
Cr$ 20,00 FLOIUANórOLIS, (QUINTA-FEIRA), 7 DE NOVEMBRO DE 1963 _ .EDlÇAO DE HOJE - 8 PÁGINAS

TEM P o (MeteoroI6gico)
. (Síntese do Boletim GCOll'�t('uroltígico. de
A. SEIXAS &'1'1'0. \'Álida �Ié..à.s ·'3..18-hs Q

dia 7 de novembro de 1963
FRENTE FRIA: N�ativo; PRES'SAO ATMOSFER.!

g��fo��A�;���DAg�a�AJ�,§'::�%���A83�::
PLUVIOSIDADE: 25 nuns: Negativo - 12,5 mms:
Negativo - Nevoeiro cumular - Chuvas esparsas _

Tempo Médio: Estável.

J�n� K�nn��y fxtr!mam!nf! �r��[Ula�o [�m o. novo
In[lednntn nm IInrll'm. ��J,:;�,���j�.!��ej.a será desc�ntra�izadoU� � li U� fll :;�\��am d��i:'�:�liO :a�� :�·���;O��:"Ud'�:�."�: DISCo Voador Tena (a Ido em

WASHINGTON,6 (OE) - que, há tempos, se têm oã- preocupado e que se busca'l por 1.610 votes contra 447, qual o plano rot criticado

S
_

P IO prestante Kennedy teve s�rvado ao longo da al1to-. va uma tórmula para saiu- apontar como base de dis- tanto por liberais, como a o a u ouma reunião com o Secre- pista. clonar o impasse, tnnto em cussão um plano de descen- conservadores. .

tãrro de Estado, Dean Rusk, Antes de convocar-se a Washington, quanto em Mos

e outros conselheiros, na reunião com O Presidente cou, em ntvet oficial. O Se-

P d bCasa Branca, ontem à noite, Kennedy, a Casa Branca fi- cretartc de Imprensa da

55 gens e o
.

USa fim de examinar a crise zera saber que o Presiden- Presidência, Pierre Salin- a a
,

n�
provocada pela retenção de te estava profundamente ger, também declarou que

oõvo ccmbóto norte-ameri- Kennedy havia debatido o B * I· -

����a��aes����:n��e allg;er�
�--- --

������o pCr��m�:::' num en- em ras. Ia vao
limo gimultáneamente, in- Em Londres, anunciou-se

formava·se que os Estados' o pleno apoio da Grã-Breta-

mentUnidos, Grã.Bretanha. Fran- nha aos Estados Unidos em aU ar
'ia e Alemanlla Ocidental sua decisão de desafiar os

BRASíLIA, 6 (OE) _ Os Mauro Cabral, para inter-

, ��ta��:t��sc�:�:��� :c��: �����e�: ������!�O� I��J���: motoristas da Transportes ventar da Cia. de Transpor-

mar em face da crise. Dean 1"0 Ministro, Sir Alec Dou- ;�t���i:en��a��:� i:i��: �:sra���et�:o�'o�ac:mdi�et�;�
���k�. �:a ��:��tiC��:r:�� !�s·:�:n��e ;�li���on�: mnto das passagens afim da empresa, ficou afastada

quear a passagem do com Escócia, declarou o seguin- :mq�:rs��b:�ári��me��:: �a��es:�rede �;e����;o;t:�
��!�ifi���oina�e����:�ã�en�: �:e "�::o�iV�: ���:!� à e: dos. Por outro lado, com coletivos da Capital do

muito séria. dade de Berlim Ocidental."
a nomeação do Engenheiro pais.

BRASILIA, 6 (OE) -

O substitutivo do Deputado
Tancredo Neves ao projeto
que prorroga a lei do inqui
linato, deverá ser dtstrtbuí

do hoje às comissões cspe
ciais da Câmara dos Depu-

•

tados. Até o fim da semana,
uma comissão -místa da

Câmara e do Senado será

constituida para examinar a

matéria, que mcdífíca toda
a legislação em anterior 50·

bre a lei do inquilinato .

Acrescentou ser convenien

te que as dítículdados sur

gidas nos corredores que

levam a Berlim Ocidental
sejam solucionadas. por

meros pacíficos, o que não

significa que os ocídcnuus

não devam manter suas cxt

IFuncionários

gências ecêrca du�· garan
tias de livre acesso ao setor

segue inalterada a greve
dos funcionários estatais da

França. Os sistemas de

transporte, comunicação e

indústria francesa, estão

completamente p�Jizados.
?rhfs��t�;Qte�'����:
a politica de contenção de
salários e de preços do Pre
sidente Charles De Gaulle,

que controlam nu ex-capital
alemã.

Mineiros continuam
soterrados

Servidores de Brasília querem

Remodelação nas Residências
BRASILIA ü mE) - O·,

servidores municipais tnt
era-em movimento visando

remodelação em sua" rost

ctencras. Alegam- que mo

ram em barracos na VII'l
Planalto sem qualquer
confôrto e sem condiçõe3
de habitablUdade.

PAINE (Alemanha), 6 mineiros soterrados na mi

(OE) _ Malogrou mais na Matilde, na cidade ale

uma tentativa da equipe de mã de Paine. A perfuração
socorro que tentava a per- passou a mais de um me

furação de um pôsto de tro do lugar onde se en

abastecimento para Os 11.... contram os 11 homens.

----------------�--------

Brasileiro Comandará
Fôrcas da ONU

RIO, 6 (OE) _ O Chef: cia .:ias Nações Unidas. Co' via oferecido ao Brasil, o

do Estado Maior das Fôr· mo se recorda, a ONU ha- Comando daquela Fôrça.

Aeroporto de
Brasília:
Redilmilri'ip�
BRASILIA 6 (OE) - Os

usuá\"i� do aeroporto de

"8rasílla ccntlnuam !·ecla
mando contra a má adml

ni::;tração do local. Segun
do �e <1purou· O rest<1uran
te é o p:mto mais recla
mado.

ças Armadas Gal. Osvaldo

de Araujo Mota, aceitou

convite para assumir a che

fia da Fôrça de ,Emergen-

12 Bilhões para
os Municípios
RIO 6 (OE) - O Presi

dente João Goulart S9n

cion0u �rojeto de lei abr\n

do -= crédito de 12 bilhõe;;
de cruzeirc.", para o pag9.-.
menta aos municípios bN

�Ihàros, uas c0tas referen

tes ao impôsto de renda.

CASA OU APARTAMENTO
Procuro para alugar. Tratar nésla

"', r�dação com Osmar telefone 3022 '

>

as

Conselho da Sudene estuda
aplicação de recursos

RECIFE 6 (OEl - Reu- Brasil e Banco cto Nordes

ne-se hoje, ne·.,te Capitll.l te.

o Conselho Federativo ,�a

Sudene. Deverá discutir

entre outros a.�sllnt')� (I

plano de aplicação de re

cursos orçamentário" que

ascendem ao tot&.l de 7

bilhões de cruzeiro>:. E�

tarão presentes, além di1/>

Governadores nordestlnes

representante,.; ela .. Fôrças
Armadas, do Banco do

SAO PAULO, 6 <OE) - 3

ascatrandístas , da essocíe

ção Cristã e Moços de São

Paulo, seguiram na ma

nhã de hoje para O km,

184 da BR-2, onde vasculha-

rão o leito do rio Paraope
ba, entre os municípios de

Iguape e Miracatú., Objeti-

C.P.I. Investiga D.C.T.
BRASíLIA, 5 (OEl - Ins- e Telegrafas, durante o pe

tere-se hoje a comissão par- rtocíc em que foi diretor

lamentar de inquérito, re- geral o Ce!. Dagoberto Ro

querida no Senado para driguês.
apurar irregularidades no -----

Departamento dos Correios

BONN 6 tOE) - O

Ohanceter alemão Ludwig
Erahrdt, anunciou hoje no

Conselho de Ministros de BRASIL1A, 6 tOE) _ Es
Bonn, (que outras equipe-s ta sendo estudada a visita
(I@ salvamento -erão en- do Presidente João Ooulart
vladaa ii mtnu de Paínc-, ao Paruguay. A viagem se
onde continuam as tenta- daria entre os dias 20 e 30

RIO 6 (OE) - Está CO'l Observou entretanto que uvas pal·a salvar 11 mi-
l

.

I I ··t o.u I I pr· 1 G b
do

c"orn>nte" ,�m
.

ssunçãn

����r.o. il�erl r<� p ��\.� :�0���1� �.a. �jq1!:;��. :;� �:OS;t� alnda;e enecn serrem estudadas as Qa.�

apr.e.mdld�s· em aeoarepa- ines suas a terceiros ��'JS1 de ;t;�n��tla:. l�;; �::1:h,:; po�enc <t:�:�í:��
-

guá. O Gal. Paulo Torres.· mina Matilde .
.

previdente da CPI. con-
-r-z-- '_io_0_d_0_'s_al_'o_d_'_7_Q_U_'d_a_',

�f:l::��:fE?��j�: Querem aumentar o preço do Cale
RIO, 6 (OE) - Represen

tantes de torreradores e

moageiros de café de São

São Pau10 tem Reator integralmente ::�!�â,P�:�������a �e��
Construido no Brasil ��a���, o��esU��ae�\i:;::

s. PAULO 6 (OEl _ Em
os estudos da autarquta,

;::I��C! ::�a�:j:s�\� eE�i��;� sobre o seu pedido de rea-

justamento dos preços do
café no mercado interno.
Alegaram aqueles represen
tantes, que a indústria de
torrefação e moagem de ca

fé, vem trabalhando em re

gime deficitário,

Pu b I

Concluido inquérito sõbre as armas

Apreendidas na Guanabara

Ainda o

Salvamento
dos' Mineiros

Orçamentos
serão Pa
dronizados

solenidade marcada para.
às 15 horas na Oldade
trnwersttana. será oficial
mente entregue ao Instt
tuto de Energia Atômica.

Rusk téz a declaracão à

imprensa após uma reunião

secreta com a Comissão de

Relações Exteriores do Se- I

nado, que durou uma hora.
Na reunião, os legisl_adores
tiveram conhecimento da

suuacüo em Berlim e no

vtetnam do Sul. O secre-

I
tarte de EsLudo CUSOIl a

URSS de tentar modificar,·
unilateralmente, as normas

,Legisla'ção � sôbre inqltlHinatq
será modificada

.

I C o 5
-

continuam em greve,na trança
PARIS, 6 (OE) - Prós-

BRASILtA 6 (OE) - p_
Câmara Fed€lral reattaarâ
esta manrã sessão extraor
emane. Entre g_s matérras
a serem debatidas, esta o

projeto de lei que padrn-
nlza cs orçamentes dos

""?" _

��t��o: ;.i'm�nidPiO' j, Nada sôbre a revisão do Salário Mínimo

Ü-RSS-Comemora -Hõ]ee
Dia da ReVOlução

MOSCOU, 6 (OE) - A rá amanhã mais um aniver· C
'

União So,""," "cio da '"olu,'o d, oU'U, onllnuam ameaçando Greve
bro, com OS tradicionais NITEROI, 6 (OE) _ Os
desfiles na praça Vermelha.
Indica-se que serâ apresen
tado um foguete anti.fogue.
te, a mais recente ind\'ação
soviêtica.

o primeiro reator de pcs
quisas nucleares tntetra-

presentes técnicos par-ti
ctoante, da La Reunião
tntemactonat da eménce
sõbre Reatores de Pesqui-

BRASíLIA, 6 (OE) - Ne·
nhuma determinação partiu
do Pre!;õidente da República
ao titular da Pasta do Tra

balho, determinando os es·

tudos para revisão do aluai

salario minimo. A informa_
ção é do diretor do Serviço
de Estatística e previdência
do trabalho Sr. Dirceu Cruz
Cesar

Saláríó família para os

Servidores Fluminenses
NITEROI 6 (OE) - Vol-

tau a Comissão de finan�

ças "da A:<õsembléia Legisla
tiva do Rio o projeto qU2
altera o smlârio família pa
ra os servidores do Esta-

Diretor-Presidcnto do BDE;
do En Celso Ramos Fi-

Técnicos catarinenses .seguem
hoje para os Estados Unidos
Atendendo convite do Go· grupo de técnICOS catan- Fernando Marcondes de

verno americano, seguiu às nenses em desenvolvimento Mattos, �ssessor Técnico
. h d h·e econômico, dando cumpri, do GoVerno e do Dr. Wilmar

�:��e�:�sta��:sU�id�S��:n menta ao programa eslabe- Dallanhol, Diretor Financei·

lecido pelas bôlsas de es- ro da CELESC.

tudo oferecidas ao Estado

de Santa Catarina nas peso O Curso de Treinamento
.

