .. -

cejSi(j�lde de in1-'-:"(T€'I1(,,' I
judicial. a_" ações nib in

tegl'alizadas 901' cI'nta '!

I'isco do acioni�ta falk',,'.
� 2° - A qua!llia ap'l

rada na venda, deduzid:1:':
a� despesas que (':a aca'

l'etar à Sociedac2, inclu�i
W' juros de 6� heis pi)'
cento) a.a. sõbre o mO:l

tante do caoital não in�p
gralizado. ficará .a dispo
siçã'J do interessado d-'
vendo Q adQu!rent'e ,�e\'

l'ub-rogado em todos c',
direitos e obrigaçõ�s d'!,;
ações que c:>rnpraJ'
Artigo 10° - A Socied"_

de !)oderá -emit,it, títu!,)s
múlt>iplos de açôe�, faC'll
tado ae'.; acionlstL o di
reito de conver.3ão de :i
tulos simples €1l1 múl1\
pios e é_�tes nl1quele�, :J.

IQu!llquer tempo, correnrJo
por Conta do inter('�"ad,
as despesas I'esultantes u,:

.operação.

CAPÍTULO III

Da Admini"tl'<lção

Artigo llo - A Soci-e<I,'
de será admini",tmda P,)l'
uma Diretoria COlllpOS�'3.
de 1 (um) Presidentf' e 2

(doi..:) Dirdores � CJ"
merdal e Indu�ril1l -

acionistas ou n'1o, re"iden ..

tes e domiciliados n') Pah

� único - O Presidenl('
sel'á livremente e;:cCllhir!('
e nomeado pelo Presiden
te da. Rc>nública e o..: Dire

tores sel'ão eleitos pt'lit
A!";;t'mbléi<'l Geral. pe',l
prazo de 4 (quat-rol ano',
pOdendo o/'r l'1'vogad' o

mandato.

Artigo 120 _ Os mem

ui-os cn Díret orta -crão il'1-

vcsurtos no carg-o pllr tê -

mo luvrado (' ns-tnn!o n"

"Livro de Atas c f{,�\llli6e:;
{Ia Diretoria" mediar: I '

prev!n caução, uar gnran.
tia de -ua cestão. d{' LO
(vinte! acõe, da sccreda
e-.

� Único - A coucâ« n:":,
poderá ser Jovantotta un

tes de nllfOv;lda." as cout a
do ínterossarto do último
cxel'cleio de seu manda-o
Art,ig{J 13° A DiI'eIJJ-

ria flea Invc,Uda da pletia
;l(lllllnistracãJ d' s neg'J-
cio!> ,<;oclah, com pod"r:>;:i
pal:a ddCrminar a orien
lação geral da., operacÕ!.'s
d'.l Socipdade. cclebl'nf

���e�:.t�:(1:� i r�� a�;,��� I'

'1 n

�
alienar b lb, Ir';1ll5igi!'
I-enunciar, declr,"ada· a"·

sim. ,na ("omp 'Ie-ne!a ,:

forma c para os fins se.
gulnte:;:

1) Ontanizllr o Rl'o;i-
menta Intern\)· ondl' se.

rá:> fixadas a� alribujçõ;:>,..
d',crlmhl?d,'s M serviçc.�
e dnflnill"s �I$ podcrc� dr,
Pl'e"id�'n!c (' d'!'; DiI cto
n's;
2) - )'elil'{'�'f'ntnr a S:;,

('iednd('. pela pessoa :Ie
,.,['tl Pre,.;ldentc. em Jui:!.,
(' nas suas I'elaçõ('� C0:11

tercf'!ros, cxeeto T,OS caso�

de !))'cstação dI" aval QU
fianca. I'enúnclo de direi
t::<s e con,(ituiçi'i.o de P""
nhnr ou cauçã·,· quando
será nec('ssári;1 também a

assinslura de um Direto,':
3) � ('()n�tituir, par alo

do Pl·!'sideme. mandatá
ri:..: ou 9rp('ura:1(l!'e�. CI;M

q,pccifiC'ação d('s pode�es
cnnf'.'l'ido,<;;

4) - alienar "li gl'av'-,r
brns imóh;i:; da S"ciedadc
,-,pó� 'aut{)dzação da As
�elllblé:a Gemi
Al'tig, 14° _ A Direto

ria l'e\lnir-,.;v-fr, ol'dina
damente. uma vez po:'
�(.'mana e "X'I,I'aor(Jinarla
melltl' Seml)J'(' que c:.; In-
terlhses SOCli\ÍS exigirem
e dellberal'á Dor maiorIa
cip ,(ltq�, ('�nff-'ridl) a')

Prc�!(]ente o dlrl'ito de vc-

CAPíTULO IV

Do Conse!ho Fiscal

Artigo 15° - ) CJllselhO
Fi�cal da S,)cic{l'l.de sei'â
comJ)Cst" de 3 (três) mem

bl'OS efdivl),; c dt' i�ur:!
número de f.uplentes, �aciq
nistas ,Jll não. l'psidentE'S [>

domici!iOl,los no Pais. elpi
tos [lU reeleitoS anu'\I

menk pela A,,�emblein
Geral OI'dinál'1il.

* único � O COI1�elh"
Fi.�c<ll deliberaní. valid9.
mente c.:m a presença d"
dois membros,

Artigo 16° - O Conse
lho Fiscal tem a" atrib).li
çõe� (__, l)pt!err-... quc lhe .r;ão
confel'idos _!)pla 'pl.

§ ÚnlcJ - P3rn o bOln

desempenho de suas fun

ções, dcverá I) Cons ,j � ,

Flscl'll reunir-!'e tri I "'j

tl'almente em �essão 1-

dtnária e, '·xtraordinàrn-

mente, aen-pre que julr�r
conveniente ou quau �J
convocado.

Artigo 17° - N3: [0'-'11a

do Decreto nv eo.cte. d :

6/7/61· pele menos um de
mcmbrc-, do con .. enio Pís
cat será indicad" pelo 'ro
souro Na<:Í\.l1al, a<-ravés d'l
Comissão de Defesa dl)�
Capitais xactonaí-. não p'l
dondn -er reeleito.

CAPíTULO V

Do Cnllselho Consuittv-i

Ai'tigo 18° A Sociedad,'
tr:r:i um CIIlHl'lho Consu
tiv" com_o:;sto de 9 lnov'_',
membros, �endo 3 (três'
da D!l'etol'ia e 6 I�!'i,!
eleib,s juntam!':ltc com os

Dintol'es, e 9t'�') me�mo

praz:r. 'dentl'e OS bra'.;ilei-
1'0 __ . ilcionista_� ou não dI'
reccnheclda compeÚm_

cia �'/ou experiência nns

assuntos que int<>res"am t.
Emprósa e �1:'1'á presidido
pelo Pre�i{lente da Socic
dade.

� l° - Os <;('>, mcm\lI'os

�stranhos :l DL", �oi'i:. \("

rãn igu;,,1 mim"'<) Cl':! l:i:l

plente�. eleitos "o)) -c tn�'<;

mo regime dos efetiv('c-;
� 2(> - N� forma rIII \,,

creto nO .. 50_916, d'_' �/,jlIjJ,
um dI'.!: ml'mbr,�s ·10 C�l'l'

selho C('llsultivo 5Pl';\' in
rlicado !wlo T('�[)l!r') Na

cional através ela C"l.H
�ão de Dcr!'l'a drH C;tpitür
Nacic:nais. nii<\ ;){lci( 1',:0
ser reeleito.

AI'ti!{o 19" � O Con,,'
lho Con,uJtivo :'nml1· __ ·'.'

á m"ns.?!n;ente· ,u qll:lll
do conv0("ado pe�" l'!!U P"<'

sideme, cu 901" 'Cl;.l'{I)
de seu,,; membrq3. fml( i'_
nando com 5 Icitll'''\ 01, s
seu� membl'o� ,-. ! ,':)\'_
rando vàlidam»:uc p. ,;
l�aioria dos v"tns pl','.�{'n
tes_

Artigo 20° - ') C 'llS�,

lho C"llsultivo ser-1. 'h:i ..

gatôl'iamente Ouvi,:o !:,r)a
Diretoria no� "�'!{'.l:nt"l'
casos;

a 1 � fixação dns dil"('-
t.rize". fund:l�l'ent:1is 1c �

operação e adminlst>-arã',
b) - Cf'Dtratos bá�;co·

r",Jativos no DrOjeto. cI,n�

trução. operaçã(, ou finan

Iciamento df's empl-eendi
menh's de que trata êS1<'

Estatuto:

c t - ates de alterar-fio
e ecn .. tnurcêo rte ónus rea

de b-ns Imóveis ou inve
tlmentoa de vultu.
dl � p!:1llP:S bãJcos (l,

r-xpan :i" dos -crvtccs
Scc-icdadc:

il')r-"cia�ií.n nllS "'

tr"· pelo PI'('�id('nr(' <1.1 .")".
c'Fd::t<l(' ;\,� ctctuicracôc-, d'\
DhCloria.

� (cnk() - Na ;1I}i'C'''i:'
cân dos VI'toS, ,(IIY1"n«(' 11.1-
verá rcjr-tcão nor lI\:li.,,;"
de 2/3 IC!.'_lis (,('1'r:o-1 (],
(Sf"';) l)H'.l'hl't, l'il':lll'!!(

!mpedi(�(., '(11" V,l!"I'
In.é'mbro.� da Dill'I()I'ia

CAPtTtlLO vr

Ar :g'J 21" ".li' ,,(_

bl{<i,l (;"";11 I (",I�' I ',I
�!'dill:'lIj:"lIlW 1',', '1{'�l' 1'1 ,: ,�
4Ifjll.l:m\
S('· Ol" I' 1, ". 'll," "�. I', ' !'

dinftl"inm�·llt'. (JI! '.1 (., ,.),\

"o/'nda, t""l , h , "',',� 'i�
Ih� !JI'''�I'I''., ..,,,s I ,,' Ii"

""1111)1-e qlH' r,: 1l:(L>l'{' �es
s:('ia!, " rxil'."I""'1

AL'(igo 220 � _r\ A�S,':)l
bléln Gl.'r�l se!npl'e ')'

�:;:j��a�:IOolIP I�l:�\��n t '��11�� pOj'

v«z('" [iZI'I'· f]ue (., lI"j(f:,-
rn d(;!s outrOs n('i(l!1;'-(' 'l�
p3.la atu�rem
cl'''tn''lo.