I soas do Pro!. Alcides Abreu, em DesenvolVimento Eco·

nómico que os bolsistas de'

verão cumprir, terá a dura·

_ção de cinco semanas, com

f'StáI-:IOS em· VlÍrios Est:iCi'õs
AmcriC::lnos,

lho, Sccrehirio da VIUÇflO P

.

ObrllS PúlJlitns; do 1_'roL,

fí�o,��;���E� q�i�:�p:;ii Funcionários da Petrobrás Podem�
����!E)�E��?';;�c�: E!!,��!, e_mpoÇ,reve a Qualquer Momento

Greves também em Parisser deflagrada a qualq11er

servidores fluminenses per
sistem em sua ameaça de
gre\'e, caso não sejam aten
didos em suas reivindica.
ções salariais pelo Gover-

PARIS. 6 (OE) - A Fran
ça vive hojc uma greve que
poderá causar acentuados
danos fi sua economia. Os
empregados da emprêsa na·

cionnli2nda de gás' e eletrici-

nadar Badger Silveira. Por
outro lado, a acessaria do
Governo informou que a

mensagem de aumento dos
servidores está em fase fi
nal de estudo.

dade. paralizaram suas ati
vidades. As 8 horas, os gre
vistas cortaram a corrent.e
elétrica, parando com isso
o metrô e a maioria dos
trens suburban05

Tesouro aumenta emissão de letras
BRAS1LIA, {j (OE) - O nicipios e Distrito Federal e

governo foi autorizado a ainda. segundo a mensagem
elewll· ,dc 130 para 400 bj· do ext.into Conselho de MI-
lilóes o montante allual de

I'mi�õl's de letras no te

S(l\l\"O para combater o de

ficHo orçamentário de em

Pl'\ tilllU� ;l.0i·E�t[l.dO�, UHI-

ni.stros, ontem aprovada pe
ln r.omiss1ío de Justiça da

Câmara para reduzir

efeitos... d:>, in!ta_Çi\Q,

momento, greve geral dos

Audiencia� no

TRT Continuam

trabalhadores da Petrobrás.

O movimento serã em soli

dariedade aos empregados

S. PAULO 6 (OEl _ O
da refinaria c.te Capuava.

TRT conttnua realizando
em greve a vârios dias, que

audiências e re..;olvendo reivindicam entre outras

problemas Salariais de di- providências e encampação
versoS setore" dn indústria da emprêsa Ipelo governo

rc:�.;�t�:e���I���,o:;fi��:,I�:S leder�l. Hoje serão manH.

os dOs Indústl"iarlos dE! dos entendimentos decisi.

�;I�:���jS(' ed7.�vlst�:�nc�: vos, entre trabalhadores do

:\1·01"1 ,)� e n �t, 1.;, 1'1" - .efi'nle() e o:l'lpn!Sident ,da

to'4"..,I!,' 'ao",""_ R'''Wblk.,
'

. __
,

, ,�:J,,!:
' -
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Departamento de CuJ- 3703 - aberta das 8 às 21 - Rua Tenente Silveira, 69
tura indica: horas _ fone 2767:' Exposição
Feira do Livro - Até o Bibiioteca Jfe'dagógiCa - �anente, aberta das 8

dia. 10 de novembro à pra- Rua Felipe Schmidt - aber- às 21 horas.
ça XV de novembro, de- ta das 12 às 18 horas. Centenário de Lauro MuI-
fronte ao Palácio do Govêr- Cine Clube de Florianópo- ler _ Dia 8 de novem_o
no. Promoção da Câmara liS" - Sessões cinematográ- transcorre O Centen6rio do
Junior de Florianópolis com ficas às terças·feiras na Ca- Nascimento de Lauro Mul
a. colaboração do Departa- sa de Santa Catarinal. ler, ilustre catarinense, nas
mento> de Cultura, da. SEC. Teatro Alvaro de Ca.rv� cido na cidade de Itajai,
Casa de Victor Meireles - lho - Rua. Araujo de Fi- que se destacou no cenário

Rua Saldanha Marinho, es· gueiredo _ fone, 3016. Dias politico nacional, galgando
quina Victor Meireles, aoor, 8, 9 e 10 .....ayresentação da altos postos da- administra.
tI;! a visitaçao publlclL _'\ssociaç.io Loral de_ Holitt- çao lJubilca. 1-'oi :::;euador, �

BiWot,eci!. Publica -- Ru... llopohs, &S zu,;:sO Ílrresi. liOVernaQOI' de !:junta Cata- j'l1ffl..rtll'1

A"'P':'��:,;'1���tl,r���i2tD�·�'�:.:·'·:<c�c�!\<':,;
'

.•��'-.�!!:-�'_::-;::.�!!;,.;'",c,,"..1��2:::!:!:;l::::';::;;';;;''':::::;;;;';;;';';;;';;';';';'__iiiii ioi 1Ii

Rua l:onse1bmro AlaIra, !lbil

r-serene 3022 - Caixa Postal. HI

!':ndcrcço Telegráfico EST.'\DO
DIRETOR

Rubens de Arruda RRmol

GERENTE
Domingos Femaadea de Aquino

CHEFE DE REDAÇAO
AntOnio Fernando do Amaral e Silva

REDATOR-SECRETARIO
Pértcles Luiz de Medejn')!'; Prade

-

REDATOaF.s
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Macll:'1cto

PlJBLJClD!\DE
esmer Antônio Schllnclwein

SECRET_4.RIO COMERCIAL
Divino Maríot

OEPrO. DI-: ASSINATLR.4.S

rv'illjor Vil gillo 91as
COLABORADORES

Pro1. Barreiros Filho - Prot. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos
- Prof. Alcidt!S Abreu - Prof. omon Gama

d'Eça - Dr. Milton Leite da Costa - Dr. Ru
bens Costa - (;,,1. Cid Oonzaga - Major Ilde
fonso Juvenal - Walter Longe - Flavio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. 'l'h!jj.go - Doraléctc
Soares - Prof. Osmar Pisani.

Cromstas Sneiaill

Zury Machado - Lázaro Bartolomeu

Esportes
Gilberto Nahns - Maury Borges - Gilberto
Paiva

Crônicas
Silveira de Souza - Erlson Nelson oe Ubaldo

- Raul Caldas Filho - Marcítto Medeiros Filho
- J. J. Caldeira Bustos - Luiz Henrique da
Silveira

Artt's I': Literatura
Salim Miguel - BOlar Carvalho "" Jair Fr�n.
cisco Hamms - George Albf'!'to Peixoto _ Lin
rlnlf BeU - Hodrh,::o ele Harc

Not"'i.u da Policia Militar

Major Edmundo de Bastos .runtor
COmf'ntârh,s

Joào xuo t.tnnares
ln"�I·tDaçâ9 .\!;ricul,.

C. .r-ununda
R.:P�ESt:NTANTE&

Representações A. S. Lara LI ria. - Rio (GB) R.
Senaclor D�mt3S 4(� - 5Q andar.
Slio Paulo - Rua Vitória fi57 - conj: 32
Pib·to ,\I('gore - ?HOPAL ....,... R: CeI. Vicente. 4Sf)

&10 lIori�olllf' - SJP - Rua dos C?riJÓs, 11

__ 2 ambr
5:;2
AE:ent('s fi' ('orrl''''ponel{,!lll'''' r" (, ,:ns t·", :-'_:'-.;';":'
pios !"e San,a C":llarin.... ,._,.lIlcj�- "iediante
('ontl"lllo ek nrô':"do ("'''1 1 talx-':. L"I ,"igor.
M"qI�l,Tt'RA i\NTAL <.Ü .,,,0 - VENDA
!\VUL:"_>\ CrS 20,00.
(,\ (t;rl'�'ii" não "I� rt'''pons:lhilil:1 f'l'l',s ('on('{'itus

('mili,I",.. I�,''- al'!igns ass'll1:ttlns)

- sr. Jona� Macbado dc
Córdova

-

Carlos Alberto

'- dr JÇlsé da Costa Moeli
mann

= ::'. JOt�:��u�:srt�i��
- sr. Jorge Vagelsanger
_. sr. Edmundo dos San-

tos �

- sr. João Batista dos _ sra. Otilia Ban:os
- sru. Olga Maria Hupb

- sr. Waldemar Caetano _ sra. Lúcia Carlin
da Silva _ srta A1ina Vieira de

- sr. Paulo Tadeu Sanlos Souza

QUOD NATURE DATE ...
Tarde alcanço esta insigne vitória
Sôbre os fúteis caprichos da existência!
Conquisto a liberdade - á excelsa glória!
Quando já estou da morte na iminência!

Tudo posso estudar que à inteligência
Mais aprouver-me: a geografia, a História,
Do Evangelho a sublime tl'anscedência
Que nos traz de Jesus sanb memórl.J..

Mas, são tantos os livros que me encantam,
Tais os louvores que os poetas cantam,
Que um minúsculo bem déles aufirol

;,'�ihtl1.- 'ii';:.
A tudo que me podem dar, j)refil'O
Volta à vida livre da Natura,
Pois que de Deus sou uma criatura,

Guanabara. ardente pl'imavera de 963.

(,\l'11al<lo S, Thiago)

.... , .....
-

-

....

V Co/7tecimentos I' -.,5oc/OIS
,

, i '
., ••

( ��, U{�L.eI.�
A noVã Linha-Bangu em desfile dia 23 no Querência

Palace. Jornalista Péricles Prade
fez lançamento de seu livro

1 - Prestigiando a re-tn orcreckte a

crônica social de Santa. Ca tarfna.
promoção da revi-ta Laço núngi.ll"O, 'J

ccronet e Sra Antônio rte Larn Ríbas.

comendnnte da Polícia MUltar do ESli\
do.

11 - PASSOU') weeck-emt muito

bem uccmoarmaôo na bonita praia. de

uoatuoa o dtscuttdo advogado Rodrigo
atávip Lobú.

2 - O Jornalista Pcrtcje-, Prade está

fazendo lançamento de seu livro "ES'i'E
INTERIOR DE SERPENTES ALEGRES'
na II" Feira d:o Lívro. pr:Jm":lçãn em nos

sa cidade da Cámara Júnior,

12 --- Esla comemorando «ata r-suva,
o' Denartnmcnto . E�tadual de Estatisllc?i'.
Na catec.n: Metronolitnna, será celebra

da missa cm ação de graça p' nas de

pendências ele Departamentu nevem

cerímônía de inauguraçáo do retrato do

Exmo Governador Celso Ramos.

15 - NO "Amencan Bal'" {lo cuc
rêncta Palace (> DI', 're-idor-, L\'lis de

Oliveira Leite em r-odadas de Whl�k�',

3 - COMPRANDO luxuoso aparta
mento em São' Paulo, o en-ar Senador
AtiliJ Fontana (Ruth),

13 - EM preparativos nnra o week

end em uma ccnrortávet Fazenda na ci

dade do Rio do Sul. (J não meno-s et-cu

tido Tenente João s'ernando Serratjne.4 - N<l cidade de Joinvl1J.:_. terá início
dia 14. a 26" exposição de Flores e Artes.
A comts-ão oreanteaoora que tem CO.:110

Diretor o Sr. Hebert zirnaui, está em

grnrles atividades cara ° acomoctmento.

14 - Itajai: Pomes Infõrmndo, que

deixe u 11 case de Saúde e se encontra

rcstac-tectdc. o ex-Deputado S�'. FI',m

cisco censíom.

5 - VALVf:T Silva D'Aqujno. tes-e
Ja os 15 ano" no orózimo (lia 20. Nos S,l

Iões da Sociedade Atiradores vatvet 1"1'-

cepnírmará ccnvtocdos.
pule-trava com emígos.

6 - Aconteceu bastante movimentada I

n reunião tlançante '"ENCONTRO DOS
16 _ Também o President,e da As:>em-BROTINHOS" n-, Clube Doze de AgÔS··l. bléia Legislativa Dl'. Ivo Silveira. Depud?mingo Últi:llO.

tades Jota Gonçalves e Depu!3dJ Bre-

sl)Ia. no American Bar do Qucrencla to-7 - DOZE sl"Íh de nos ... a Sf)ciedade
mavam �eu Drink e oa!e..;tr>l.vam com (1

Sr. Ger31d.::l W('tzeL
c��arão dando nota alta em pa"Sari'ia,
na )'wite de 23 próximo. nos ,s,tlões '.;')
QU( l"encia Pa13ce, com a. n')va linha 17 _ EM recente- reunião -"ocial. deB::t'lg-U. A !,lonit,-, .dccoração qUf' pSlá ,a ram nota alta em beleza as S1"as: OCP\1-
�:I�'f'Õ:-��lni���l: ��{,g:��:ET:�ita��mb:.::�ado Dlb Cherem (Mf1r". e a Sl'a S. Mi-

BLACK-'TIE !:.:u('l Hermínio l?.�ux (Terezinha I.

18 - O ,aial Mao"o (Lau," I ,]0,,,,,,,
em seu slmf)átic� a!)r�menLJ recebeu

um,gnll'., df' aJlllgOS, �ra uQ.... roCK
TAlt..

,

19 - DA cidade de Hajaí. acabo d'1
receber convite Daca uma movlmentaaa
churra"cá.da 'Sábado próximo. Infeliz-

8 - Procedente. do R:') (I ca�al Sr (.'
Sra Nllvio Scu�'1'1 (lidaI ,_ O Sr. Scu�
sei que e !*U9rietá:riu li" m:liS--mcder.:ia
Ótica li!!. cidade, está eXbond:l em 'Sua:>
vitrine". uma belissima colecão Fran(".'
�a oara a mundo eleg,ente 'florlanoPQj[_
tmu.

filr=nte c{)mpr,:mj�"os assumidos <lnte-9 - D'2 ELIZABETH 'Arden �el'á. 'I. riOl'!)1el1le, deixarei de atender o simmaquiadol'a das SItas que participar:iJ pó.tiCü convite.do Desfile nOV<l linha BANGU. dia ::3
próximo.

20 - Amanhã acontecerâ a Noite de
Autografas n<l II" Feira d:) Livro com a

SI' l� ;/a_:I�x:�odr:O S���I�e�Zjl�;i:;.lace o

�(:'€���E:;. celebres Escritores e gen:e

«BIIIUCI«
RESTAU'RANTE

CÓNFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

-OIR-
Florianópolis

Rua Trajano - 27 � Fone 3125

Roteiro Cultural

l.j.,f.! :.'���::.._-�'(lUal de citação c� o I
•
""

.....;.,3', �
prazo de (30) dias. de

� ,.;;-�- Ir &
O A�n::e::ad:s �t:����t:;i., ��) _

dos. ITt'i::iiiA DO LIVRO - Daqui desta minha�,DoJ:1i�rd';:��/C;I: despretenciosa coluna, nêste modesto lugar
�=::" ::;n ta";::;.: de página de dentro (linguagem jornalisti
na, na forma da h:i. eh'. ca) sem pretenções a figurar aos domingos

pr!::nteS�:�I da:sCj��;ã� DO "espelbo" com nome e assunto em caixa
com o prazo de trinta (30) alta, assunto e nome do. autor, nem por isso
dias, de interessados ausen- tem escapado o valor dos moços que abrem
�:s� v;�ec;rt�� �ê�ees��:;�;_ eelunas com destaque e manchetes, e que
menta tiverem, que por par novatos, vem demonstrando a coragem de

��o�:r��A��b�C��L��;t:��: suas afirmacões literárias, numa epoca em

maior, residente nêste Mu- que a literatura é lida com bocejos dos que

���Í�i�� �u�:�:rid;arau= não procuram dar mérito a quem o possue.
quirtr o domínio do seguin- Meu roteiro indesviavel é o de estimular os

��a�:ó=�: ;0 u�v:�%:�on�: que chegam para lhes dar passagem livre.
te MunicípiO, medindo na Assim é Que me sinto muito á vontade para
frente 150 metros de largu- lIovamente lazer hoje referências á II Feira
�:' :�oq�:t:s �l"����:��� -do Livro e mnossa cidade, que inaugurada
de 120 metros, no lado nor- teve grande acolhida por parte de todos,
�;�S�eA f�:aosd;'i�e6�8;� graças a mais uma promoção valiosa da Cá
metros quadrados, conrron- mara Júnior de Florianópolis' Lá, está pre-

�an!�r��afr:::d�ai�s��n��� sente a Editora Roteiro, que vencendo difi-
a oeste, com terras de João culdades rião pequenas, hoje já se pode con
Ferreira, norte também CQm siderar vitoriosa.
:�:� t��e�::�an�: c�: �;: Assim é que ontem em noite com autógrafo,
ras O'Õ! herdeiros de Paulino foi lancado de Péricles Luiz de Medeiros
:�:��oe ;��r:�:. asF��t�l� Prade,

�

sua nova produção "ÊS'fE INTE-
fusuncacão prévia da posse, RIOR DE SERPENTES ALEGRES". que
�:t: ;:;'::n���:d�eP�O':� por serem alegres não trarão a marca da-
outubro de 1963. E, para quela do Paraíso.

i:ed�:�:te��ss:���e:i,:��: E tudo correu bem para a aJegria dos moços
guém possa alegar ígnorãn- de nossa terra.

�:�a�, q�;:e::�: °ai::�:nt: Que continuem a sua caminhada e não ve-

publicado na fórma da lei. nham a adormecer cercado dos 10u1'os que
Dado e passado nesta cid(l- obtiveram.
�� �'�';;::��t��::�� �j:� DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA: 270
de mil novecentos e sessen· ANOS DE EXISTÊNCIA _ Vinte e seteta e três. Eu, (a) Ararai Ro.
mão de Faria, Escrevente
Juramentado, o datilografei
e subscrevi.

Biguaçu. 7 de outubro de
1963.

Biguaçu, 7 de outubro de
1963.
(a) ODJALMA COSTA_

Juiz, de Direito,

fb;�:�� ��m� �;�lalc��
marca.

Bíguaçu, 7 de outubro d�
1963.

.-\rarai Romão de Faria.

anos bem vividos, vinte e sete anos de tra
balho e de prestimosos servicos ao Estado
de Santa Catarina. Para marcar a data mui.
to tará a todos os catarinenses foi elaborado
um programa que começou a ser executado
hoje pela manhã,
,AQ Qj':E. abrimQ� �paço Déstas liDbas para
�elicitar á sua criteriosa administracáo e al
'mejar Que sejam alcançados JlOVO� êxitos
no seu roteiro de bons e indisclltiveis ser

viços que 'Vem prestando em nossa te,rra .

••• E O MAIOR SORTEIO DO MUNDO
",.', continua maior do que nunca

Com a inclusão de ,.,vos
MILIONÁRIOS COLUMBUS!

,/ �.
-

/ foi contemplado

/ �_�M(n.o t.270 - / � i1 í!jii;_
�•••. ItG�/ . ex pi@+#

CfS,i 1.,1{&o.o-Ifõ:õ O
(Sorteio realizado no dia 16 de outubro, pela Loteria Federal)
I I ;' ,
" I Na mesma oportunidade. o sr. AILTON

t / / LUIs FERREIRA, portador do carnê n,O

I I / 13.070, Série "A", Utilidades COLUMBUS,

:! / residente no 1.0 Esquadrão de HeJicóp-
I I I teros - Rio - GB, foi contemplado com

I;' /1 Cr$500.000,OOI' / (em mercadorias)

1,1 I E AGUARDE O SENSÁCIONAL LANÇAMENTO
'.1/ / DA SUpaRCESTA COLUMBUS-tS84I
,t/ SERÁ MAIO. E MaLHOR DO QUE NUNCA I 4
r

IlWlllftUllICIIIDlIlUIU".
'

EllClSTlSllfura
� 'JIIi lDl;S E f4 m,.,s EM IODO D ",'S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Uma iniciativa nossa, agora

t�t���1�r:tr1�:t�f;tt- Repercutejatuaçào do SOE na Assembléia Leqislativa'
CONCURSO Ampla e convincente exposição pelo lider do govêrnoFiscal de Consumo constituição de um banco Banco de Desenvolvimento O líder governista fez rele- entre 3 a SOl! da. receita Dr vindicações do pequeno a- meios para que promovam

Sob a presidência do de- oficial, cristalizada na caru- celebrará contratos de cré- rência aos empréstimos a dlnária, constituindo-se de gríeultor, pecuarista e tndus- o progresso catnrtnense.

Inscrições abertas de putado Ivo Silveira, o Iíder panha do então candidato a dito rural no montante de. Poderes Públicos feitos pelo 200 milhões em 1963 e 386 trinl, concedendo-lhes os

4-11 a 4-12-63. ESTUDE POR governista, deputada Dib govêrno do Estado, governa 2000, dentro da meta estebe- Banco, citando o valor de milhões em 1964, atribuindo,
CORRESPONDltNCIA, com Onerem, deu conhecimento dor Celso Ramos, instalado lecida no ano em curso e CrS 429.962.000,00 concedido a proposta orçemerítune, VtNDE SEos melhores protessôres «c à Casa das atividades do a 21 de julho de 1962, con- dentro de u'a mecânica prá- ao governo catarínense para um bilhão de cruzeiros. lo, -,
Rio. Peça a 1" lição grátis, Banco de Desenvolvimento tando atualmente com agên- tíca, acessível e fácil, indo aquisição de máquinas ro- Isto - acentuou o orador UMA CASA DE MATERIAL SITUADA A RUA PROF

do Estado, desde sua funda- ctas em Florianópolis, Tu- ao encontro, assim, das ne- dovíárías, ocnrorme anun- - significava que o estabe- _1.."l'ACLETO DAMIANl N" 21. TRATAR À RUA BOCAIU
INSTITUTO PROPAGADOR ção até O dia de hoje, em barão, Joinville, Lages, Her- cesstdades do pequeno levra- cíara em discurso Ceita an- Iecímento deverá contar com VA, 83.

modelar oração onde os nó- vai d'Oeste, Xaxim, Presí- dor, para o qual despendeu teríorlnente da tribuna da 886 milhões de cruzeiros de
_

meros, dados e elementos dente Getúlio e São João 283 milhões de cruzeiros. A Casa. Como antecipação das recursos próprios e quase C h' C t
.

dRua fiete de Setembro, citadosderam uma Idéia per Batista, devendo por estes 21 de outubro observou o quotas íederats, aos munící- dois bilhões de cruzeiros em ompan Ia a annense e
107 _ I' andar _ Rio _. reíta do significado da o- dias ser inaugurada a de parlamentar _ a postcâo do pios O BDE financiou, para. 1964.

Guanabara. portuna críecão daquele es- Blurnenau, São Paulo e, até BDE assim se caracterizava: compra de máquinas rodo- Com apartes dos srs. Abel CIMENTO PORTlAND
hcbelecímento pelo governa- o fim do ano, a da Guana- Iinam-íarnentos industriais viárias, a importância- de Avne dos Santos, Aureo Vi.
do; Celso Ramos. bara. Citou o sr. Dib Cbe- c-s 104.n5.oo0,00; financia- CrS 112.233.000,00, sendo, no dal Ramos, Ladir Cherubini, Assembléia Geral Extraordl'na'rl'aInicialmente, após eongra- rem, o fato do estabeleci- mentes comerciais CrS global, valor elevado para Paulo Wright e Evilásio
tufar-se pela passagem, a 31 menta seguir as linhas mes- 70.388.000,00, títulos descon- um estabelecimento com Caon, êste evidenciando os

Pelo presente .,ficam convocados os Srs. acíonrseas, pa·

=�iV��:���o !IU;:��O:�áSlO; ::�r����r�r:��toq�j:a/�ie: �:��:ia p���c��������,!; i�- ��i�:n�:,iSad:p�:aç�:o �: �::���o�a ':�u�:a ::::�� ��:c�:::b:�CI��:a��:r��dr:�á��a'I:aj:, rae:l��a�or�:
burocracia, extensivo à pe- tulos descontados a muni· Cl'� 1.854.269.000,QO nos seto- pode trazer em desenvolvi. do .dia 14 de novembro próximo vindouro e que terá por

q�:�es%�di: �:!st:ia�re. c.ípios CrS 72.985.000,00. res Já citados.

:e::u�a�an':bc��:��:mf:: !l�ei�:�:.e:nh:�:e��r:n=:o d�aD�:e:�.r�,:;����:�
. Itajnf. 2R d� outubro de 196.1.

f'em Ditctoria
Jdro Aniônio Prado - Diretor-gel'ente

7/11/63
--�=-�----------------

RFI..t.JADUÇ E PATENTES
Atrenle Oficial da PrDuriedade IadnslriaJ
el!(lfatTo lU mczrcar. parmta 4e 1nvenç40. ROmft co.
wNrctml. 'Utulo. d8 atCIbeleeftVtdo, 'nMgnÜU, frlUft ti,

tIF'OJ)a:Qan4tJ • f)larcu 4. UflOrUlç4c.
Rua Tp.nenfp �ilVAITl! 29 - l° andar -
SALA' - IAlTOS QA CASA NA'. _ ,FLORIANO!