Art'go 23° -

blêia Geral

A ,\�, ("r;-

OI'lJ:Il:\1'ÍJ

anU3Ll:entl', P':al':i � I:

norários d� Dirdorh c �

l'pm·.lneração ,I lllt'11I1;r:".
d, s Ccn�ellw� Fi�l'al

CI,nsultivo ('<;tl':ll1hc"
D!l'etlll':3. 1 p' d"1l(!) h"ll'l
rnl'Í<,s c r'nlllllf'!,tt'()('3 r

alt("l'ado .. pela '",,'1I1!)i«il
Geral Extranl'llin'I'':.l

C/\PtTULO VIf

Do EX('l'ril,jt) f;",';'1
R('sel'v:1S Ú 11):: 1.1lCr!'S

Arlig-o 2'1" O r'XCir,i-
cio .�(winI cr,inr'ir!irú (·0.:1

o :mo dvil.

ArUj':o 25" J.rv:mt:1rlfJ

nnL\nIIll"lllC ::> lJ'll:l!wo, dI"

gais ;.: feita,: as an ,': ;!�-.l

çõe-- nece��{u'lns. o :''',111-
taelo líqu](]o ._"rá :1:,Sil"
dislribui(lo na fOrl:) \ (' pt'
la Ordem;
1°\ � fundo ,i" 'f',e'va

legal. nos térmo� j,) nrtl-

gu 130 etc Decl' ·'0 Ld nC

2.627, de 26 de s,' ,':r,!)rJ

de 1940:

2°) - imm.rtàncr-r re

ce-sarta par-a P'l,9r>lfllt'l
de rüvídendu as acõe __ pr>
rerenctats:

31)\ _ imp:ortflll'-j··· )1.'-

ccssárra para pa ',,'lUI mo

de dividendo às CI'�(,t' (,'

djnárjas;
4") - i1l1portfl��(�I:i; i;:t

ra -con .. tttuícâo J<.' run.t. .s

fi") _ ímrrir.tàur-tn l'�d'�\
pa:'.i1ment." da p�n'ei\l"l
!!.l'nJ· ii D'l'''j{,rkl '!';."'\'''I

dos ;\� pn'''(·ri.;-õ'', le,; ,I
'}O) _ impnr(-Hlli:t p:1i:t

pagamento de [\o�

empr�ga(]cs da :':\:'1(:

� l° - O saldo qn," "ll n

"'er �crá ,!)<1�to 1. r_l;�!',,·
,!i." da .Assembléia GenI·

O�{linária, flUI' ti .�(j: ,1

:sôb,.e sua a!Jlic.1di ,.

� 2° - - Os. d",;d"1ci',',,:

s, ri!") !la!':ú, nns :;'p '<;'.' c

lUp.arl's Oll.f;' f·' ::� IIX ),', ;

p('!a !')'relorl:l '> 1;\['1::\
l�:io l'ccla:1;t'.:i,·, ']lIntl'( fi

(Cin('!ll anp�. :;olbl:i"rllr·

�p-á: prescri1 ,)� \lo );r Il('

fido da S()r'f,i'.I(j,
� 30 --,- (. 1I-'-;('IlI�lp,a

Gnal O!'dJ�i í�':,1 I';). .rn

Ilr.1)il'ct1rj"l,
�i,,'; P"I"I:,

CASA OU APARTAMENTO
Procuro para alugar. Tratar !1éSt;l

redação com Osmar telefone 3022

ATENÇÃO
Faça do seu ferro COlUum, um ferro autom:Uieo gra·

dua o calõr para Qualquer tecido,
Economise enerl,'Ía eletriCl\, adquirindo �f'u pT.un :111-

lomático. Aguarde uma visita em seu IH!' de uma rl.ls \'pn(ie·

doras de nossa equipe, Oll solicite pelo fOI1P 2:14!l :l nf.PRE·

SENTAÇÕES SELMA DA COSTA D. OUTRA
Exclusivista para o Estado de Sanla Cnt:1rit':1.
Escritôrio:' Rua João Pinto 9 I nndar. '>nln 4 - Fio,

ria!lôpolis.

{'�mo prêmio a q.11I'

f�re � item 6 (k"l.

CAPíTULO V:lI

Dis;lnsiçÔ"s 0('1''1:_'': ,"

Transilóri,I.;

Ar��o 26° - A ..,. ('Íp-

<lade ('ntrarâ em 1:(1011'1.
ç5.')- !lI , ca�(/� em Que '\

lei indica!', ou P')I' d":,>

.�fto d aA5sembiêia Gé'i',l]

l'pnc!'l emão ele;t,'" rt"'("
nl'ion:"ta..: II liqll'J,'ll"
o C .'n·,e:ho Fisc,: quI' f.l

l':),p :' iiq_uidaçã'l· l�l1ln' II S

dns po(teres
j)31':l lanto.
Al·b>;n 27° - li.. j):'In�<'Í

ra Dil'et:>rin _�el\L c:n,!y)s

'.,ada no ato da �I!:l j{':'

cão, devenclo ;)",'-1,1:'

cauç?o .9:·""i�ta '1" a;-!;go
12". tão logo s('ja'l1 ('m;tI

das <iS nções.
AI1jga 23'" � A c"n�l,

IlIiçã,) da Socied '1'-' �l',á

aprovsda por D;:>':'('!) ,::l

Poder Exeeutiv f' " .,1,·"

con:;Ututivos ser;;'o
vados no Rf'gistr J do Co

mércio e BoL,a Orie';,! dê!

Vul::les (Ie Sant:l Cat ni

na. com côpia :.tu(ên�;,,':t.

do Decreto de !lpr,'\'a·�5.!,.
Artigo 29° - \ r"io"J)':L

dêstes Estatutos· n{l� p�n
h-s q'le cplidam com " iL�

po�to na Lei 4.122. de '17 '12

agõst() de 1962. drpl'l)d 'l'�

de aubl'izaçãll legislaTiv.\.
Artigo 30° � O C�I)',:l;

social pOI]('l'á ser a\101l')1-

ta.do, confOI'lllP o di"ll"<()
no-llrtigt) 71) da Lei nf)
4.122, de 27/8/62
ArLigo 31° - A Socif.: -

{� dará no Grupo E';eclI-

tigo, criado pelo Del':'("

52.128, de 17/6/63. to,l:�

os recUl'�OS e meios {]li'

possibilite ao n'f"rido Gnl

po le ...ar a bom têrma ."1

'Seus 'trabalhos· plc,'i�!a.
no Artigo ZO tio men('i ...l!Z'

do Decreto;

AMAIOR!HDOSIRIADfRftOG!OSCOIdEftClaIS
E IMOUSIRIAIS DA AfumA lUlU

SAO PAULO � Rua Cardeal Arcoverde, 614 � Pinheiros - ::::alxa Posta:. i \.lOR � leis: RO·6952, 80-6319, R·4349 e R·60A5.

Enderêço telegl'afico "TAGUS" ...- ",�";""":--,� "' .. < .... _ "I,
PORTO ALEGRE - Avenida Borges de MedCiros, 261 - 10 andar 5/1.010 � leis: !)·2S74 e 9·2875. End. 'f(']e·

"TIÍ[j('O "RELOTAGUS". W. .... ii! '" -- --..-- ...._-.... �

Expresso C R E S C lUM ENlt E Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARIN�•

.

l ENDEREÇO TElWRAflCO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Sanfi(Calarina e Porto Alegre : 1

Filiais: - São Paulo Rua João Teodoro, 670 - CllI'itiba Av,. J�uaçú, 2117 -Ione 1.2171 - Pôr!o Alegre Rna 7 ,Il' Setem bJ"O. 691 - fone 781R _ J1'lorianÓlloJis Rua Padre Roma, 5(,
olle 2801 - 'I'"J"ll":1O TI"" Lanro Jllllh. !iO - fone H7� raran!(lu, Prae� Hercili.r L_yz, 632 - fone 23 - L' l na Rua güdavo Richard 514 _ fone 1:n _ JoÍlnrilll' Rua AhdoJl

"Çnt��tai 207 - foue 71;;;. '" CAMll\'f'�ES P1WV/TOS PARA�. N;ÇAS
. A.

. ' �
" .•• �.;�,.•,"

",
'1''':'''> .

•....:::..__ __:=""=:::_rIi.1l!1alliooii ":.��--t; .;IIit (:."L-�" ....�./.:iL.�' ���.�.'"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LUBE 12 I;>E AGOSTO ia 9 de novembro - "BAILE ElAS 6RQl:JIBEA�'
(scol�a �a Rain�a e Princesa �as Delmtantes �e s.e. �3· Noite �e Estrclasserá a�resenta�a- rromo�ãu �e lázaru Harto!nrneu

1=-'-... .l'
- --'I! 'lHoje centenário da chegada {ao Brasil

::;:::-__---=:-_-:==----:--__-_1LA2�_'O'-::-A�TO'O-.EUI� �� dos colonos de Teresepolis e São
Lu�gero/-BRAÇO DO NO"TE
LU�gel�,U��!�;�a :e cenSt!� �len��v:een���:��USm:l���: ��:��;Vi��.I��e��OI�:!:s:o��;� ��';:!��j�lg��·�h�Ci��· �I:��� ��·;.�Ci�:. A��il�:S �c����e:
nãrto da chegada- ao Br-i- o Ex-governador Hertbe - Cónego Nicolau Gesing dico I cstu-nte em Flori�- de 1895 à 1896; Pe. jerede-

sil, dcs colonos fundado- 1.0 xütee. Em 1 de Mar",o fiJl�{,{!OI; Mr-n,Enh
.r art,' n0p')1 s. o Dr. Silvinu Ei:l� r tu Tombrock de 1896 à

de 1.919, o mesmo Monse- górto Ifcks: CQnrl"J Ber- abaraadc Iacultat.vo na 1957: Pe. José Pereira

nbor 'I'ombrock fundava n at do Phf l_'!'l: CÔne'.!;'l ctdadc de Irajai. -o rene- Kuntz de 1957 até este da-

o 10 Seminário em Sarna Antón',l, Wa!(']'lrel1�!}er; matlo ccnrerenctsra Hu- ta.

cetaona. Cônego rt-rm-n- Pefet-s: berto Rcdcn além de 011- POI' lei N° 829 de 12 rle

O patrono da Munci- Anxiha o-rs pelos Rev Cônego PUI1:o H.lb'lld: CÔ-
'PLo é São Ludgero. nasci- 'P3dre,,'; Húmbertc . otners

:

negn vendet'no Hubnkl
do na Alemanra em 744 e e orsé Zumdrun. São L'I- v;gárb de Ila1aí: Cônego

valcntt-r Lock.. R'i�.'}r do

Sem;nárlo de Azambuja.
em arutoue: Padre v'rcv
Schlickmann, Rejti'r +o
sern'nàno de- Alto B'gua
sa: Padre.' AfonS-J 'S�hE
ckm-nn. Retm- {'')�Sem;
nárto de São Ludgern.
além de muitos outros rm

nlstra� d:- -Drus e81H,!ha
eh:: pejo ',hinterland'"
tal'inense.
Também são flhcs de

Orquídeas vão dar "SHOW" na festa das

Debutantes calarinefses no Doze

A ASSOCIAÇAO
dos cQleclonadúftl>S de Orquídeas de Plo

rianópolis, vai colaborar com o "Baile

das Orquideas", cedendo nõres para

enfeitar o crcue "12 de Agôsto", para o

"Baile das tjrquídeas" quando' serão

conhecidas a primeira Rainha e Prmce

sas da ueuutuntes de Santa Catarina. O

colunístu solicitou ao Presidente da re

renda Associação - Coronel Antonio de

Lara Ribns a importante colaboração

que prontamente foi aceita, que presn

giará sem uúvída fi noitasa do dia nove.