,
:IS - CA1� 'POSTA!., __�11',_

Sôbre a Regula
mentação da
Profissão do,

Técnico
Brasileiro

NO mlJmer.to em que a

Câmara Federal
'
estuda o

prGJet.o _de entorta do n�e
D"r�lt,wo Osmar Dutra (ca

tni'illense) sóbre a Regula
mentaçao da Pronssão de

'l'rcniCO do Nível Médio,

sentc-se a UCETI, entidade

miÍxima dos .jcstudantes Té

wicO$ jndústriaís de Santa

catarifla, no dever de escía

recer nos interessados a

composição dêste documen

to de grande importância

para o nosso desenvolvimen

to industrial e para a nossa

noerecac econômica.

Tomamos posição inicial

de aquiescência aos estabe

lrcidos itens do projéto, em
vísta dEI estar O mesmo em

consonância com o mo

dêlc estudado nos conclaves

dos estudantes técnicos in

dustriais de Santa Catarina,
todavia, não podemos dei

xar de ressalvar o dlscutí

ver art. 20 que regula o or

clenado do técnico de nível

médio em um mínimo de

duas vêees e meia o salário

mínimo da região
Isto propiciará uma des

proporcionalidade entre o

nível de vida dos técnicos
brasileiros, pois, jamais po
daremos conceber.a seme

manca do custo de vida dos

Estados, como podemos di

zer que acontece em relação
aos salários.
Por outro lado, em re

giões de salários baixas os

técnicos ver-se-ão forçados a

perceberem ordenado muito

àquem das suas qualifica
ções, quando poderiam, ín

ríapendentemente dos sa

lários pagos pelo poder pu
blico, serem justamente re

munerados pela Indústria,
em reconhecimento necessã
río ao grâu de especializa
cão ctêstes proresscres no

complexo campo da técnica
e da ciência.

A União oatannense dos

ESLUd<!-l1_tt�. Té�rnços e. ,111-
dustríais aguarda do Con

gtesso Nacional um vigoro
so estudo sôbre es situação.
pois a maléfica evassão dos
técnicos para atividades íne
rentes ii. sua formação tec

nológrca poderá- perdurar,
caso não lhes sejam dados
os direitos condizentes com

a qualificação técnica adqui
rida em longos anos de es
tudos.
A UCETI, como entidade

de vanguarda na luta pela
Regulamentação da Profis
são de Técnico do Nível Mé
dia, regosija-se em ver como

autor do Projeto na Câmara
Federal o dínàmíco Dep.
catarmense Osmar Dutra.

DE ENSINO

Dr. Aloisio

Monqllilholl
CL!NICA DENTARIA

r�atamento das atecçõer
da bôca em adultos 4

crl1nças pelos metodos clt
nico e clrllrgico. C0nrecçav

:'�roteses parcial" to-

Atende diariamente da<;
R às 12 e das 15 as 19 horas.
às 2' 4" (i' feiras.

F.itcluslvamen\, com bo'
.,'1 marcada

"':(nsult(lrln ECltr]('tn Ju·
lIeta ...., sata 104 _ rua .1ft

B3R06 T

Rádlc-receptcr ce mesa. com 7 tran
sistores e 2 diodos. 3 Iahas de on

das.Alime�tado co'!n 4 pilhas comuns

NG 1150

Etetrofona portátil, totalmente tran
sistcrizadc. Alimentado por pilhas co

muns. Adaptave! para 110/220 Volts

<ifi:
*.: EL 3585

. /

"'Ã�-.. Gravado�por.!Jt1I."a!ltransls.lor".Constru-"', " çàc vertlc�L Equipado com cabo de írrter
conexão. AlmotmladJ por pllhas Icornuns. '�--'f!>->Y- PN'll.iSHAVE

,_-� qrrrrtqtlerbart.a. Aç:i(lrMa·
tlva. Escanhomnenío pê/feito.

RAmos· 8ADIOFONES· TELEVISORES' ELETROFOMES' 6RAVIDORfS· BARBEADORES ELÉTRICOS PHlUSUVE LI
V1lLEM DIAMlANTES*, '.'

"

. . ') ,

Cada vez mais aperfeiçoados.Cada .... ez mais bonitos, Sempre atuallzadca c�m o que de mais avançado .há na 'técnica eletrônica, Sempre com a mesma qualidade que
,:S tornou famosos em todo' o rnundc.Bâo rádios, radiofones, televisores, eletrofonlfs, qravadores e barbeadores elétricos {Philishave) PHtLlPS, gUI! valem diamantes,!

i _

"Fo680 A '"
.Radiofon,' estereofónico. R'âdio dIl 6 faixas de ondas (uma
de FM). Cambiádor- autcmàttce de 4. v_elocidades. 12 vat
vetas II t diodo dê germânio. Edraordmána sensibilidade.

23 TR 311 A
. "

4 vêaes autcmàttcc. A sintonia,·a sincronização_. (I ajuste da lar-.'

���!�IICi��t�r.aqueai�d:��s�eê ���o:r�:e�(i���II��s�II������:

, �
- ,. ,,..:

Cartá·Paj;énté_N: _ll30 - Lar Feliz

C�nt� co,";PHILIPS.

par,lf rÜI('r moíhor
íPHILIPS

�
M.?m1:'�*'�'�ff,c:;:��%WhW��
100 UUILdJES OE DIAMANTES COMO PRfMIOS! SORIfIOS MENSAIS!

De outubro de 19ô3 a março de 1964. ao ad
quinr urn 'dos excelentes aparelhes PHILlPS
[radtos. redtofones. gravadores, televisores.
etetrorcnes e be r beadores" Phlliahave).
você recebera um cupom. que lhe- dera.
direito a participar do GRANQE CONCURSO
PHIUPS,SER!E -DltIMANTE,_ concorrendo
aos scrteros mensais-de tensslmose auten

ncos diamantes. num total d� 2?"J quilates!

C��:,�!;,!!����'l��=.��

sitar a importância do a,cõr

do firmado entre o Plameg
e DNERu, para prestação
de servi�:os de educação sa

nitária e assistência médi

co·social no hinterland de

F1orlanôr.>olis, o sr. Dib· Che

rem disse a sellS pares da

satisfação de, no momento,

,relatar pormenores do de·

senvolvimento do BDE. em

Com relação ao crédito

nlral, o orador mencionou

a seguinte distribuição de

crédito, pelo Banco de De·

senvolvImento do Estado:

crédito agrícola à pequena

propriedade .:.... Cr$

183.386.0(}o,00; pecuáriO -

Cr$ 98.196.000,00; agropecuá
rio - Cr$ 5.473.000,00; fun·

diário Cr$ 1.560.000,00, per
fazend0 um total de çtS
1.312.01}4.0oo,00 de empréstí

,)110S concedidos no s�tor ruo

Tal.

PERSPECTIVAS FUTUR..'\Svisão para abertura de 20

novas agências em 1964, e

ao fim do quinquénio admi

nistrativo do sr. Celso Ra

mos, esperava contar o

BDE com 50 agênCias, "tor
nando-se, provavelmente, a

maior organização bancária

de Santa Catarina."

nalizou a primeira parte de
sua exposição reafirmando
(]1l� o BDE, ao término do
quinquênio Celso Ramos
contará com 50 agênCias dis
seminadas por tddo o terri·
tório catarinense e que, den'
tro dessa proporção,. connr4
com 100 unidades em· 1970,
atingindo plenamente o ele
vado objetivo social de nm
n1iar a riqueza e o desem'ol,
vimento de Santa Catarin:l.
operando em bases ideais e

que-,ilio a"O encontrn d'l!': Tr'l-t,

o sr. Dib Cherem mencio·

nau, na .ocaslão, o capital de
fundaçilo do Banco de De

senvolviment.o, de 300 mi

lhões de cruzeiros, inteira

mente integraUzado, dispon
do o Tesouro, no mínimo de

51u,0 do capital, e que o nti

mero de acionistas é de ..

1923, com parcelas variáveis

de mil ii. um milhão de cru·

zeiros. Citou a partiCipação
do EStado no "Banco 'fixada

Santa Catarina.

PRÓDROMOS E INSTALA·

ÇAD DE AGENCIAS
CONTRATOS DE CRÉDITO

RURAL:E FINANCIAM'Ero

O orador referiu-se, . pre·
liminftTmente. ii idéia· da.

O Iíder- governista adian
tou que até 22 de outubTO o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



� LUBE 12 DE AGOSTO - Dia 9 de novembro - "BAILE DAS ORQUIDEAS
.scol�a �a Rain�a e Princesa �as De�utantes �e S.G. 63- Noite �e [slrclasserá apresenta�a- Traje à Rigor L.B.

Pelos Munícípios.-'
--.--

Noticias de
Meninas Moças 1963 vão dar Show de Beleze

Péricles Prade autografou seu Livro ...
Péricles Prade autoografou seu Livro ...

.

saio. Na ocasião do desfile. será

A IlF.J:HJT,\N'r..: III.:GI�,\ ltlA_

111,\ �IGOCKI CARVALIIO,
qUE :-10 I'MÓXIMO .SADADO

"AItTICII'AltÃ NO UI-:snLE

OFICIAL NO IIAIl••e UE GA_

1,,\. nl:!::o/OMINAIlO UAIU, IU8

ORQVIOF.,\!> DO CLum: 12

m; AGOS'I'O.
ESTAO

Inscritas aprnxlmndamente quaren

ta debutantes para o Baile das Orquí
cees. do próxlmo sábado no Clube Doze

de Agõsto. Posso aürmcr que represen
tantes de .crtcrúme. Tubarão: Fpoli;;;
IlaJ,lÍ; Bt-usque; Blumennu; Rio do' Sul.

e aomvme, ja estão Inscritas para o des

file.

D,ry-EM
na Sccremrta do Ctuoo Doze. foi en

cenada as inscrições para as debutantes

1963, que desrüarão na noite de gaLa, do

próxkno sábado.

ESTÃ

previsto um pas-eío esporte na La

gôa da ooncetcãc, com um almoço típi
co oferecido as debuvantes e as moças

que peruclnarão do Desf.Ie NOITE DE

ESTRELAS. Estão lncluldos dois rumes

coloridos para fotografar nas dunas da

Lagôa.

O DR. ARMANDO
carretrêo. está orcvldenc'undo urna

nova maquina ce filmar de' Suo Paulo,
para ttlmagem do BAILE DAS ORQU�

DEA� com a Producõea oerrerêo com

o cr:phE'cido cincgrnfl,·tn Nilson oardoso

MUIT.OS

vestidos compl'irJos vão acontecer de

surpresa no baile d) orôximo sábado.

vestdo-, de "gnírée" em b'lill' de !!,ah,
estâ errado. O meia gaja é admissivel e

csté em moda, como os uoruprjdos.

VALIOSOS

tn-inríes :<crii, crenedos pela ramo

<i3 Perfumarla ElizJb{>th Arden, :':01' ln

t erruéd.n da Drogtn-Ia e s'armá-ta Cata

rínr-nse ,ara es debutantes "'�ra que

vão participar do desf!lc ulicial.

AS PATRONESS��S

entregarão O� brindes a� menina�

moças de" 1963, que- estib embelezand'J a

r.na _J,Plsagem social de Santa Catarina.

SABADO

às J6 horas. :\� DEBS. es�ario reun;

{las no Clube Doze paril um ligeiro en-

crda a lista completa das deoutantc-,

representantes de todos os Clubes, que
desfilarão. Na minha reportagem do cai
le. publicarei na íntegra os nomes d<i

graciosas e elegantes meninas moças

que abrirão o l° Baile da Rainha da

Debutantes de Santa Catarina.

REGRESSARAM
há POUCO!! dias de Fortaleza, quutr:

dos abalizad:ls a competentes médtcc-

Itorlanópolitanos. OS srs: Dr. Antonn

Santaela, Dr. Miguel cevatcume: DI

waldomtro Dantas e Dr. Armando Va

Iérío de AS .sts. Participaram do III CO!1

gresso da Associação Médica Brasllelr:

e Pnmetro Seminário Nacional de Saú
de Públca. O Dr. Armando. assumiu car

go na ruretorta (la A,M.B. cujo Prestder

te 6 o Professor Flôres Soares do R.G.�

VALVET

Silva D'Aquinn, vai apagar qulnz
. veunnes. no próximo dia vinte nos sa

Iões da Sociedade do'!' Atiradores d

Fpolis. Recebi, convite e prome'c minh.

presença.

�ÊRICI.ES
PRADE· ontem. iniciou �Pll" uut.v-

gr�f. ''; no Livro "ESTE INTERIOR DE

St;:RPENTES ALEGRES", de sua autort..
que está fazendo sucesso nu II'" Feira :.I
Livro. da Câmar.a Júmrn- de F_:,Olls, qw
tem como Presídeme o divtiruo Sr. Teu-
doro Lopes Vieira.

Em clm�l Erica R.,s .....w,
com -9. bonita fantezia do

Ume "Diana da Fl1ança"
embaixo. a muit, disculi
d(l '·'C�eó_:latra". c('m Erice
Ristow. do de"file Noite de

Estrelas, de Bru.�que que
�tã l!prewntado p11óx!mo
sábilrlo no baile dr gala do

Clube D:;ze

MUSIC4.L BAR
tAteA \:"1 HIIM PA:-:..._...... 'I',.;",U'-o COl'-1 SLA F,\!\1ILH. � RIW""OES snC::IAt�

OtlNç.\!\!Tt<;:-; Ct'CWETEIS - ,"'ERTAR OE A�IVERSAR'O.s _ CII"

"'PJ �"I" 11·"rt;.orl"

Escreveu: - Nelson
Brascher - Coateaía
da 'rac.Cruzeírc do

Sul

Pelo que vimos através da

imprensa falada e escrita,
Lages satu-se ótimamente na

7a. Exposição Pecuária de

Vacaria fRGS). Reproduzi
mos aqui um treccc do -sc.

plemento Rural do "Correio

do Polfo"".

Lages
pelo êxito que vem alcan

çando nas vendas das a

ções para construção da

Séde Campestre de vetera

na sociedade Iageana. Em

menos de 1 mês já foram

colocadas mais de 20U ações
entre os seus associados.

Dentro de oito meses tere-

os associados de mais anti
ga sociedade Iageana. Os ti.
tulos de propriedade no

vatór de Cr$ 60.000,00, são
vendidos com a entrada de
CrS 6.000,00 e o saldo em 18
mêses, Cr$ 3.000.00 por mês,

"LeU ... �dmos Borges" já a

oríu u temporada de verãu,
cstauuo as suas duas Pisei
nas em Iunoíunamento e

cem grande aftuéncla de as

saciados.

do País. Trata-se do Serrano
'I'cnis Clube, dotado de tu

dos os requiSitos e instala

ções necessãrtas que um

Ctube ne tal natureza exige.
rl.cfeo'ida Sociedade é dtrt

gída pelo Sr. Vicente de Pau-

NADA DE
REBITFS'

I!:XIJl em seu carro
Lona de !relos "COLADAS"

6C% m::;Js no aprovSt"l
·.pnto das Lonas.

CASA OO� FREIO:
tua Santo� Saraiva. 453

Io'j'·;1'RW,rrt"

mos a inauguração de mais Felizmente o céu azul em

um departamento do �be Lages voltou dcpois de 2 mê

que multo virá beneficiar 'ses consecutivos de chuvas.
O Clube de Caça e Tiro

Por falar em Piscinas te. �o �:��oC��de:r�il Ge(����
remos no próximo mês de de Lages l. os associados n
Dezembro ri inauguração em

guardam ansiosos o grande
! aGI"� dc um dos meuiores dia.

±- caI'1!estres do Sul

���ã�����������.��_���

Agora é a

tLBU
Campanha na
SETE PLANOS SENSACIONAIS A SUA ESCÔlHA CO�1
DESCONTO TAMBÉM NAS VENDAS A PRAZO!
ESCÔtHA UMA DESTAS MODALIDADES E APROVEITE
PARA COMPRAR AGORA:

Anl!nt'a ma;s rma rle Sli�S falllajosCls
Ci!mpiIlllL�s:

tcOllôrnia!

A yista com 25% de desconlo.
Em 60 dias com 15 % de desconto.
Em quatro mêses com 10% de desconto.
Em seis mêses com 5% de desconlo.
E parã pagar em 8 mêses ainda compra sem

qualquer allmenlo.
.

M1:Js 'llãtré -str'�. l

HA TAMBÉM DOIS PLANOS EXTRAS ONDE OUEM
MANDA É VOCÊ.
E ALÉM DE TÔDAS ESTAS VANTAGENS EM CADA
COMPRA DE

CINCO MIL CRUHIROS
VaCE GANHA UM DECIMO DO BILHETE DA LOTERIA
ESTADUAL. PARA CONCORRER A

200 MIL CRUZEIROS
TôDA.S AS SEXTAS-FEIRAS.
E EM CADA COMPRA DE

40 MIL CRUZEIROS
VOCÊ GANHA UM BILHETE INTEIRO CONCORR�NDO A

UM OU DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
TÔDAS AS SEXTAS-FEIRAS.
FA:CA DESDE JA SUAS COMPRAS- PARA FESTAS DE

'FIM DE ANO APROVEITANDO OS FABULOSOS
DESCONTOS DA LOJA ClAU

E REALMENTE MAIS VANTAJOSO
COMPRAR NA CLAU

CLAU defronte aos Correios do Estrello.

Expresso C R E 8 C TUM ti N S lTocledade Anonima

_

UA sétima Exposição de.
Vacaria veio provar isto ce

��
. .,.-

maneira ínconteste, em co-

mo da perfeita simbiose e

entendímento que existe des

ta região com o munícípto
catarínense de Lages, que
esta integrado no Nordeste

Rio-Grandense fisiográfica e

econõmtcamcnte. Aliás, de

Lages vieram os melhores

Aberdeon Angus e Hereford

do certame, pois os grandes
Campeões destas raças pro
vém dos estabelecimentos
dos Srs. José Arruda Ramos

e César Vieira da Costa.

Principalmente o temeiro

"môlho-preto" surpreendeu,
pois tanto a sua qualidade
como o preparo e o correio

-tesenvotvtmentc estiveram
bem "no ponto". Tamhém na

Raça Flamenga, grande cam-

peão foi "Tar..;10" n- 126, do
Sr. Mancího Figueiredo. Fa-

guetredo. Fazenda Bom Re-

tiro, Lages. Foi, sem dúvida,
como já dissemos. uma õtt-
ma exposição, e que bem a-

lesto. o espirita de obstina-
do progresso dos criadores
de Lr.gea (SC) e do Nordeste
Fàio-Grnndense. Ainda tive-

mos. na Raia Herejord co-

mo Reservado 'de Campeio
o ternetro Polled HereCord
do Sr. Dr. AcáciO Ramos

Arruda. Fazenda senta Lú

cia, Lages (SC). "Está peis
de parabéns a Pecuária la

geana e Catartnense por
mais este absoluto sucesso

aloaneado na 7a . .Expos\ção
de Vacaria. Daqui desta co-

lima apresentamos aos nos-

sas, congratulações aos nos-

I
�s esforçados criadores .

.e,

A Diretoria do Clube 1·

de Julho esta de parabens

MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA
ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE

Serviçôs de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porlo Alegre
,:"

,}�il.;: - S:o Pllulo Rua João Teodoro, G7U - C.unliba .\\1, fgnac,;ú, 2117 - fone 1.2171

�! (lhe 2801 -.TlIbflrão Rua Lauro MuHer, 50 ?L. fone l-H!) -- Araranguá Praça Hercili

P,atiS;;��;;�.07 - fone 7�'j, .
A�nN

"_ . \:�r�:,:_:.:i\'. j' '

":f: _

SABOROSOl
SO CArE ZIT8

- Pôrto Alegre Rua 7 de Selem "ro. 691
Luz, 632 - fone 23 - Laguna
RIOS PARA 'MuDANÇAS

�'." ���_'_"�_L��'��==����� "__"......"".......Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tudo em _10 Pagamentos-Sem AcrésG�mo
9u à �i�ti:-Desconto Efetivo De 20./'

II ����I��D�:��T�R�::�: i�:�gg:gg ::::�:::: ��
II Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou

li Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou

�
Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou

à VISla

à vista

à VI�«l

à vista
à vista

CR$ 160.COO,00
CR$ 133.300,00
CR$ 186.400,00
CRS 190.400,00
CR$ 296.000,00

-DORMITÓRIOS DE CASAL

Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vi-ta

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

Conjunto em caviúna - desde 27 ·440�OO mensais ou à vista

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 mensais ou à vista

CR$ 186.700,&0
CR$ 211.800,00
CR$ 21�.500,00
CR$ 268.000,00

.UM AUTOMÓVEL DKW-VEMAG -1963 - NOVO·fBELCARI
Totalmente equipado

;lia ser/e 'lj'
,

1.. premio - Um dormitório super-luxo CIMO
2.� prémio - Um conjunto estofado CIMO
3.· premio - Uma poltrona "berqere" CIMO

Todos da- Nova Linha

POlTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO _: desde 3.500,00 mensais ou à, vista CR$ �8.000,00

SOFÁS-CAMA
.

CR$
CR$

2!J 380,00
38.240,00
4�,

CACA PARCELA DE 12 Mil CRUZEIROS DE SUA COMPRA, DA DIREITO A
UM COUPON DA SJ::RIE " .. ,. E CACA c-s 1.500. UM COUPQN O .. -SERIE"B'

('ONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES --

""

MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS •

-

-� !
ti&!

�w

2O '!. DE DESCONT:O
O EFETIVO NAS
COMPRAS
A VISTA, OU

EM TECIDO _ desde 3.660,00 mensais ou à vista
Em plástico - desde 4.780,00 mensais ou à vista

PARTICIPE DO FESTIVAl CIMO
e ganhe um DKW-VEMAG (8ElCftR)

CÔf uêl8�-tfJdo� ettDioadtJ

EIS AS DE VENDA

1O PAG�MENTOS
IGUAIS. SEM
ACRE::SCIMOI

A Igreja de Jesus Cristo dos S.dos Ultimos Dias Instit�to_ De A�osenia��r!a c
vão sair desta bela cidade, membros mes�os se�ir as mons

.05
quais são espalha- começará no fim do ano dade orientando o PÔVQ na pilnsoes Dos H�nJl�rll'lsonde trabalharam como mís- palavras de cristo e dao de d?S em quase todo o muno que vem. vida de Jesus Cristo. Dese- II U I.JU li

:��n�::o d�o:g�:��o:e ::� ;��:a�e����:c:�a :u�v�!o:. ��..��:::r�%a��e b;�:!��:n: •

Gostaríamos de a�radecê- �:c��a�::a e�asS:�t�a�:t:� SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E AilREf:AUAt,;AO

Ultimas dias. (Mormon). lho de Jesus Cristo. precisaram de grande pro. l�s pelo gra�de serviço qu�
As srsters fazem parte de gresso aqui, incluindo a cons-

fizeram aqur em nossa CI-

15.000 missio,:!-ários Mor- trução da nova capela que
-----------------,

OS MISSIONARIOS
MORI\tONS

Nos recebemos. noticias
que Sister Nadir Àvila e

Marian Kathleen Burnham

Numa entrevista, estas

duas jovens disseram que

terão muitas saudades de

Florianópolis onde encon

traram muitas pessoas
simpáticas que ouviram sõ

bre a Igreja. Elas vão á San

ta Maria, Rio Grande do Sul,
onde continuarão trabalhan

do na capacidade, de missio

nárias da Igreja Mormon.

Ajudarão os membros locais

desempenhar seus cargos na

Igreja, porque não tem ele

rigo pago, mas, sim, os

Direito de Greve:

Regulamen
tação DÔR DE DENTES

BRASILIA 6 (OE) - Os '-:--:_=_==-=-=--=--=--::....=========:-"
Deputados Doutel de An

drade, líder do PTB e trus

�<;es Guimarães, desenvol
vem esforços de forma atê

que o fim da. semana sei"

apresentada à. oomíssâo
de Justiça, o parecer do

relator do projeto que re

gulamenta o direito de

greve. Será tentada a tra

mitação urgente da maté
ria.

REPRESENTANTE

"Encontro com o passado"
CONVITE

A Comissão Organizadora da "Asso

ciação de Ex-alunas do Colégio Coração de

Jesús," tem o prazer de convidar todas as

ex-alunas a se reunirem no "Encontro com

O Passado", a realizar-se às 16 horas) do dia

15 de novembro nos salões do Colégio Cora

ção de Jesús.
Ass. Irmã Arturis, Ilsa Oliv'eira Bote

lho, Dilma Rodrigues Orofino, Isaura Cri

pa Oliveira, Silvia Trompo'Ysky FranK, Ro
salba Machado Pereira, Almira Jacinte Ca

lixto, Lidia Lima Ferreira, Maria Iná Vaz,
AJa ide Sarda Amor-iro. Lini"FaJ'aco -Pere�;-

Firma de São Paulo, de peça, para veículo, precisa de

REPRESENTANTE E DISTRIBUIDOR, para FLORIANó
POLIS. Damos exclusividade para todo o ESTADO DE'
SANTA CATARINA.