AS ORQUlO€AS,
terão sua primeira Rninha em Santa Ca

tarina, numa promoção desta Coluna.

Será escolhido no dia. nove no Baile dalj
Orquideas e será coroada, na Exposição
dos Colecionadores de �lorianópo1is, dia

quinze próximo no Clube "12 de AgôstO ....
A faixa será intregue pela Presidente Co·

ronel Antonio de Lara Ribas.'

FOJ MUlTO

morto em IM:'. Estudou eui

Ul trecht sob a dtrecão d€
São Gregório. "obre quem
deixou n "VIDA de São
Grcgórj,o. abade t�? trtce
cnt," Mais tui-de seguiu o

curso da escola de YOI');
Ji foi »regudor dee EV,,:I
gulho .enr re frisõe.� (Hr,_

landeses (lo Norte) e d);;
saxanios. Sua festa é a

26 de Março. Te.m o Mu

nicípio !lUh, um dos plla-

�:" �;l:ijSa.ilUStl'eS e

santl5;;••=="""=.,."=========",s:;;,,�=======,,,,.=..,
A 10 de Noyembo derA

1863 desembal'cavs em

D�-�tert·o (Flor;móp')�i,,) l,lla'"
um .�mnde lot,:_> de im.

grantes de 3chJe3:en e:

W�stphalia. de(l<::e�se lle,1Mun ter, na Alemanh3' 'j'Nendo encaminhados pal';'�
a Colônia d,!! Tel'esópoJi,l,
de :,r;de saíram oara S'ln
Llldgero (Braço d-o Norte)
em 1370;72, aoos sete ano:>

(le estéreis lutas .nas in

gratas Iinbas d'l Cuba�U
e Cedro, conduzidas PI?' )

incamável Padre GU1-
lherme Rier.·
Eram se-:>iienta família::.,

r.;��'����dtf�;�
Nl'adal' uma área, <;le 1-50.
il 200

I "morgen'''' q50.00a
metros qua,:lrado�) d� ��!'_
ta para cada famíJiá, a'J

preç) de 100 a 200 marc,-s

GeI\te de sã cristanrla,i,
labor:osa a ordeira, nlj:,
mesmo ano de sua cheg'1-
da levantaram uma 1::'31.1':
la em honra (le Sãú Lu
dgero e log:) após uma es

cola. ES",!l preocupação
bem dcmon:ltra as exc"!
lentes qual,idades morais.
o e1:p!_rito de responsabili
dade que sã.') O'N alicerce�;
d(, fU1UI'0 de uma coletivl
(hde

Más. ao novo fiel a a-s

,sistência �-SPirit�al torna
vlI-se precarla 'pr)' falta fIe
;�ílcel'llate·., e em 1889, atei1
dendo a verlllcnle apêl)
do C010110 Bernardo Ste.::!u.
a calunia pus;;ou a contar
com os sel'viços l'eUgio.�,,!o
rio Rev Pe, Fl'anei:-óc0
Topp_ Em lB!Jl cl1eg<ll'am
os Rev. Padl'e.< Antoni"

A:�llg e Fr:1ncisco Aulin!!.
Em 1893 che�:;.rnlll mais '1S

Re",'
Padres Kal'j

Séhme"�1�8�):e�n���ôO"ia:Tfl�e;e'fe��a�,
recebia a vi.'>ita pastoral d(
EXlllU, Re'<1erendvl).�imo D.
Juse de Camargo de Bal'
lTS, Bi::po de Curitiba, en

tão cabeça do bi,:padJ de
Paraná e Santa Catal'ina.
A Capela doe f:ão Ludge-

1'0 e.�teve -;ubmetida à dia
ce-.:e de Rio de Janeiro
até 1894, passando entã:}
p,lI'a a de 'Curitiba.
De 1895 a 1906 as colô

nia,'S LJ :<ul do E_,;fado pa,;
sal'9ID a contar com a a,

si8tência e�pil'ilual das
Rev. Padre,� Fl'anci,-;co
Tombrock, Huml),orto 0-
thel'3. Jo�é Zumdl'up. An
tonio Tertild, August')
Schil'ling. e Augusto Gis
berts. NeE.,;a época Mansa
nhor To!?!} �e !l1UdClU pa
ra Florianó�lis ,,:,nde g'i.
ilhou a afeição do p0VJ
('orno poue')s viga rios ja
mais o consegui!'am e !)i
um dc', que mais se bat""
ram mela criação ia' bi�
parI!' (-'oe FI.:)I'ianópol',s, de

'que foi D. JOã0 Becker o

pl'imeiro titular, Enquan�o
j_�so Mog"'enhnl' 'Pêlmbrn
('I< fundava em /900 o Cn-

o HRASJL
veuceu'o -oran Prémio de Honor", na

]!;xpo.siçao tmernectcnat de Píóres, rea

lizada em Santiago do Chile. Os coiecro

nadares brasileiros, foram os primeirus
colocados, dos quais o Comenuadcr tul

gelo .tt1naldi, de Suo Paulo, que apresen

teu-as mais belas coleções de crqu ..;J.t..s

�o mundo.

!\CONTECEUU
rio Royal Hotel, um jantar oferecido ao

Presidente da Confederação Nacional dos

Eml?regados �o Comércio, Sr. Antonio
n

Pereira Magaldi. Estiveram presentes' o
srs. Chales Edgar Marit.z Haroldo aiavcn.

Dep. Aldo Andrade e muitos outros.

.

AS INSCRiÇõES
para: as debutante$l que particípal'ão no

desfile do "BaBe das Orquídeas", ser"

encerrada na próxima quarta-feira, às

Uesoito horas na Secretaria do Clube "12

de Agôsto".

DOI\UNGO

elegante o lunch" que aconteceu na ,tal'· próximQ no Lux Hotel, ti Revista LHe;

ce de quarta-feira na residência da Pa Hungaro", homenageará os cronistas so

tronesse sra. Comandante Emílio (Bea clais de Santa CHtnrina, dás quais pos�o

triz) Cawelier. Naquela reunião as �a· adiantar: Magali Kruger, Emi -Scheila

tronesses da primeira festa de' contra- M&ria Fernandes, Nagel de Mello, Celso

tern,ização das debutantes de Santa Ca., Pamplona, Sebastião Reis, Zuri' Machado

tarjna, marcaram um jantar na Riosu· Ralf ):titzmann, Dario, Ado Tito de SGU

lense, que será oferecido -as moças da za.e outros que estão confirmando a,.,

sociedade brusquense do desfile "Noite' presença. -

Jde Estrelas". A recepção das debutantes,
... '�xxx____:___

"

:oerá no domingo dia dez, às 17 horas,
.

"

cujo local �J,'e, será,"'pp�rraa�11:�Q, :Tu� AS D�,T,I\NTES,... '.,
.

.

..

indica que s�r-�a���\�� ikrt.�� �
de da. Beatriz Camelie,t, estava ót�9, �eas"-.- clesfllarCO sem -os nú:nerÇtS cari-
em estílo grande, forme

estav,
a

pi-,ograllludo. E�ta.

m,.,aidaj'
\ era apenas para facllit�r o ,1Ufl e para

que o desflle fôsse mais rápido,' como

rETER acontece na Socleriade Thali1J., ouando

SChmithausen, hoje, estará apresentando

e!elt,em
a

Rain,.h'l
das Debutantes do

pa'lt;.m Redtal de 'Piano, no Teatro "A. C.", l�nR, como aCf'nteceu no fll10 pn, <ienrio

numa promoção do CheCe do �erimonial. eu um dos membros do Jüri daquele
.

\ Rcont.r:cimento

QUEM ESTA'
trocando de 'idade hoje, é o Percy Barba,

que receberá muitas felicitações pelo a·

contecimento. Aproveito �para OS meus.

NO ROY!\L

Hotel, o cnsal Abelardo Viana, cbmemo·
rou "Boà:IS de Pral.:l", recepcioll30,lo um

grupo de àmigns e parf"ntElf'

C.Ol\'IENTA·SE
muito a SCÇi'i,l i-locíal ctn R.p.vl�ta "IC" que

inaugurei no número que aeabou de sair.

Quatro p:ig-inas dedicadas a sociedade

catarinense, com a dire�1i.o jdf:s1.e colunis·

lo. No próximo número divulgarei uma

repol'tt\�f'm do Baile das Orquídeas do

C�uhc "12 de AgOsto".

o COR..<\t
de Fiorianópolis, apre:=.enl:wá Recital, no

teatro Alvaro de Car.vatho", nos próxi·
mos dias: aito, nove e dez.

UNIVERSITARIOS
ele Brasilia estão em "orbita" florianópo·
litana, participando de provas· esporti·
tivas com universitários catarinenses.

VlmA LUCIA

I
Maia � Miss Brasil n° 3, encontrfl-se em

I,onares, onde participará da Cesta de

:i�a��{dO. com reprt,entantes de vin·

.

À de1mtanle do Lira 'f. C" Vcra Goulart,
que uh:" nove estará participhndo no des·

me das debutantes catarinenscs, Ilfl Blli·
le das Orquideas do Clube "12 de

!\gfJsto".

PASSARELA
Circulou na Joiaçl!.jJ" o Deputado

Diomicio F'reitas �x- O Jornalista Do·

ralécio Soares, exüeou sua CoJut:la Til·

rismo e Folclore", neste matutino -x-

"CASA PORTUGUESA" do cronista soo

cial Celso Pamplona. vni acontecer no

clube "29 de jnnno" ri", T'..I1J'lrão, no pró· .

ximo ctil'l 23 -x- Cirl:ul1rtdn 11 .. "'"lo ria

cap" o estlldan,e de P. Alt;'!';re, João Ro·

t:hinalrli B'Jrt.oluzzi -x� Márda Torres

(le Fonioura Rey, v>li comemorar os seus

desesseis anos no Bnile das Orquideas.

=

MUSICAL BA,R
I'ARA '---,''' HUM PA�SA 'rE!\-IPO ('.01\-1 SUA FAI\ULlA - RIWNlOES SOCIAIS

OAN(:'\N'n;� cnqUE'l'EIS - I'ESTA� UE A.'11\'F.H";,\ltUI" _

..