A peça é uma invenção ALEMÃ, patenteada em todo
o MUNDO. Não temos concorrente, pois é a única no gê

,
neco. e é indispensavel em todos os veiculas. Aos tnteres-

• ��a_�os é nevossúrto ter carro e escritório. Base de lucros

�!il.�S�;.,minimo.. q.e,�OO _à 2 milhões. Tratar passoalmen!e
a Rua rr:tJRjà_'.��ull!: �!t2' �- 5° andar CJ. 506 - SAO PAULO.

NÁ<;) ATm�RW:J9,§:�N�·�_9��:A. __ . I

______��l.:('.A;;._ .:�;._�.

III PREVIDÊNCIA SOCI��, �
. , a_c-,-�_:A
SINDICALISMO: _...... Invés

tidura Sindical' das Associa
.

ções Rurais'. Respondendo
consulta da Associação Ru

ral de Alegrete (RGS), a

consultoria jurídica da FAR

SUL elaborou a segutqte in

formação: "As associações
rurais, reconhecidas nos têr

mos do . decrete-lei n. 8.127,
de 24 de outubro de 1945,
são órgãos de defesa e re

presentação da classe rural,
nos respectivos munícípíos.
O regulamento da lei or

ganização da vida rural não
definiu o alcance da repre
sentação abrangia às con

venções coletivas de traba
lho. Dessa forma, as associ

ações rurais não chegaram
a ser associações. Permanece
ram como associações pro
fissionais de proprietários,
arrendatários e parceiros de

estabelecimentos rurais, com
área territorial correspon
dente à do municipio a

que pertençam.

Consequentemente, no mu

nicípio em que .a associação
rural não se investir nas

funções e prerrogativas de

sindicato, o sindicato que
se organizar e obtiver o re

conhecimento será a única
entidade representativa da

categoria econômica corres

pondente, de ambito muni

cípal.

Os sindicatos rurais go.
zam das prerrogativas cons

tantes do artigo 115 do Es
tatuto do Trabalhador Ru:'
raí.

A investidura nestas prer

rogativas não é um ato de

fusão ou união de duas en

tidades. E' a mesma asso

ciação que conquista as

prerrogativas exclusivas,
sem que o patrimônio seja
afetado pela ínvesttdura
como órgão sindical de em

pregadores.
(11.( WERTER FARIA, Con

sultor Juridico.

DELEGACIA .REGIONAL DE SANTA CATARI"iA

AVISO AE EMPRí:::;i\S
o: INSTI'TI!l'O DE hPOSENTrtD')R,JA E t'I!:NS. ,E.S

DOS BANCÁRIOS, avisa às ernprêsas a êle vinculadas, que
em .coníormídade com o dispõsto no art. 86 da Ler 3.!l07,
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), e art. 4�3 do
Seu Regulamento, aprovado pelo dec. 48.959-A. de 19·9·1960,
c oumprmdo determinação do Departamento Nacional da
Prevídéncía Social, fará processar como mcurso nas penas
do crime de apropriação indébita previsto no art. 168 do

Código Penal, os titulares, sólidários, gerentes, diretores
ou adrnínisbradores de emprêsas que retenham, além do

prazo previsto em Lei, contribuições de previdência des
contadas dos salários de seus empregados ou quantias
arrecadadas ou de público.

Avisa, mais, que as emprêsas interessadas poderão
evitar aquêle 'procedimento. se recolherem, ante, aos ÕI

gãos Arrecadadores normais, �s importâncias corraspon
dentes aos descontos ou arrecadações, o que poderão fa
zer independentemente do recolhimento das cont.t-ibuiçôes
da préprtn emprêsa, conforme prevê o art. 483, § 2" daquô-
le Regulamento.

•

Plcríanópchs, 5 de novembro de 1963.

HERBERT HADLICH

Delegada Regional - SC.

BAIRRO BOM ABRIGO
VENDA DE LOTES COM FACILIDADE DE PAGA

MENTO.

Informações: Rua Emilio Brun 21 ap. 10.

ATENÇÃO
Faça do seu ferro comum, um ferro automático gra

dua o calôr para qualquer tecido.
Economise energia elétrica, adquirindo seu PLUG au

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

SENTAÇOES SELMA DA COSTA D. DUTRA. I .

Exclusivista para o Estado de Santa Catarina.

Escritório: Rua João Pinto 9 1" andar. sala 4 - Plc

rianópolis.

Drá. IARA ODltA NOCETI AMMON
CIRURGI-" DENTISTA

Atende somente com horo marcada das 8 às 12 hor"
Método psrcolóçrco mcdemo-espec.altzodc paro criem

ças
Alto rotação.
Aplicação tóptca dtl etuor .

Atende senhoras � Cf[CJIlÇH$,-
e das 15 os 11j )lllrf.l�.

�"Rua ,S!.J�,.:t�rg4l� i3Q,."...=;;,':fi'''''�1;1

o estatuto do trabalhador

rural permitiu-lhes que se

convertessem em sindicatos

patronais. Vale dizer, con

cedeu-lhes. a oportunidade de

se investirem nas funções 'e
prerrogativas dessas asso

ciações de estudo, defesa e

coordenação dos Interêsses

económicos ou pronssíonars
dos empregadores da lavou

ra, da pecuária e similares

e da produção exeneuvn ru

ral. Os sindicatos após o

reconnectmento e investid\l-

CARTEIRA PROFISSIO ..

NAL RURAL: - O Diretor

geral do Departaménto Na

cional do Trabalho deterrn]
DOU ao diretor do Serviço
de Identificação Profissional

que dê início aos trabalhos

para a confecção da' cartei
ra profissional do trabalha
dor rural, criada por lei de

março do corrente ano.·

r::sl.utuln do T'rabufhàdor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COUBORADOIIES lSPEaAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABOUDOIIIS
- RUI LOBO - MILTON F. A'VlLA
ORILOO LISBOA - MARIO INAClO,

COELHO - MANGONA

..
,

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

SETOR DOS ESPORTES

PROL DE SANTA CATARINA NO

No próximo mês direto

res e associados da Asso

ciação dos Cronistas Espor
ttvos de Santa Catarina, e,,

tario reunidos para elege
rem. em conjunto, os nevoa

diretores da entidade nc

classe.
Até o momento o único

candidato a preaídenofa rte

nossa entidade, é o jornalie
ta e radialista dr. Jorge cno

rém, elemento por demais

conhecido nos círculos es

portivos da ilha, muito em

bera, esteja afastado da

missão de comentar e detn

lhar para os leitores e 0'1'

vintes as peripécias de U'I!<J.

peleja de futebol ou de ')1'

tro esporte qualquer, urna

vez que dirige o depafta
menta de redação dos jor
nals Falados da Rádio G'..l3.

rujé.

Mesmo assim, Jorge Che

rém. vem merecendo o apó
io integral de quantos j:i
tiveram ciência. do moví
menta que pretende levar o

destacado desportista :10

vimento em tõrno do nome

de Jorge Cherém para Pre

sidente da ACESC.
mais alto cargo da Associe

cão �os Cronistas Esporti
vos de Santa Catarina.

--:na'
...

,'i -.

.... ..1
.,.. ...

,

f'· '"
---,.

.,

rosa, em Itajai, fará sua

�e� �::ase�:�:� jO::
do em Florianópolis con

tra o Palmeira de Blume-

O Figueirense por sua vea

estará se exibindo em Brus

que diante do Carlos Re
naux, quando tentará

.

se

reabilitar do insucesso an

terior quando caiu em seus

para o Marcílío Dias em jôgo
decepcionante.

Os clubes náuticos da

ilha continuam tntenstücan
do os treinamentos com vis

tas ao Campeonato Cetart

nense de Remo que será
desdobrado na capital do

estado, na manhã do pró
ximo dia 15 de novembro.

Riachuelo, Aldo Luz e

Martine1Ii, e�rão, nova·

mente, empenhados em gran
de luta pela supremacia do
remo barriga-verde, junta
mente com o GacbQeira de
Joinville que aqui. estará
participando de seis pá.reos
do programa.

Segundo notícias de Jom.

Cjl.. vne. o Atlântico aqUi tam

bém dev� estar rei:lic1-
ando suas atividades olictais

após longo periodo de ina

tividade. O Atlântico toma·

rã parte em dois OU três

páreos do programa estabe
lecido pela Federação Aquá
tica de Santa catarina.

Teodoro C. MlIrioti
(30 ANO FALECIMENTO)

A família de TEODORO C. MARIOTI,
convida aos parentes e amigos parf à missa

que, em intenção à alma daquêle ente que

rido, manda celebrar dia 10, domingo, às S

hs., na Igreja Nossa Senhora do Parto.
Por mais êste ato de fé religioso, ante

cipa agradecimento.
10-11-63

D K W
NErO'CIO DE OCAS�O ,..• , .•

VENDR'·,SE uma D K W VE-
M.A_G 59-50. im1'ortada, completamente no

va e in .."';r"'m ....nfe equipada. Tratar 'A rua

�. ;",to. 6. no horário das
13-11-63

ME DR"MEV
EO/Ut. !

De" . à 1�i:rDlluer a In:er�itão �o . e�fá�io �o �afro�o
O Dapari"m:nfo de A'rbitros da f. C. f. deverá se reunir hoje para apreciar os lamentáveis acontecimentos desenrolados domingo passado no estádio

do C. N, A:m'rnte Barroso, Ouando jorcedores locais sem a menor noção do que seie esportividade e educeçãe. agrediram covardemente o árbitro JD
sé Carlos ec ma, oce referia bones1a e imparcialmente o match Avaí x Barroso, pelo Torneio 'lUIZA MELI.O", Sabe-se que o D.A. redigirá ofício para ser

enviado ao Ir' I'nal de Ju)liça Desportiva, SGlicitando a interdição do Estádio barrosista e a punição dos culpados, impedindo-lhes acesso em qualquer pre-.
ça de espertas do Estado.

Acredita-se que em vl,s;� \

<Ias graves ir�ridades
desenroladas no üíttmo 010

mingo em Itajal quando c

apitador José Carlos Be?:t:J
ra foi agredido covo rdernen
te por desportistas eXl".JtM,(.J,S
a presidência da rcderacão
Ceterínense de Futebol, irá
interditar o estádio barro

sista, devendo o clube alví
verde atuar no estw.to do
Marcflio Dias qüand a estt
ver com o mando de com.

po.

A equipe dÓ Avaf, v-urnra
a se apresentar no To'T. 'ia
Lui7.8 Mele. na tarde (10

próximo comíngo. ". .. ra rt.

;;!!�o ad�q��O:f�� -·cmo::.,;:
ras de Blumennu. O l''i!!U('1

rense por sua \'1'7. irá '

Brusque, praliar c

Carros Renaux.

A primeira rod-sdc do 'ror

neio Luíza Melo, será com

pletada amanhã com o

match que protagonizarâo as

esquadras do PaIme 5 e da

Caxias, tendo por local c

estádio da Baixada.

o destacado jogador
brera, da equipe satonfsta
de futebol de salão dei Pau-
la Ramos, aue in�"�rou a

seleção catarinense no Tal'
neio de Minns Gerr>is, en

contra-se em perlodo de I'f>.

cuperação da forte conl'l

são que sor"eu naquela (1

portunidade havendo cha�
ces para que Cabrera venha

a formar na equipe do pa'l'
,

la Ramos que tentará mais

um titulo, agora de âmbito

estadual.

'fede/ação Atlética . Calannense
PlrTà o campeonllto cata- te a representação da Asso

rinense de futebol de salão ciação Atlética Banco do

que deverá se desenvolver Brasil.

na cidade de Joinville, na Em Brusque. o campeona

segunda quinzena dêste to satontste prossegue, de

mês, deverão representar a vendo terminar nos prõxí
capital do estado as esqua- mos dias, afim de que a cí

dras do Paul", Ramos na cede Industrial conte com o

Q.ualid8.de de campeã de seu campeão na grande
1963 e Caravana do Ar que competição satontsta que

conquistou o více-campeona. reunírã as maiores forças
to. do esporte de salão, de ta-

Peia cidade de Blumenau, dos os quadrantes do este

teremos como representan- do.

COM VISTA AO CAMPEONATO
CATARINENSE DE FUTE'BOL DE

SALAO
Na manhã do próximo do

mingo a Federação Catan

nense . de Futebol de Salão
vai realizar, na cidade de 1-

tejer, uma reunião com to

dos os senhores presidenl.es
e representantes de ligas,
oportunidade em que serão
debatidos assuntos atinen

tes à realização do próximo
Campeonato Cat.arinense de

Futebol de Salão.