DANÇANTES - _t;'I'C.
eH,A;,

ii,' ,

HISTÓRICO

dger; {oi se tornando com

a romiaçâo de �8 saoet-do
tes. em dtversos : semínã
rics.. um cetetro de sacer

dóre-. � eoosos e de notá-
vel saber. dcstacano
entre eles D, Afonso N'e
nue-. bispo coadjutor de

Lll.i"S e D. Gregór:o *s-e

meI:n�. b! 'po de Jolnvil
Ir: Monspnhf'r Bcrnal'j:)
Peler�· vi�ãl"O geral da
arquidiocese de Florianó-

rras p�l' cnal rlaües que
'.-I·2,;a dtrtcu .enumersr

sã.: Ludgero. oo;s. e

lima cuure sadíe dê.ste
�1 enso' Bl'il-:::il, consututdo

peta tcrtatcza e, plr-ítual
(1€ seus f:lh')s e ceio amor

ao tr-abalho crnstrut '11

"F.df..3 et Laber" deveria

-ar li sua divisa.

A paroquia de- São Lu

dge,·," foi dir:gida pe-lo�
V:gários':
Pe. Guilhel'me Roer de

18';0 à 1889; PB. Francisco
T�pp de 1889 à 1891; Pe .

Junhn de HJ62, na conter

midade d.a Resolução NO

·22 de 26 de dezembro de

1961 da Câmara Munici

pal de Braço do Norte, foi
criado o Mursicvnio de êbo

Ludgerc- subcrdtnado à

comarca de Br açc do Nor

te Em 15 de Julho de HJ62
foi o mesmo Instalado. C:)

mecando sua vida Mun;.

cipal ind"uend€nte. tendo

enmo Prefeito Provl.sÓriJ o

Sr. Turlbjo Schmidt.. Em

7 de olltul)l'o de 1 fl6? ;'1i

Conto na 7" pag

CLAU Anuncia mais ema de suas vanlajosas
campanhas:

Agora é a

Campanha da E.conômia!
SETE PLANOS SENSACIONAIS A �UA JSCÔLHA CO�1
DESCONTO TAMBÉM NAS VEND�,A PRAZQ! ..
��,MQtAt�&i�l�

. PARA COMPRAR AGORA: :,
,:', l'

A visla com 25% de desconlo.
Ein 60 dias com 15 % de desconlo.
Em qualro mêses com 10% de desconlo.
Em seis mêses cóm 5% de desconlo.
E para pagar em 8 mêses ainda compra sem

qualquer aumenlo.

Mas não é só
HA TAMBEM DOIS PLANOS EXTRAS ONDE QUEM
MANDA E VOCÊ.
E ALÉM DE TÔDAS ESTAS VANTAGENS EM CADA
COMPRA DE

CINCO MIL CRUZEIROS
VOCÊ GANHA UM DEClMO DO BILHETE DA LOTERIA'
ESTADUAL PARA CONCORRER A

.

200 MIL CRUWROS
TÔDA.S AS SEXTAS-FEIRAS.
E EM CADA COMPRA DE

40 MIL CRUZEIROS
VOCE GANHA UM BILHETE INTEIRO CONCORRENDO A

UM OU DOIS MILHÕES DE (R�ZEIROS
TODA.S AS SEXTAS-FEIRAS.

�'
,

FAÇA DESDE JA SUAS COMPRAS PA A FESTAS DE
FIM DE ANO APROVEITANDO OS FABULOSOS

DESCONTOS DA LOJA ��AU
E REALMENTE MAIS VANTAJOSO
/' COMPRAR�A ClAU

ClAU defronle aos Corr�ios do Eslreilo,

. '. r .'

�:'f'�,�'�,- '"

I,
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,

,

------_._-------/-
----,-

ItrGrande Êncontro dos Cronistas Sociais de Ssnte tatarina "Soirée" com início 23 horss nos Sil!Õ"S do WX HOTEL. Entrega_de Diplomas de "Ho:!ra ao

Mérito" a todos os cronistas catarinenses. MESAS a venda no Restaurante do Hotel. Uma promoção da REV!STA ';LAÇO HÚNGARO"
1••
'--- �---- ......... _--__.....iiii-----

Rua Felipe Schmidl. 33

Caixa Poslal. 48

Telefone. 2576

,

05 Melhores Produtos com 05
I

'll '\ Menores Preços

, Edital de Convocaçt�:f�l
De conformidade com.c dispôsto no, l�

artigo 2" da Resolução n- 117, de 31 de

Conselho Federal de Engenharia e Arqui
do senhor Presidente do Conselho Re

ria e Arquitetura da Décima Região, ficam �,
�"

cados

os senhores Conselheiros Regionais a comp�'Í�r m às

dezoito (18 horas do dia 31 do corrente mês, e do

Conselho, situada à avenida Hereilio Luz n- Plo-

riarópolis, para a elaboração da lista triplice
a cttada Resolução.

.. \

Florianópolis, 29 de outubro de 1963.

Se no Meyer
,

Não Encontrar

Hão Adianta Procurar

OPORTUNIDADE -

A famosa marca fabril DURAFLEX necessita de ven-

dedorlc!s em todo o Pais para CASIMIRAS, LINHOS E TRO

PICAIS de grande aceitação pelo Reembólso Postal. Exce

!ent.e; Comissão. Cartas para a Caixa postal 9.300 � SAO

e Eu

uma rôíne é sempre cõr

de chumbo E sua passa

gem pelas �lhos da planí
cie. traz um germe de

mistério; nunca se sabe

quando nasce, nunca

sabe quando morre.

'rodos. agora procura
vam rõtnes verdes, I como

quem orocure um diaman

te perdida. e nelas depost
tavarn a ú\t.ima esperan

ça; nelas, que eram como

a noite dentro da música

solene de um órgão em

silêncio.
Mas ninguém encontra

râ as fólhas verdes que

adormeceram no selo das

águas. Porque uma
.

rôlha

é sempre uma incógnita.
antes de ser verde!

assinado

PAULO.

As águas rolavam com

violência sôbre a grande
planície oue outrora co

nhecera nõres e sombras.
As mesmas nôres e as mes

mas sombras que um .ne
haviam partido para a in

visível caminhada dos no

turnos. e agora estavam
de volta para a busca do
sempre.

Edson Nelson de Ubaldo

Mas· onde estavam
fdlhas verdes?
Onde?

adormecidos para o sono

e os adormecidos para a

morte!
Onde esrevem ag,ora"
Onde?

Ninguéd saber-a reapon
der. Nem mesmo as águas
que as haviam sepultado
em seus turbíthôes de bt,a
eos gigantes, du-íam de

seu destino côr de chum
bo. Porque O destino de

Eng" Civil Paulo Olimpio Bastos

Secretário

A espuma de barro e 11- Ah, as fõlhas verdes que

mo. saltava sôbre a.s pe- brincavam de roda nas

dras como pequenos ca- tardes de vento! As rótnas

brttos em busca tias rõ- verdes onde os grüos ra-

lha-s verde.", qUI! tremula- atam banquete solenes em

Inscrições em novembro de 1963. Provas em fevereiro vam outrora como bandet- honra da norte- e se repro-

de 1964. ras vencidas de encontro duziam em silêncio para.

Ótimo ordenado inicial, gratificações semestrais, pro. ao chão. as horas do sol! As fõlhas

:=����:�t�:sa: ���a:d:SS:�!:��sP:P�r:o�� J��� _,,
v_"_'de_'_q_ue_v_'_'a_"_m_

Cunha, que trazem a matéria completa e mílhares de

exercícios. Procurar PASSONI no.:!" pavimento do Banco Manquilholl

Concurso para o Banco do Brasil
ESCRITUKARIO

ANOTE - GUARDE - VISITE

DURI-BLOCOS
Otimas 'Oportunidades ANOTE ns vantagens: mão-de-obra é reduzida em

PARA MoçAS COM PRÁTICA OU NAO DE VENDAS '70°.m; o tempo de construção é 70% menor; material

A DOMICILIO COM ARTIGOS DE BOA ACEITAÇÃO. maís barato e .ec precisa de 2 a 3 mm. de reboco. As

APRESENTAR·SE A RUA JOÃO PINTO N° 9 I" AN· paredes não deixam passar ruído, umidade ou calor e têm

DAR SALA 4 EM HORARIO COMERCIAL. durabilidade ilimitada.

REPRESENTAÇOES SELMA DA COSTA D. DUTRA. GUARDE o endereço:' - Escritorio à Rua Felipe Sch-

FLORIA.NÓPOLIS.
..

mldt 34 l° andár, Fábrica em Coqueiros � quase defronte a

Salga.
-

VISITE a casa modêlo. ao lado da fábrica e certírto-v

se pessoalmente, de que você mesmo já pode iniciar sua

oenstrucüo.

Dr, Alo;dll
Atende diariamente das

CLtNICA DENTARIA
8 às 12 e das 15 as 19 horas

às 2" 4" 6' feiras.Dra. lARA onll.6 NOrFTI AMMON r-atamento das a1e�Qíie,
da bôea em adultos «

crlançll.s pelos metodos clí .

Excluslvam.ent. com no

rI'! marcada. I

consuttõeíc: Ed11icl{1 Ju·

BAIRRO BOM ABRIGO
VF.NDA DE LOTEIS co« FACILIDADE DE PAGA

.

1�(';��I,'�1?Ç6�t eíL ���!���,,�r�.1�!_2�1.,},�,�',>,��:
nup.JEUX s: ("1,\ LTnA

ntco- e IltM1Tglco. conrecçao

(lp prcteses prt.rc1nI8 e to

tfl\� t.

neta - sala 104 - rua Jo

rommo Coelho
" Fuorica de utccos clc'('imf1\lto - utotos (1(' concreto -

�-,7f,;cpm eacaixe,::;,_
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PEDRü

COLABO ADORES F,HCIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

<: E 0 VA

CI' " 5
I

- RUI LOBO '" ri f"\ � r A'VILA-
ORILDO LlSRf! - VI RIO INACIO

COELHO "" >ONA

-

i8 AN, .;I Üt. LAHUTA CONSTANTé t:.M

'ROL DE: SA.-ITA CA1ARINA .NO

Cj�TOR nos ESPORTF5

'rorneto r-nrre "" "peque

nos" qur ta sendo esr-r
cada n: st a capLa l ainda

�ão rtc-u 101 rnent dl-f:·

11:\1("
Pal'ticJ�ria.ll du ms-em 1

as rspresentacô- do At.c

uco, pauta R� nr ; Ouarr

nv, 'ramanda ré. São Pau

lo e Postal que rcnam as

preliminares dcs jOgDS ').�"

10 'remeto Luiaa Melo, (Ju"
M' tmci.u á ríomíngn prúxi
mo.

Acontece que '1 cob pr{c

dida: lx
campeão <Ia cidade, Mas, o que houve com o

-ncer. áo me-> quadro orientado por J,,- r

",3 rose.cí- sé Amorim f'J' p I ti Ii
t ntc que o te um-mal, de v z cu .â clj,

I - 2 x O - estam há multo de pJ -' en11\_
r a tcrc'ee do titulo mãsímc citadino e

çu e per-avn a díspar ti -de .Ie f::I
�a s àbre o trtco- não rec mendavt, ccu.er-i

J'Jgou cem tran-m' d i e

sem no entanto, deixar, de nel . 0

per, epuir o gol in U' J qu

que EÓ 'UM: U ai S 40 inmu- c-a

tos do período mtc'at quan No" -tro c' , cm

do' oevenezat, ap';"i uma si n nem

o Avní teve c

os �lIS cocq» n

Campeonato R

Futebol, ao E::

noite de .m

te um bom p r

Paulo, ant.epen j
locado,
Venceu,

u� i, '.. "

�_.�
O apitador Virg'Jh .ro '1

que dirigiu na tm

mingo no clussí o 7'
Dias e Almirante
teve uma boa a

primeira ras pura
car·se totalml'nte

complementar q
marrou" o cotejo e

tiu reclama;ües
res, inclusive tal
guns atos de inl �. '!l
Eis em sinte!'õe ó e

a imprensa de Im 1

a arbitragem do

Virgilio Jorge,

n a efettvaçâo da pri-

:'::o,esteja. total

c1'l, tendo em

o de Palmei-
qcle .... estão

) a sua elabora-
1<'1 do tor�mo es

sióguintes jogos:

_tal: Figueiren
.) Di.'l.s

. Barroso x Avaí
1e: América x

=

t;e: Paisandú, x

't noite
,enau: Palmeiras

Pela m,anhi'o. e 'la c

eer temos notad'l
menta nos galpõl.:
bes náuticos da c

Estado, com \'i5I,O
me catsl'inen';8 de

maroe.do pft�.'l. o -e,

15 doi! novemi. J.

Alem do rtl
chuelo e Aldo

participar o C
JOinville e °

bém da Mm:u'
o América de BI
da se sabe a

J-

-rr> já foi ampla·
,1 "':'1'71, o apitadcr
,,'OS do torneio

o acorn,e.nhará a

servindo de ban
'''5 dois árbitnros lo-

de a iuda de custo,
nt�c os esforcos do

e do Avaí pPra
'" n?Ta, 100 mil
foi mnntida por

.'" em 50 mil cruzei·
c<>l ndo a arrecadação

, Ir "1, deduo:indo-se
s de borderaux.

No clássico da ci
praiana, realizado na t

de dominr;o, o 'Iml
Barroso conseguiu

•

escore logo aos 5 l'

através do ponta rle 1,

Mima, cabendo en nto
a Aquiles, decref' o �

pate aos 36 mim'
mesma fase, nprl
se de uma falha do a

ro Jaime.
O Almirante Bar'"1

mau com: Jaime M

Antenor, Ferreir" e

Nelinho (Zito) e T

Hélio, Mima, Pereira e

ginho,

f) + "n' ;0, que seri iniei-

e tll"'TlO e returno, es

(l ""11 fin"l previsto
d.e irme;ro, já que

'e do. Estado

d_ �rá 'er L."1ic�ado

Q o'IT'eio (lue le','8 o

n ". -.,'1. JI"'elo. !,,,rá

(1 h O f-rol'eu Camilo

Gra�ect�t;v!l
cercando o inicio do tn .

"Lllita Melo", que t�
inicio previsto para d(

1.h�e"te do Bar·

i�í. o"e toá m�is D'mdo iníe;o a temp"ll •

""ln t�"hf'J':1a pe· {la de vel" HIf13-1Qf'4 a Pl'dC'
.....,�')'["iTl"nse, l'nçã" Cat'U"'nen�e de Vc '1 fl .R� .'ura TI

h:r DE �m-

dr/'o '1') H hL

,

r

falha da retaguarda eon

traria. vlu-ce frente '1

a frente com o arqueiro
Marco, a quem nplicnu
sensacional driblinb, sendo

-

no entonto, agarrado pr+o
goleir-r quando::;e prcpa
rava para () n-r-mate r;
nul. ocnsí nam

,

um pr-n ltv a rev-ir c

camptãJ. M '1'"' ) f l

e:lcarreg:ld'l [!:t c' branl •

o fez c ;".:1 habT:h.::!.e, c ,_ C

lf)rando J Aval ,m Y IJ 'I. B]_

gemo Aos I) m'nul , I

et�pa final, o Aval aun n e )"

tau o l:.c"r, p�a 2 ).
com um �d de Vadinh
cOll5'ij?:nado d con�idl'
vd dL�tfmc!a, te -i( o no 1

n 1 P ano.

ms -h,
direção do

-te e. p-uho
acertá- , JS" :"Tilo S'Iva
c os que roa turr-am a':-
-im COl

; p'
no e 1.[ -

e C r, II (-

li'

·R

'10 ti

('

ce falh<1l]n

, j
Depois di. ':ia. nad . lll:th-i c'

houve, a ni'"w ser a resis-
tência im.u.'ta " 1"

ntr.

·R('/orças J:�i3 C ;-'
A di •• Ii\ Jo l:i E

se <'nunc ou a:) 11

de on.em que ).)_a" _!ll

kjâtema. u

d� V1.it chó e .L
B� �a l- Paula Ram,
c:mo r�fol p3l"a,' P')_
x:mo Tr.!"nc·n. T' T.b2m o

pauli ·ta Vlrg.í:I,} do asp:
rante do São Paulo e J, ;�u�
d:. juvenll sampauLnl! de-

li �
"

te _

Torn3io entre r� ,I ..,�:�
ÓJ 'v"�o p_: '", I

E ,tá sendo e::b'Jr'ldo fixado }Jara 2. tgr 1e de dil-
movim,ntJ, ne,tn c:lD!t�1 n:in'T
no E,cn'ido ue ser cri�d'l A C(" de C1'- 5.000.0.11}
um TOI'nelo entrf' ,(11 ch'l
!mad:::'; '·!Jf'quen0.-'" e!ube�.
que �el'ú d<l;'.!'€'nv�lvido pa
rdo ao Torneio LuIz:! Mel
lo. que está com �'U inlr.io

ni50 e� á ,·-f:z."endl
clubl' 1 e COIl, r.:l1.m. es
tudan.... ' m� fórmula ca-
pa:>: rIe iar � todos.

Vitória da dupla O",,�I �') I' ',"1-
- pe.lro (n�rr.s

Em �. b da f'

plcta. de vento no período
da, P,J.[ nl''l, [\ regata somen·
te foi real"zada em uma

etap':!. fine f�i 'nÍ( 'ada P,'l'
volta c' 14.01 h ,s,

Ei ;'s pj lS cr,loe
d

•

D L�

Q 11-

j 1 rrtor
ITAJAI - Esteve exeru>

tende-se entre os rapazes
do Mal cílio txas. o acan

t.a Dut.e», radtcndo no r-r

tebol paranaense. O jog,
der, que havia )'X ,��(10 p-u
.ro.nvme onde treinara
com am-ado no América.
não acertou SUA. situação
com o rubro da 'Manches

ter",
.

uõdondo entretanto
ser contratado pelo clube
marc.Jísta.

BRU! �UE Terminuu c·

treanõo na 'remete Lui:.. :t

Melo, contra o Avaí Futl'
bol Clube. ·18 capital ti 1

Estado.

IMARUI - Tl'nllü em vis
ta o sucesso da apresenta
ção do Avaí F. C. ria tardo
do último domingo. os men

tores c1J Gerônimo Coelho
estão interessados em pr.:
moverem a idl do Figuei,
runse e do Metropoj àquoj.i
cidade.

BLUMENAU - O pr&'!!'
travado dcmínao entre
Guaran:' 2 x Olímp'co 1.
a,resentou a maior arr�u_

daçãu do campeonato a'�
(J momento, num mJnhn
k de Cr? ti' .50000.

ITAJAI - Continua 8 dire.
tori3_. ct'J MarciUo Dias '11

grande atividade v!:;ando
a cOloraçãJ d3. rêde de ,_

l:nninação em seu estádio,
Os :pr:m"�"'� l'ócos de luZ'
.estão '"endo colocados an
te (l olhar '"'tento do púo1!-

.JOINVILLE _ O públie"
dcst'l. cidade vai v::Jltal' ,'r)

(0n_tato em os grar.des jo.
go,;. r.a t 'dI' de r!( min ,

l.uando a {'{"liue leca!
Amérjc; c,ta:á estreando
n0' T"Jrn 0' gran
d'o; do futebc �'tarinen.o"
enfrenta..>::.do Carlo�
Renaux
o Caxia� som,nte joga"á

na qunr�a-f! 'ra iI n0ite em

Blumencu. frenh' ao Poll
meins.

BLUM.ENAU - O atacant,�
CAÇADOR _ A diretorl:a. Lazinho, que def.:'Dteu rtd

do V::t�c'J tia Gnma· clU':l0 Guarani. ele Campinas, e o

a que c",tã radicado o tre!- Jabsquara. de Santos. e

n�dl)!" Newton ManguilhJtt últimamente ao São Ben
não r.��pDndE\l a cnnt,ra 10, de SOl"ocaba, encontn
proposta do Avai, oara"� se em BlumenQu onde ('st:1
exlbir naquela c�d�de ;10 sendo t�tado pelo Palmei
wtc catarinen�r', em diu l·as.

pr6x!mcs. ITAJAI - O zagueiro
Djalma, que ainda não te-

�TOINVILLE _ A cidade de ve solucionado {) seu ca,')

Jolnvlllc N"unrd.\ ccn. an- pelo própri'J Marcílio Di'lS
siedade fl abertu:-a do To;'- que adqUiriU o ate3tad") li
neio ntre O" ch?m'ldo-; ber�tÓl'io do jogac!ot', ...em

grnnd!,s do futebN cata- saber que o mt'�'DJ estavJ.
rinen c para pod,"r _p: �_ com contrato su--penso na

'Ienc!ar .os franrie jl' '·os. Ft'derução Gaucr.a de F' ,_
tebol, :çoderã adquir�r c:m-

ITAJ,\! A atr'nção dJ3 di�ões para atuar nos pró.
di -p tas d? c;dêlde �p. ximns jO)!')�. A dirt"tori I

It w tam para =l marcilista envi0u um 1'('-

t::-rdp d') !WÓX mo d'Jmin- p"esent,mte :-eu a Pórb !\_

gn quando a qUipe do A�- legre, na tentat:va de 80-

mirante Barr� o estará e�- Iucionor o imo!\"r::-.

Portugues'i e Matemática.

França, 20 - Ione 35·30.

/
----------------�.-------

Informações �l rua Souza

Aula Particular

/ .