O certame, conforme está

sendo amplamente divulga-

do, será desenrolado na ct
dade de Joinville e caso os

senhores representantes de
Manchester desistam de pa
trocinar o campeonato esta
dual sajontsta, êste será des

dobrado nesta capital.
Neste sentido a Federa

ção Catarinense de Futebol
de Salão, através de sua se

cretaria, 'está provídenoian
do a expedição de ofícios
cientificando a tôdas as Li

gas da sua deliberação.
__.J_

DOIS ClA'SSICOS NA PRO'X1MA
RODADA CARIOCA

A oitava rodada do cem

peonato carioca de futebol,
apresenta para sábado no

estádio do Maracanã, o oo.

tejo qde protB&Qnizarão as

equipes do Flamengo e do

América.
Domingo, a rodada será

completada com mais cinco

jogos, tendo como principal
atração Fluminense e Bota

fogo.
Os demais jogos serão es

tes: Bangú x Olaria, Campo
Grande x Canto do Rio, Por
tuguêsa x São Cristóvão e

Madureira x Vasco da Gama

CASA - VEHDE·SE
Vende-se uma casa de material situada

a rua Júlio Moura. Tratar a rua General Bit

tencourt, N. 112.
NO jógo em que o Avai

sustentou contra o Almiran
te Barroso, a única baixa

do clube azurra 10i o médio
,

volante Rogério que deixou

A esquadra do Avaí qu� o gramado, sendo substitui

colheu bom resultado ao em- do por Vadinho.

patar cd.m o Almirante Bar-

Nesta semana, quando o

Aval comemora o grande
feito alcançado no primeira
campeonato de proflssioais
da cidade valemo-nos da

oportunidade para eumprt
mentar aos "azzurras" pela
al{a missão que desempe
nharam afim de alcançar o

titulo. Foi uma grande con

quista realmente e, dtücn

mente, poderá, repetir-se!
Veio apenas premiar o traba

lho eloquente desempe
nhado por José Amorim, tão
criticado em épocas passa
sadas e, principalmente.
quando dirigiu tecnicamente
a equipe de profissionais do

Clube Atlético Catarlnense

Hoje Amorim é uma pes
soa regenerada. excepcional
disciplinador e sobretudo
um grande -coacb''. Foi bom
moralizador conforme pro
vou no certame recem findo

e, com isso seu trabalho a

pareceu e o Avai, que o. tem

sob contrato conseguiu gal
gar o tôpo da gl6ria. Sua

participação no comando da

equipe, além de ser uma a

tração, valorizou sobremo

do o feito avaiano. Isso aní
mau os rapazes "azurras"

e criou um clima de grande
amizade e de excepcional
psic"-õlogia bastante propicia
para que o mesmo às vêzes
com a equipe desfalcada pu
desse chegar a resultados,
se não consagradores, pelo
menos satisfatóriOs. Tudo

deu certo para os comanda·

doo/de Amorim e o resulta

do do esfôrço despensado ai

está.

Não poderiamos deixar de

cumprimentar também aos

mentores do Figueirense Fu
tebol Clube pelo mérito de

seguir de perto os passos de
seu velho rival .A abnega
ção e capacidade de trabalho
dos alvipretos estreitenses
levou a esquadra do Conti
nente à vice liderança
do certame e os méritos co

mo éra de se esperar, cou

beram ao professor Walmir

Dias, que bem soube dosar
o talento dos atletas que

possue.

Cumprimentando aos dire·

tores, técnicos e jogadores
de ambas as agremiações
pelo muito que fizljram du

nmte o transcurso do mes

mo, ficaremos na expectati·
va de suas participações no

recem iniciado torneio "'Lui
za Melo". Avai e Figueirense
podem e devem nos repre·
sentar com gàlhardia nesse

torneio e trazer, se paSSiveI,
em 1964 o tftulo de cam·

peão do Estado para a espi·

pessoa de José Carlos ze
zerra e ensanguentaram o

melhor apitador do Estado,
única e exclusivamente por
que o mesmo acertadamen
te (segundo a transmissão
de nossos companheiros da
Rádio Guarujá) anulou o

"goal" que seria o de núme
ro dois dos barrosistas.
"Com isso aproveitaram os

desrdeiros para invertid ccn

tra um árbitro que é um

dos orgulhos do Departa
mento Técnico da Federação
Catarinense de Futebol. Os

próprios atletas barroststas
uniram-se para investir con

tra a pessoa de José aeeer
ra e mostrar ao árbitro,
público e imprensa que a

educação que trouxeram do

berço foi àquela que esta

vam demonstrando -possuir
na oportunidade. Foi a luta

contra o nosso manso cor

deiro que acabou por per
der a batalha. Se o Avai

conseguisse o triunfo o que
não haveria de acontecer à

José Bezerra lá em Hajai?
Onde estavam os policiais
da cidade praíana que não

conseguirem capturar àque-
Ia meia dúzia de desordeí-

-------

ros que investiram contra o

apitador nonencpoutancs
Gostariam os itajaienses que
sua selvageria fõsse revldada

pelos torcedores florianopo
litanos contra esse senhor

juiz que acompanhou o Mar

cílio Dias e que andOU· clau
dicando? Mas aqui não hã

dessas coisas! Nosso povo
é ordeiro e possue educação
para dar, emprestar e ven

der. O Marcilio derrotou o

nosso Figueirense aqui na

ilha e o árbitro itajaiense,
bem como os jogadores da
cidade praiana, não foram
molestados pelos torcedores
ou jogadores ilhéus que mes

mo sofrendo o dissabor da

amarga derrota, souberam
conter·se e respeitar não só
o apitador de Hajal, mas

aos proprios jogadores mar

cilistas. Mas lã em Itaja!
não aconteceu o mesmo por

que meia dúzia de selvagens,
clesol'deiros, acharam por
bem aproveitar da oportu·
nidade para deturpar as coi
sas e prejudicar um ser hn·

mano que tão bons serviços
tem prestado ao esporte ca-

tarinense. Esqueceram...se os

mesquinhos assaltadOl'es
que as dores de barriga
costumam repetir·se.

E' bom que saibam que
a justiça tarda mais não fa

lha e que o feitiço poderã
cair sobre os ombros do

tal "barriga verde". Para isso pr6prio feiticeiro. Que essas

basta que se a.p:esentem cenas condenáveis, não tor·

com a mesma dispoSição nen a repetir-se suo os Q_e·
com que se apresentaram sejas não só da imprensa
no certame citadino de pro- esportiva em geral, mas dI)

fisslonais. Nada mais! todos os torcedores, diri·

xxx gentes e atletas ordeiros f'

Comegou mal o torneio �cificos do fllt('bol catnd·
! Lulza Melo. Em Ilaj:J.i ele

rt)cntos investir::un (;Ontr3 u

".t.

DR. SEBASTIÃO MOURA
CIRURGlAO-DE!'I.'TISTA

CLfNICA DIURNA E NOTURNA
Ex-Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento Indolar pela Alta Rotação � PrÓtese
HORARIO: Das 8,30 às 11.30 e das 14 às 18 horas

2's 4's e 6' FEIRAS ATÉ AS 20 ::10.

RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOÃO PINTO

CASA - ALUGA-SE
Precisa...se dI I uma, de preferência em zona não muilo

longe do centro da cidade. Paga-se bem! Favor tratar com

Sanl, pelo fone 2007.

Curso Preoilralório Continenfe
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFE�SORES
DE DATlLOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM "NO'
PRE-GINASI"l ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATlt.OGRAl'1"
- 8oseIdo nos mais modernos proce9l!JOS pado-
g6gioos.

- OIrigld" pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS: DIURNOS • NOTURNOS
Faça SUl lntctlç9.o à Ruo Dr Fúlvio Aducc1

9a 24 de Maio, 148 - 1. andar
- Equipado com máquinu novos, ',<'i

ELEiÇÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS CRO·
NISTAS ESPORTIVOS aE SAtHA

CATARINA
Nas próximas edições es

taremos apresentando det-s
lhes a respeítho da opinião
da alguns colegas que rnüt
tam IH.. crónica esportiva e

que se incorporaram ao mo-

Paraguaio. Nõvo
Técnico do Bola

fogo
o Botafogo para a parti

da contra o Fluminense se·

rã dirigido técntcamente pe
lo treinador Paraguaio que
assim ficara acumulando
as Iuncôes de dirigir aspt
rantes e profissionais
O Sr. Carlito Rocha, foi

guindado ao pôsto de dire
tal' do Departamento de
Futebol. Sabe-se que é pen
samento de Paraguaia re
zer voltar ao time de cima
todos os "cobras", inclusive
Garrincha para o jógo de do

mingo.

Fluminense sem

Problemas
Enquanto o Botafogo é

balançado por uma crise

interna, o Fluminense ca

minha calmo para o cotejo
de domingo que poderá ser

o ponto de arrancada para
o titulo.

Nenhum problema para
Fleitas Solich que dever.i

COIL<:er"ar o mesmo quadFo
que atuou domingo, com U

birac}', na meia esquerda,
formando ala com Escuri

nho.

DEVE SER INTERDITADO O ESTA'DIO
DO BARROSO

A primeira rodada do Tor- inclusive se preciso fôr,
neio Luiza Melo sirgiram jnterdi�ar o estádio do CIll
cenas deprimentes, tendo be Náutico Almirante Bar

por local a cidade de Itajaí
O árbitro José Carlos Be- 'Ialvez tomando atitude

zerl'a foi o grande sacrifi- tão dnl.stica, os demais clu
cada e a Federação Catari- bes que partiCipam do Tal'
nense de Futebol deverâ to· neio, tomem medidas de
mal' medidas enérgicas pa- precaução para salvaguar
ra que tal fato não mais darem a integridade ,,(isica
venha a se repetir, chegando dos árbitros e atlétas

RADIOS E 10RNAIS
REPIEQ:MT ltõrS 1. s. LAIA, hó. 34 anos proponioMndo a mais
eficiente cobertura publicitária a jornais de Iodo o Brasil, ampliou

�:a��raes::Jir=:n(�sa: s.oo;:ttre:re;:nJi�,,�!!�en�
Iras publicitários) tenfie a suo lepresenta� ii maior firmo do P
nerQ. Enol.; s6 operamos com UMA .missara • UM jornal II.
ClIdtl cidade, P!ía informa,ÕIls dste jornal ou escreva para

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA
i. YiI6rj�, 651· (anj, 32- Tel. 34,8949· S. Paula

fLAMUIAJ
Conteccmno·se c;uolquel guantldaoe, no rneolhol.

IlIa:;fh�dt P. f"lCnOr preço
Ed Zahin _ 7 o at;dClr opto '101 Fon. 2.<&Q,4

lI!,

.�'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



u�olitana �e Estudantps
A U.F.E.· dbtr:bulu on- mos as Injuriosas acuso- viço' de p)lit�uelro'" que

enl a !iegu:nte nota: cões rettas aos Ef_;tuCsn- vivem;1 enganar o povo)

tea de Gráu Médio de FI,,- catannenr', ür m dcmagc-

����:l��u��:bé;:e r:;�l-_ gi�eb���t�caso hluver du-

pactuam com a mesma vkta da dat a referente ao

orientação da reter-ida pedido da verba. aqui eS-

emtssõra. tão os nosms Irvrc., a dL·--

Com suas inverdades e posição de quem quer qu»

ídtctéces. declararam os seja.

"esctarectdcs'', que a ümão Qmmdo faJafu que a

IFk.)rlanopolit9.n'a de zstu- União s'tcrtancooütana de

dantes havia sido com- Bstudnntes e-tá cumpre

temptada com uma verba. metida em rx ·_,iÇÓl'S parti-
de CRS 300.000,00 ITRE- dãras. deixem tt-anspare-
ZF.:NTOS MIL CRUZEI- cer a baba ret.na d t3P'-

AOS POBRES DE

ESPIRITO

A Un!iiO FIOI ianop')Uta

a de E.,tudantes. 'lo bem

verdade. o uat'a des-

1cntil" a" reisas acusa

-

s telt�s a entidade re

('scntat''''a ccs e.rtudan

es de grau raécto de FI!.,

ianópclis, l) la. Ri(lI<)

snte. c:1Jarina. e, trens

rito no J"rn,1 -n'àrr ;t'.

ard!"·. 'fanca. a �egu!nt
ata oficial:
"Num ar '.... r'e r t» P' 11_

ab'Udade �, '-'0,1

ád�") S-Il' (

ROS) pelo secretario da

Pazonda. destinada a S?

mena Munici�nl do nstu

dunte.
Pobres coltauos.

ínco a "�' .t:) d') sua' anrmacêes.