CASA

) 1:

cumpema b-usquen c de

tut br l 'a rcalí aao

lo r:la IC!) 1') 1. reuni' I

C�' J f< naux Pa ndú

A ,,;tó a I div C,,\ 1 e11,

s dur" n f 'iS d"

fuI I bl u q n'e p i

i __ mio..." .. :n..L
NCVUYt.. 'h'V.) IJlJ)LONVAIR 440

DfR C t O A �. ,J r hLLO E RIO DE JANEIRO
3"" J ,t. )"'JI,,GOS - 14,30

PARA
CU_RIT

r
-

(\ '" J E RiO DE JANEiRO
L., ,:: 6a, as 11,45
G ros -14.45

PARA
FO o ALEGRE

3� , ca, e rf. q,�DOS às 10,30
r '�JS-ll,I5

p.

N. P·re-·.

'11)
P "

'u mI II: L

• '1. l llllZ I.a 'cuu pa-
. a o Re l' x enf1 ') ) �\l.

Qu dl:thl
.

u n te-

-:1da ta Pc

rJú

do vw
Dl - A t.orcida

1 Guanm.· dE' ItoUD' '

N'"Jrte viveu na : '1'
.

( de ri,

, m'ng:J, mom.l1t:� d", gl""n
( e .thdação, com a vltó-
1'1 rI be índio frei �

ao ú (l, n "V n:!'-

r =_UI

F ,I'

t.
CRT0.'!!MA C> 11 e"".-

'Pr(�endente do Co-

!r."r( 'r;) d 'ln 1 P,;,-
'r na t ( 1( '11ir 1,

o Mltn.')ol lbiu da gic:-
lider n 'O a 1!1eranc;.
do c 'n 'to
lad, Çomf'l :Â.rir Iam-
bos com 4 p,p,

c TI '1. o

pre?isl'� d, uma, de preferpncia l,::'.da n-'o muito

Ion�e da zon rentrnl d cidade e com aiguma ,irea de· terra.
FaVal n pal a 2007 por meio do qual serão combina

;, p ra cc. 1"f! i�"1 "-io rlo n�l)cio

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFEoSORES

DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOl
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO

-

DATILOGRAFIA �

- Baseado nos mais modernos proce9S0S peda�
gt,gicos.

- Oi riciido pelo:
- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA

, lOS· DI5_.. OTURJ:IDS� �

'_:j R, 'l' r'! ',du('c)_

qutne"

Ainda o torneio entre-os "pequenos'
fixada de Cr$ 5,000.00 n

e ...tá sendo olharta
club- -.;. eepectetrncnre o _

mandaré qui- ao qu- tuc
indica nãr p.rrtíctpará dê
te pequeno 'rorneto. qu
se d: -envolvcrta parule'
ao To -neio entre oS gran
des.

Clubes lre;:íam com o pensemení
P'l n ,lO míyimo de remo

O campo n: o Cl nen· .Cc dJ. ilha.

se lle reT.) Q!

.

e-t;', mar- T

cada !l?' a n " ã

próx!m ji 15 � Novem- df 'er.

bra, na . aia o u· rj, not
o1ia Sul d( F'(1'"Í n '0' li� n' galp 's dos t

-

está de 'P(! mdo f!'rand'� '11 tl'}

('utuoia

Veterc:nos nr'ocas Ir' 'nfaram sôbre
O� n ," ") no ,'racilnlí

E',11 (',nelllCj do"
do fUllci"n: 'li, I) Jlico l-' Donu!1!2"OS da C;uiu, Biguá,
lial'am n:l ta 1 lc ,m:l1- I:'1dio, P. nir, Chico, Jair,
g", 110 C" "dia .1

na :1::; €' 1U d!a- d
nini' d; C

,"- T;t' Auc'u.�tn, Otávio, Bauer,
Vali m l" C"Jlh,)tinho· Rui
OOe- ,.f \,-,n, Rubinho
To"

'I; "e d() C ,iI) briu a Cl1nta�
'1,UI'-' 'g 'ul!st'1, C.lo

filaram llO

m�ll

aquéJe,�
glória" oar,

tornaram·se )1
cida bra.' e

ema. emr; T' V.tI na dapJ
da. tor- final m:I�C' u ('O pento d;!

de .acsn· vito di cnrioC1lS

Hos�cd 'grm paiil a dele'1�ç�o
do M'lAN

A delEll"ac:c,o do M:lar., ,!ue nalbtas o:' convida-
que virá ao Bn�il p:l:'tici- do� :f'rtto alojados nl! HI1-

}:ln 11:0 d�cbivC) oom t€l C'Juélcabana. O ,;õgo �e-

-o Santo�, dl,r.idjn que a rã l"a\"::tõ:l dia 14 de no-

diretoria e jO"fldol'é:" li- w'ullJ1'o à llolLE' no estádio
carão hO�lJcdacos no H;)- Munieiptl cJll' Maracanã,
tel C:rcova,l'J, enquanfo

B+ia elimina· BOlafo(jo
Em jôgo cfc''J2.do au- bfogo, eliminan'ln o cal1,-

teonton no Mdracariã n peão carioca d(l T:I"'I l�!';,-

Bal)la empahu sem al.h"I- sil.

7a do escor .... .: (, :20-

Regata de abertura da
temporada do Veleiros

A diretoria d'J Veleiro
da Ilhft de S' nt:l Cat.ari::u
pretl'l'dc- re n') pr-.:xi
mo dom'ngd a re""3ta li�
abertura. da lempor��h
que deve:rá _oer de�dobr:'
da em duas etn})as, um"

pela mnnhà e Cull 8 a ta:-
<I,
Néste caso, p'll'ticipariun

apena0-; v' Il,jauol'C pert",n-

centEs ae tradki,·nai' clu-
be da Prainha.
Também é bem provávrl

que [J Iat,� Clube de FJO�

ríanôpoli __ nrogramc par;)
domIngo a f'egal a de aber
tura da ü'llloorad.\, tam
bem f�(Jntand() Cllml) par
ticipantes, iatistas perten
centes ao clube da Pedra
Grande.

RADIOS E .!ORNAIS
RfPRESENTA{a�S A. s. tAU, f1á 34 enos proporcionando II mais
efi,den!e fthertura P'J!:tdtáfi(J a jornllis de todo o Brasil, amplioll
sua e�urp� espedchzado e aceil� I'avos rerr�!enfaIÕe!l de rádios ti

1011'[" Pc lJ. er anúncios da S. P.:;�lo e Ria (os prindpais ten

Iras pt:bli('ório5 (enfi. II suo lep;e;er.lI1{ÍÍll U maior firma do ai
!'erll. t n,. siÍ operanl9!1 COl!l UMA etr.i�ara e UM jornal d.
cnda cicl e. Pe!1I j�lormoliie!l 1l��le ilH1lol ou escreva paro

�EPRHENTAÇÕES A. S. LARA
R. Vil "l·únj, 32 ·Tel. 34-8949· S, Paulo

DR, SEBASTlAO MOURA
eI .rfRmÃO�DESnST.J\
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SALAS D� JANT
,.CSI',· 20.600,00

1-".óol),OO
�.:J.V ,-,,\.lO

me �a:s ou à v . .1 CR$ 16J'.COv,OO
mere . CR$ 1;).J.3J�""d
me s 0:1 ::. \ CJ) 1 3AJJ,UJ

ou .. \ C•• " lJJ';o�nO,J)

.�
,

o \.1: , C , 2 Ii.JnG,Ou

I,

I 1 \ ".7,1'),C6
? 1 n�'l 00
2 .5�O,1l0
o '''_,l[}'I,Hn

:t:-'37.00 mens .s
'<> 6. t'i!J,on mrnr

"./ �ü.Oo la ., ...

I il \ c 1

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

P0l T n.' A ç r1'l' ",. {�. rr?IIM \
F T t r}\ ,., MPNTO - k Je 3.539,00 m .....ns 's

sr� r·CAMA
E-' T"nf""TT)() _ r. -le;'!'W:-'1 f'(\ mensais OH à vi, f.,....

F>Tl r'
.

f) - de
• 4. 7.... :} mensais ou à v' t;)

c

(' t 'l \ ,... \ C C r"'AO

heranoa latina pela
u veress l. de pur.

ma's e .... "1;O ngôr ci�tífi
B C m-entr que se ímplan-

-; ir;l i ns retrógradas e

da íe h um-ma. Te

at. .IPr a pu: .cão de

li C ... \ D APE FEI_';O 'IlENTO

(Wil :Lr O iandc Diaé.)

" de u:na 'rtc

nte, C"lrn"l�'1<1r e55:>'S

I s '1 ) as bnr
r " "e ante

fis um es

) d2S
-

') r III das, ven

S m is agudas,
.e as que concer-

t m(l. esrãrío, cujas re-

ía e com deci-
ii T Jl ada, d fato, à convi

Jr p roera dA. nossa. popule
rr: 'iar e inquirir, em tôdas as

, ia do homem tntenora-

no -1') J- 11 rural ottretudo, que sofre tÕOHS
í!-; - ue t .oos os abandonos, todos os vícios

rte '1' 1'1 ora "I anacrônica e injusta e que,

por estas rI ..s. n o pode mais prevalecer. Urge
reformar a nossa le.,i uncão de base, inclusive a

estrutura const,j,tucional naquido que a nossa lei
M�ior ttver de entrave à prevalência do social

mente tu .to sobre o e-teísmo in&iVidual;<-ta, para
QJe a ut cão h eira não seja submetida a

UI la ii I o curTi a ta a quut caminharemos
mr. ' e 1 o de '-:->1'} po-iulacão urba-

na. is dt • 'tos, para isso ex-

Tem >, dentro da gama das nossas riquezas
espec; :"'3." e-ursos suficientes para acelerar
o fi <;0 o ''J, entre êles avultando wn extra
ardil. -"'io 1:0 n- tat humano, cuia crt rímento ve

getati o e dos mais altos que o .(lt'� lo conhe e

050 como os outros
mo e outras éreas e

o (!') rno 5 "",t.-."';d�_

/

\

/

_"
tt: no de 20 x 23,50·

;_: -o situado perto do

1'1'

cjetus Si ...sl-
dro " ue

1 ; ker C D.I' " D n-

c: n'. ·,1
O Prefeito r-,/I"l1:"!'1 I e

Lurl- 0, ° "

r \"
, ,

1 ,

° p!C1
gre,3o a

ce tartnen. _.

borerto

Munlctp I, c

e p
pt n

de c -n

Imí-t utn

to d'
mt r

sn- r I

escolas d

:)rlulto�

'I

\ P

(�(
..

-) c

buj ân

7 "2 91/2 hs.

-r -n. com tn x 30,

Ú� :a em Barrei-

) d: Casa. dos Passarí-

1"/11/63

Jura vender
rtcontat de

_JO kg hora va-

132 m2.

"5 à rua Lau-

o enderêco su.

ando "Proposta

a. ....c-itar urna nu

h
).. n-ton

:11 -em-
-r fF:! DO F R4ó

�
- 'I'ecncr.Ior _

- C '6 14 anô;; _

rorm

co-ne-a
mta M

truc.in (1, l' C nf"

co onde #'

doo rl
tracâc F r "T"

Jl,1f'T",;"i� 1 P

lElV3._ er
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do intensa movimentação à dtiaIs. Em sua companhia

!l�te da administração da estiveram o deputado Paulo vante importância para a va resultados plenamente

i''6:;!��e t���a�:tiUl�e%a.. ::!� �u:��:nt�ed�ri�:� Desenvolvimento ao Estado, c�ta:et���a�ã;�iciuma, o �:ti:�:Ó��:Sãocor:ao ca:��
08 o sr. Arlindo Junkes as- ma, ver. Antônio Guglielni
teve em Florianópolis, mano Scbr- (também presidente
tendo proveitosos contactos do Diretório Municipal do

pita! do Carvão vem reee». com as autoridades esta- PSD) e o ver. José Portella.

O E"STADn
��Z;�:::;�:eod:,,:�::6::, � Tarifas de Agualindo Junkes manteve imo

(Y
.

�
. portante entrevista com o

As ta�lfas dos ServIços de Água encanada, especial- estudá-lo minuciosamente.

,
_. mRv;�rnador Celso Ramos na

Abastecimento de Água, há mente nos Centros urbanos, Com conclusão, chegou-se a

O IUlS UlIGO DIAJUD OE SAMJA CATAJUML, �ltPt;(' de terça-relru. Em se-
muito estabelecidas e nunca é uma necessidade por ra- uma nova tabela de tarifas,

Florianópolis, (Sexta-Feira), 1". Útl Novembro de 19(;3 guida, em divers()s contao- :����:��:'r �e�:::nted: ::: t:b�:!iê:eume- c����;: ���il���;O a��::ia:n���d�e�:

Atl"YI"dades S�crelarl·a de SauJ'e'
ínínterrupta desvalorização to, e não. justo que quem ta e despesa, mino," a dí-

nada nossa moeda, causando dela não faça uso pague ferança, permitindo uma

.ft assim uma diferença cada pelos que dela usufruem. maior e melhor aplicação
vez maior entre a receita e Não é justo que o trabalha- de recursos nêste Serviço.

Diversos Cursos encerrados esla seman<1 a despesa. do, .0'" que não dispõe Espera-se portante ampla
,,_, ESte déficit, que se agi: de água encanada, venha a compreensão por parte dos

A Secretaria da Saúde e
Outro curso, êste encer- dos encontravam-sa diversas gantou com o correr do ver os impostos' que paga, usuãrtos. com relação a es-

Assistência Scctet vem de.
rado no dia 31 de outubro, .butoridadcs. havendo usado tempo, acarretou e acarreta' invertidos • num beneficio ta indispensável atualização,

seuvoívendo um ,..intenso t ra-
meia Dutra, 15 novos ope- da palavra, ressaltando a uma falta evidente de re- que favorece exclusivamente para que o Serviço de Abns

balho, no sentido de dotar
radores de Raio X ccmple- necessidade da medida, O cursos financeiros para ma- os moradores urbanos. iecímeneo de Ãglla possa,

os diversos serviços de me-
foi o de atendentes de Saú- titular da Pasta da Saúde, nutençüo e ampliação dos Encarado de frente, pelo tanto qualitativa como quun

lhores condições de aten-
de Pública. Realizado no Dr. Fernando de Oliveira, o referidos Serviços, impedtn- Govêrno do Estado, êste Iitatívamente, atender às

dimento à população. :€ as.
Departamento de Saúde Pú- deputado watdem S li do no setor. problema, uma equipe espe- reivindicações dos habítan-

sim que o Dr. Fernando de btica, compunha-se de uma o Dr. JOaqUi':n p:i� d: :;. Apesar dos esforços que claJizada foi encarregada de res dos centros urbanos.

Oliveira, titular daquela
turma de 15 novos atenden- ruda, diretor do Departa- o Departamento Autônomo ,

_

Pasta, vem realizando uma
tas e era resultado de um menta de Sande Pública' e de Engenharia Sanitária, Eletr'f'caca-o R r I emsérie de convênios, quer se.
convêníc com o SESP. Ao um orador da turma que através de seus Serviços de I I. U a

ja com o PLAMEG-SESP ato de entrega de cerunca- concluía o curso. Abastecimento de Água, en- S t C t
'

�� :�tr:�l'S�:gã�� ;:����:�: -G-o-v-ê-r-n-oJ--d'ü -É-st-él-do-colab-o-ra-n-d-o- �:�a� �::t: �7rf��s�v�es�����
an a s�rã�r���tadas pela

zação para os funcionários. luta, "para conservar os ser- RIO (V.A.) - O Ministro PRESUL, subsidiária

viços já existentes, e am

plia-los de acôrdo com
.

as

necessidades da população.
A água é dádiva da natu

reza, porém trazê-te às tal"

netras 24 horas por dia, é
um trabalho complicado e

dispendioso, que requer ope

rações de captação, filtra

gem, decantação, tratamen

to, adução, reservamento e

.
Economistas para cargos Técnico
Com o mterêsse de pres- aos Servidores PUblicas

tígíar os formados pela vis e Militares do Estado
Universidade de Santa Ca- da outras providêncil1l
tarina e, especialmente os dtspoatuvos através do!!
diplomados em Economia, quais, criando cargoS di
o Govêrno do Estado, dese- ASSistente Técnico Cont
jando também colocar em e do Consultor Contábil,
postos elevados Iuncíonã
rios de alto gabarito e eepe

creuzacco, vem de incluir
na. Lei rr 3315, de 2 de outu- cíae Econômicas,
bro de 1963 (Lei que conce- Contébeís e Atuaria!!; e

Ainda quando repercute
em todo o Estado a eleição
do Sr. Arlindo Junkes para
a Prefeitura Muniéipal de

Criciuma, pela maioria da

Câmara dnquéle Município,
o novo Governador dn C·I· Atualização da s

de aumento de vencimentos Eccnorrria e Finanças.

SUNABE vende Feijão,
res, em diversos bairros ca.
rtocus. Mnis 201 firmas se.
rão incorporadas ao esque
ma de distribuição do Pro
duto.

RIO, :n (OE) - Começou
na Guanabara u venda de

Ceijão pela SUNAB atravéz

de varias firmas partioula-

1° Congresso de Bispos:
Incrementar a Motorização

Gero no Interior
do

afim de rncremontar a m0-
torização do clero no Inte
rior do país c ajudar cOm
técnica nova e recursos fi.
nanceiros os agriculto,
brasileiros, através de coope
rativas agrícolas.

RIO, 31 COE) - Bispos
de lodo o Brasil estarão
reunidos a partir de segun
da reíra no Palácio S. Joa-

qulm, na Guanabara, para o

da 1° Congresso de Bispos,
EM-

de Minas e Energia, Depu
tapo Oliveira artto, acaba

de liberar a verba de dez

milhões de cruzeiros para
o fim específico de aplica
ção no serviço de energia
elétrica em Massaranduba e

Vila Itoupava, município de

Blumenau, em Santa Cata

rina. Firmando convênio
com a Prefeitura Municipal
de Blumenau, as obras, que

Centrais Elétricas de Santa

Catarina S.A., deverão estar

prontas dentro de um exer

cício financeiro.
Com estas medidas, o

Govêrno Federal, por inter

.nédío do MinistériO de Mi

nas e Energia, atende velha

reívindícacão de duas pro

gressistas localidades cata

rinenses.

Propósitos do Gov, Bedqer Silveiracom as Associações de Medicina
, e Odontologia

Tendo sido realizada, en-
tre 20 e 27 de outuhro úí- Néste sentido, conforme

Aind'1. esta semana tive

mos o encerramento dos úl
timos cursos dêste ano. O
primeiro deles foi encer

rado em Palhoça, contando
com a presença do titular
da Pasta da Saúde, do Presl
dente da Assembléia depu
tado Ivo Silveira, dos pre
feitos de Palhoça e Críctu

ma, dos deputados Paulo
Preis e Elgidio Lunardi,
além de outras autoridades
e populares. Resultado de
um convento com O SESP,
ali receberam certificado de
conclusão de curso 18 no

vos auxiliares de saneamen·

to. Na Maternidade Cae
taram o curso, que se reali·
zou como resultado de um

convênio PLAMEG·SSAS.

proponha no Congresso ll'I&
dídas tendentes a dar &o
norte do Estado do Rio, •
mesma assistência que,
SUDENE dispensa ao nor.
deste do país.

NITEROI, 31 (OE) - O
Governador Badger Silvei

ra, anunciou hoje propô
sito de solicitar à bancada

Federal fluminense, que
timo, a 3' Semana Odonto
lógica de Santa Catarina na

cidade de Joinville e estan
do orevista para dezembro
próximo a realização, ta�.
bém- em Joinvilie, da 3' Jor
nada Catarinense de Medr
cina, o Govêrno do Estado,
presente a tódas as causas

que visam dar melhores
dias para a

�

comunidade ca

tl1rln�nse, não poderia dei.
xar de prestar sua colabo.

ra«ão para o bom êxito da.

quelas promoções.

despacha ao Governador

cee,o rcamoa, o secreeanc

da raeence, Dr. Eugêmo
�in vie.ru, ecaoa de e.a

borar, pe.ra envio à Assem

bléia Legrsíutíva o têxto e
--------------------------

a mensagem justificativa de

S FI"lmados.projetos de Lei que autori-

e r a- ozam o Poder Executivo a

abril', por conta do excesso '

de ar-recadação do corrente

eXel'CICIO, O crédito especial
tie Cr;:; 500.000,00 (quinhen
tos mil cruzeirosf para &

ASsociação Brasileira de

Odontologia, Secção de San
ta Caoílrina, e igual impor
tância para a Associação
Joln. ,;jcn:.� de Medicina,
imp0J 'Ailcla destinadas a

aUXIliai na cobertura das

Ir!egularidades nos recolhimentos
,

dos Impostos de Renda dos
Jogadores Profissionais

---,---

Prefeitura de
laguna

distribuição.

• •

RIO, 31 (OE) � A co-

o 1° Grande Encontro d,os Cronistas Sociais
de .santa Catarina será filmado

missão designada pelo mi

nistro da fazenda sr. Car-

valho Pinto afim de apurar
as irregularidades nos re·,

colhimentos dos impostos
de tendas dos jogadores
profissionais de futebol,
concluiu preliminarmente
depois de proceder .!'lndicM
cia na Federação que Pelé

tem um debito de 37 mi

lhões e Amarildo agora no

feliz da' Revista "LAÇO
HúNGARO"_ Coqueteis en

trevistas e a consequente
diplomação. marcará o gran
de Congresso.
Zury, Sebastião, Dário,

Celso, Lázaro, Sheila, Lily.
Nagel, Ralf, Gilson, Arão,
Solange e Magali estarão

!'endo diplomados no gran
de acontecimento.
Um enorme e bem elabo·

rndo programa, reunindo
os mais finos desejos acon

tecerá no dia 3 de novem·

bro, numa realização presi
dida pelo encanto de Miss

Santa Catarina, Senhorita

Olga Mussl.

É a beleza e a sociedade

'_atarinense, reunidas para a

grande glória de um bem

r.omum, o bem da socieda

de. Esta soeiedade que é o

l'lesente, o futuro e a alma
dos que labutftm por um fi

nal feliz.

Felizes serão os cronis·
tas.. felizes serão àqueles
que estarão no Lux Hotel

prestigiando os que fazem

a histôria da sociedade.

Ao Armando Carreirão

desejamos uma boa filma

gem.
Aos cronistas, um feliz

dia.

G:R�:,ViS�: n����sín:e��;
parabens.

O celulose perpetuará' a

festa máxima da sociedade

catarinense.

Esteve nesta Capital o sr.

Nazil Bento, Presidente da
Câmara de Vereadores de

Laguna, atualmente exercen·

do o cargo de Prefeito da
quele Mun.lCipio. Sua Exce
lência veio t.ratar de Inte
r�sses eoncernentes à comu·

t'idadE' que dirige.
Em palestra com nossa

reportagem, declarou O pre
feito lagunensc que estarâ
dia 9 do corrente, em nos

sa capita: representando a

sociedade Jagunenese, no

1� Encontro dos CronisloaS

Sociais de Sta. Catarinâ,
promoção 'Ia Revista "Laço
Hungaro". !

Japonêses faZEm dem:Jnstracão
RIO, 31 (OE) - A de· Filho. Ésses equipamentos,

monstração de equipamcn- deverão ser fabricados no
tos modernos de irrigação nordeste. merliant.e investi
feita por japonêses, agra- mentos de membros da Co

� dou ao Ministro da Agri· lônia Japnnêsa de São Pau-
cultura sr. Osvaldo Lima lo nnquela região.

Cronistas sociais de San

ta Catarina terão o seu pri
meiro encontro no dia. 3 de

novembro, numa promoção
deSpesas
çõe.:;.

daquelas promo-

Departamento Estaduat
de Estatística

Miian da !talia de 14 mi·

lhões. Os estudos estão ain·

da em fase inicial, porquan·
to, desde 1.958 os dubes

vinham negligenciando o

cumprimento da lei. Os jo·
gadores e clrubes estão ar

rolados com providl\ncias
na fazenda nacional.

[lDIIAIA do f5TMO CONVITE
A Direção Geral e o corpo de servidores do Departa·

menta Estadual de Estatistica têm a grande satisfação de

(;onvidar �s Exmas. Autoridades, bem como o povo em ge
rai pam aSRisllrcm aos atos que assinalarão, dia 7 de no

vembro vindouro, a passagem do 27" alliver�ário de c-\,ia
ção do DEE e que oberecerão ao seguinte programa:
I - As 9 horas, Missa Festiva, na Catedral Met�opolitana,

oflciada por sua Excia. Revma. D. Joaquim Domin

gues de Oliveira, Dignissimo Arcebispo Metropoli
tano.

II - As 10 horas, no DEE (Edifido das Diretorl&,S, 3"

Andar):
1. Entronização do Crucifixo na Sala de Reuniões

da Junta Executiva Regional de Estatística.

2. Inauguração do retrato do Exmo. Senhor Celso

Ramos, DD. Governador do Estado.

3. Inauguração do retrato do Exmo. Sr. Dr. Nerêu

RamOSI criador do DEE.
4. Inauguração do retrato do Exmo. Sr. Dr. Nerêu

do Vale Pereira, ex-Diretor do DEE.

Florianópolis, 29 de outubro de 1963.
JVO MAES

DIRETOR GERAL

DE SANTA CATARINA
'T rês Onibus para

Funcionários de Brasília
Ajuda às pequenas emprêsas

prêsas no pagamento do

RIO, 31 (OE) - A Dire- 13· salário. Os empréstimos,

ção do Banco do Brasil, vai serão feitos até o teto de

apreciflr na próxima sema- 25 milhões de cruzeiros por

na, ajuda às pequenas em- em�rêsa.·
.

BRAS!LIA, (OE) - A Palácio do Planalto, afim
Casa Civil da Presidência de facililar o transporte
da RepUblica entregou 3 dos servidores. O ônibus, ja
ónibus aos Cunc!onários d'.) estilo cireulando.

Tribunal Regional do Trabalho
Continua Reunido

letivos dos industriários.

Reina tranquilidade em S.

Paulo, e tambem em San

tos, apesar da greve de 24

horas deflagrada pelos tra

balhadores da Estrada de

SAO PAULO, 31 (OE) -

O Tribunal Regional do

Trabalho continua reunido

para decidir ..Obre O direi-

T ratado de Paz to dn CNTI de representar Ferro Santos·Jundiai.

os trabalhadores paulistas
na presente questão. Em --------ARGEl" 31 (OE) - Com capitais. As tropas, dos dois

I
hoje às suas respectivas paises, contudo, continuam

o tratado do paz no bOlso, lutando na fronteira das

o Presidente Ben BeBa 'e o duas Nações norte·africa

Rei do Marroeos, voltam nas.

Hoje, sem duvida,.é o dia do meu santo. Ele não
tem lugar de relêvo no hagiológio. É santo modesto, hU'

milde, que atende sem publicidade e sem hora marcll
da. Se fOsse brasileiro, teria nascido em Minas Gerai.
(; militaria no PSD.

Tenho·lhe especial devoção. Gosto dele, na sua san

pdade obscura, anônima, sem espalhafatos. E por iSSO,
cá na minha crença, nunca recorro a Santo Antônio, II'

São Pedro e a São Paulo, porque são os santos das r

gueiras, dos balões e dos foguetes. Sa�,n-me, data f6-

nla, a santos barulhentos, que não desprezam a deJlll'
gOgia, que, se brasileiros. seriam nacionalistas da 65"

querda negativa, criadores de alas no PrB. Posto o r1lS"

peito que lhe tributo, vejo o primeiro deles sempre in

vocado para intervir em fofocagens casamenteiras e

achar coisas perdidas, como a democracia cristã do

ex-Ministro Paulo de Tars'o. E do ultimo não me es

queço o gesto de negar o Chefe, na hora do aperto, trêS
vezes em seguida, antes de o galo cantar. 'Quem !9J

isso, na atualidade, são apenas os udenistas infiltradoS
nos diretórios do PRP de Santa Catarina.

selr.lida, o Tribunal passará� , ".
a examinar os dissídios co0, ��,���j � OE C�FE? t

, ENTAO PEÇ� WE ZiTf 1
PrEsidente do CENFPF faz comunica-
ção ao Governador Celso Ramos

o Governador Celso Ra- kilômetros; taxa entrega ci-

Jor_ Aor Ribeiro :�:: :eesee���a ���:ra:: �;�::ir�:oe t�:�:daSe c���;
procedente da Guanabara:

"Governador Celso Ra

mos - Florianópolis:
Comunico·lhe referência

transporte derivados pe
troleo esse Estado reajusta
meliltos seguinte taxa trans·

ferência: !tajai-Joinville-Joa
çaba oito cruzeiros e cin

coenta centavos mil litros

Jor. SérgioEm nome do Sr Provedor cOnvido aos Srs. Irmãos
desta Irmandade, para as.sistirem a Santa Missa de Fina
dos, que será celebrada na Capeia da Irmandade, amanhã
as 7 horas, dia 2 (dois) de novembro próximo.

Consistória da Irmandade em l� de novembro de 1963
Américo Oliveira - Secretário

Matulevicius
Ao colocar em postos

cha·.(l da Administração PIl·

blic3, elf'mentos de alta ca

pacidade técnica, o Govêrno
do ERt,ado vem contribuin-

centavos mil litros quilôme
tros; taxa área urbana 360'
cruzeiros mil litros. Agrade
cendo presença e colabora

ção sr. Secretário Dr. R0-
berto Mattar e presidente

Procedente do Rio de

,Janeiro, encontra·se entre

"1ÓS desde há alguns dias o

consagrado Cotógrafo e jor·

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

Representações
Aceitamos

nnIista Sérgio Matulevicius.

A sua vinda -à nossa capital,
prende·se ao fato de haver

.,5ido especialmente convida

no para as festividades que
Re farão realizar por oca

sião do Grande Encontro

dos Cronistas Sociais de
de dezembro de 1 64. A pro-, Santa. Catarina, promoção

',\hl"··l',..f'�". A'1, jQl'n:lli "". aRAStLJA. :\1 (DE, - posir-:-\O. de auton cio pcs rI" re\'Í!<t.a "L�v'o Hlingaro".
!\;l!' Hihf'iro .Ql1éWstó em Foi rcquerir1a urgêneia pa· sedista AI lHo Fontan3. adi Ao ilusll'e f'onfradc. os nos·

\'l";::-E"\1 �é" p1<;sf'lo; o!'" 119f' m a tpl.ln�!lçã(l do proje· mile o !'('ajusle'_dos uI:.! �,�<; \'ot05 de boas vindas E' .

S"'-'; \'O
..
I'CS �le 1Ji!a ,estnc10:_�t'.,to 'CI�. �rr�ga :n: "ig:ênc�a .!!.uéis. r("�('i1an(lo o IwlU;" rI<- lima �"-l]{)"h ,,,·.I�,,�

� ,n��t��'���3 lii.�fl(;g��,�':.��;?,1ttiílt.}f}�����,':i<l,;: . .;;.�:-- •. .....;.,.. ,ut·.,,,-,, ':����.l� 1 ..�,CY.i7 I.,

do sempre mais para o

a))erfel(:oamenlo dn máqui
na p.dministrativa, em be·

Associação Transportadores
solução problemas. Sauda·

ções: Albino Sousa - su

bstituto presidente CENFPF"

Dir·me·ão que São Paulo reagiu e voltou ao Mestre,
para segui-LO até o fim. Também esses udenistas infil·
trados no apostolado perrepistas, na hora das ·elej·
ções, voltam ao senador Irineu Bornhausen.

nefício de tOda a comunida·
de catarinense.
Procedente do Rio de Ja·

Alilio Fontana no Senadoneiro, está nesta Capital o

jornalista Aor Ribeiro. dire·
tn "'«" A�n(,'" Nntlelos

xx xx xx

Por isso, O meu santo, no seu dia, hoje, receberá
minha vener ç�o, na sua humildade obscuridade d8

santo Jlaragu�o.

C;;:2,é��,::Jf!'�'
..

�::.���}' .",
... _�.�
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