Estar1�. tr·n·.� am 03 ob-ter- O únco auxilio prestado

vades p" s da n-rert- a Uf'K sté a presente da-

da em:'" a c roe-r 1. h . fd através do S!'Cl"'-

UFE numn \y., 'cão de co- tárto da. zducacêo. nu:n

nefciaua p '1') r-ue ena- montante de Cr$ 268.000,00

m,un de R .eudoe-mtcres-
- (DUZENTOS E SESSENTA

S€'.' !;�Iíticn d» ut uul S"4 E OITO MIL CRUZEIROS)

cretári' rI[\. F 1'1.:1-', e.u e não de maneira alguma

pl'eju!ZO do �"J' VD bnrrígn- dest'n s rtu a Semana MIl-

verde ntctpal d� Estudante,

A oostcão oonnca p-u-ti- o !ler)'do hav a ,::irlo

oéra da r a{'f'da omt-sô- quatro (4) mese-s antes da

rn. .de nlnnurm é d:"c'\4 data assínal ada peles dis-

nhecida. e '0 r!e�menn"- caradG-;; mentin\50S a -"ei-

�--------------------

Osvaldo l\loritz

, De acôrdo com as novas instruções da

Superintendência da Moeda e do Crédito,

baixad3s esta semana, procuram as autori-
• dades monetprias obter providências, no

sentido r1-:- -Hscinlinar a economia nacional.

1)8r8 rrvifãl1Zal' rt PC

infan-

dos cnosit 'rrs ao atual

govêrno.
A União F'OI'anr pr-litn-

na de E tuãan' õm n-

te tem u-r- (' 1 pr- mi:

e êste c-mprcmt-vo é c m

cs estudantes de FI .rkmo

p')l's, OUf' rj-mcn _.tr-" m

JTUitO rnat-' e-nn- cimento

que C� conh��'dos "L'3.-

catartnenxes e

nâc pdítlc(·s lneptc-, c tn-"-'

dívidual.stc s. U"U d'l· qu tts

deve ser muito c<lnh"ri:1-J
do" rrr-toree d� R� Ilo do

Deputado Arold a de cor

valh-r.
atritem-se ofendidos

com o acolh.mentn que
tem dado � G '\'!'Tnar), 'I

cetso R m. s as s !�c!')- stJ
��;:s c����F� �:r;.: �p��n� t1j
s�do um :9' tl�('· vL��ell
as ne<>:at;\'as �"!��nt,e, d:i
Ex-Gn'c n::..r1ores de n'

Est,.',Jo a tuclé} que 111 rr:.

ped·1c. ·r"!( i "tu� f�,

m

vermps Jl �ii -

ções at !';' .��

ncnre 00 n;,cI," d n -

50 E"tad,'. enh')r Crl)

,ê>X1:rê,c:,t n ') f"nc;'r�

T.cpúd·o a!'l afl;'llac';;:O' C:J.

pCi7�,H d')s

pediente que enviaram. Tam

bém na mesma oportunida
de renovaram sua confian·

ça de que o atual Secretá

rio da Agricultura estqrã

com sua classe no zelo pelo
exercício da profissão de

economista. A reunião em

aue o \1ot,.., roi d)�1:lt'((10 ta-

lou o e('nn:)'l'jd., 'Fdw"rd

Nav:>rro, autQr da comuni·

cudio que cientificou aos

economlstf's reunidos que o

dr, Luiz Gabriel é eMnomis-

ta e eng:t'.Ilheiro-agrOnomo e

como desenvolve os lle�6"
cios da Agricultura. com

base. df!sl'1ernimf!ntos e ob

jeti.vidade, of mQtixo
de O!·r.:nlllo

cok'3:l�

quanto

\

ccnt. d3 8". �á�,
uma b'�ren: a a jomaIis·
tc.s ar..1er: )s. Qu_nuJ U'll

d !e:i rJr _ :0 :-Ihp se E:-a

Vl ,1ade ç_,.e êle havia en

L'_'lo poore no govêrno e

saíra mmcn�.!io, Pêrez Ji

menez rC�l)':'fldcu que sim,

acrescent.:!.r,do Que não V;:1

nh30 ne�lhum motho p'ra

e�,topE'fação, -pois que na

América LaUna ê�se fato é

p •. "

cont.ato '.:j_en c 1; o.,.,.. -

baix!1dor (los E-- 'dos Uri- '(1'

d(ls, sem dÚ'Ç"ida

boas. Po1H :c:>TT'.f'nh�

� 'tore� '1ú,:!lic s E',·ta1u:'
J� c·'mo frutO:: de�t3. di

r tr�z que lhe está i'U�

p"'mind1 a atual Dir.e�ã04
Ger:'1 daqllele orgão, ê de

se ob�ervar, oelos re!rls

tros existentes naquel:J.
reparti�ão, um alentado
c['e"('lmento no vo!ume de

inf:Jrmaçõe.s e dados es-

Agric81[
eia da R:f �r

B9.IlCO do Bra�lI: Sotelca;

Banc") Reg'onal de D!'

�f'nvolvlmento do ExtrtmO

Sul; etc etc.
In}'llzm',nte, ror,C',> o

(3 qu", em selH trab�

lho, citam o DFE e"':no

fonte dos' dados que utlli

zam.

Mantém Q n .... r1'. r'''-or'l

s9mente dl'nt

terí�t'c'ls qu'?
-

lé, uma I>�'

para a e'

tÍ9tlcas p: a-

re.::. Su; p""l'1 t

T,

a

pel'mit!do dar ..,T '1')

dimento à e!

interê<-setatí�tico_,;.
nadonal, f'-

"

Forca.- Arn'

e,a a di�:,o-,i
rcprpsenté!.rl
Junta Exe(·ut'·
d� E·,·Qtí'ti�[t
süperl(>re� d I

do 5° Di··tl _

R�"lão Mllltal
A�rea.
P:tra OS t",.,b' 1b

crrr'd, ao'DEE em busca

l'nção dos I --_3.n ',rn�

d.' grande vult . ( )

lem o comi'rdo (\-, "",,1') 't

trcão, a predue:io indu ..

tr'al, etc; o D

u'U ero_u'p'lm"n� e

Il'ecân'co IPM (' e

Pt,Qsibilit". � '!l d

faos purame
er�. a e:'"!'{"'C

n· ... ., :ar<l '"

d:qn� ':' c 1"'�

.ru�'" '-p::"('. b

dr', a��im, !11:) erâr!O publi
co.

No ('n�e10 de, 'te :nl!v(,i"
,-

de €,;tatistil'a" !lan Orie;'i

tar seus estud"s e progI"l.
mas de aç?o. Dentl",e êles.

podel'i"m l"e'" citados: a

C<l�a Civil <:lo Grvêrn') do

E,/'r!o. A.s"e"'or'a Tpcnl
ca cJ P:Jd"r Exp,.ut'v',;
Cnm"',,:?o de> Fner,?ig_ E1A
tr'(''1: D�r'lrt-:rr°l"h 1e
EnD"enhari::, ' S�niJár'a;

•

Nc quolldode de revendedores cuto

rtzodos, podemos resolver seu pro

blcma sem demoro. Em -c-so estoque
teca encontrará - com certezo • a

p ça ou o cc o,�0ri(l � pr coro. a

preço ce tob .lc, g os, testados

em loborctór!o, qorónfldcs pela mar-

co IH. �, I!O c .ô:r ccn-

sul-c SI'\"fS o • 1J ,I, tere-

m"" o môxlmo prazer elO, rdê- c.

G. SOCA!: SIA'
c.:OMe!�L�v c

REPRESWTA�OtS
fJlVIO ,\DUCCI 721 _

ESTREITO'
Um trrç" u VIsto � u reste

12 prest .ÇÔ",
1<. I[}('�"

. )

x';r.:
,

.,'1, DE L1M-

-" "'�S'i'D SíillBE
rmmClPlO5. :C.

en;:e ache:-O 4' T L S ....?E DE Hl63

n'e

'r I?:'-d.

r eo, s"m·

o de seu e�

n fi real

de u,"<\

A primei-
'8nt'�o-nos à

De orde-rn elo Sr. Di:'c r c.' "o�-�tamento da Fazen·

dn lomo públir:o que. ctu�- ]"e o l.r::-ente mês, se proce·

(\{'I ne _e D )tc i' cob:-a 1';:1. de ilT_postos e taxas

[le a
<
mene' ld'ls cotr �pondcnte ao 4 trimestre do

cor--
• fI�' ;�io.

.ind) Q prazo ac rí�1., os al'ldidcs impostos e taxas

�r,'() '1C �dos d: a às 2G

DE'par"am�nto da Tr,zenda, 4 de novembro de 1963

AURI VIEIRA

CIl1'fc do fõ;('rviço de CCI!tr01e da T{'souraJ'ia

. Simples,
n p::Jrtu-

mp
\'0""' e di" e do homem

"1 Tio S�m em
C'

nr -� ;c· r". () r,,·'l I'r-n�cr"fl

Dl'" O:CO: (; ". pq
-

'i.a cle

Á••ú f'rio,

,-
ANOl).!.;

70(,,; o .t;.;j,lll._ le "Ol.

n rJs a"alo e só precisa
pu.

_ z3c:-iróno à -'--:Wl FeUpe Sch·

a e.TI Coql..:.eiros - quase defronte a

ru'u. Ul.·Ó Jucaloretêm
mam s < c

p:omata.
um. di-

..:, �:u:..n;f'5().--de número 250 aU1.lXenta.. -P' .�' ná"'': ') d 0"-

de 100 T)ara 200'; o depósito compulsório ��b,j:\��n(l
I''l

para a irr· ...ortação -de mercadorias classifica- sid�'nte

das na c, tcgcria das menos essenciais. Com Ar' 1 r.,t' f;' Ih - disse S. Er.d?.. , o caso p:ts-

isto, visam as autoridades estimular a pro- �����Pl';, K�":n _ .fe-
flOU despercebido, porqu_. _

dução no país dos artigos considerados su- scurtiro C 't h
pérflucs, liherando recursos cambiais para ���o Gal! ttl - D:!"et'lr On

-

q '3 a,
,

impC'l'J.�('f)"S de maior necessidade. Mas, ao L-..' R Oh,
-

- S 'c 'iI; Ccnt. tia 3:\. pág Depart 1m n

mesmo tem-po concorr'erá para um incre- =-",CccUI_lU_'_',_____ ��li\�as I��U:;:�t��, N��;i�� • ����:�n�C.�A
mento aD contr�bando d�s�as me�'cadorias�, I' [n"o' írr•. mndo· :ass'm, as cláUJulêt·.' t:lmento

A devoluçao do deposito de lmportaça'J lJ .' U... ��ta��s���e:r,ã') Naci:mal le ;i:m;esdoC'�J.�,h
-será feito, conforme reza a instrução após 30 cento da aa. n·'''. C"mo cr�'ão da adx'nis

dias e em letras do Banco do Brasil a 180 sob o p<,"trocíniO >.ia Revis- tração !lúblie:t de Santa

.. dias, nrocurando com êste ato, reforçar a ��i��t:��oH��g����:n�st:Obs:' �;:j��i���l, d,)�roc��l��r(,;li�
caixa de Banco oficial· bastião Reis. sos de orü:>m nacicnal· in

As mercadorias afetadas pela 256, en- fe�:s2��1O�: I��te��l��l�� t��::;�� n�el��nâ';�c�o��o
tre outrqs, são: -equipamentos e matériais nau o lO Grande encontro Htravé� de um9. ma',s in-

fotográficos. cinrmatográficos e eletrônicos; �a ���;���:s '!OOi���'�" eCo,: :��: :�;!�:;::�Jo eco�l1�::�
importação de .filmes e transferência para conseql1t:nte Diplomação dos

O estrangeiro das rendas de' filmes feitos no cronistr's sociais.

exterior; as ferramentas, ferragens, utensÍ- qtl�r:�u���:a !l:;.::n�:;.� liPn..-l:·
lios e máauinas de escritórios e estatística_:;: enais da soei. � ,'�

além das iauarias de Natal, as especiaria..:, �:no;�'",�lt�:.' s:r�:�'TI �'!�a
os condimentos e as matérias....primas para a aproximar àqllc1r''1 '111e 1a

indústria de perfumes e bebidas. �i��am na cronica social diã·

Assinala-s� que muitos dêstes produtos
não serão afetados, visto serem supridos pe- -----d- Hoje, o DEE vem aten-

los paÍ::;es que compõem a Associação Latino Um voto e louvor 80�;:�t���E':a����:�:,:en�e�
Americana de Livre Comércio, cujas merca- para o Secretário qum tôd", " s,""ta-

dorias estão isentas do depÓsito. Acertou o Go:vêl'no de �!asdOu':���ÉG�ot9sde:�e��=
O ob.ietivo da instrução 256 está plena- Santa Catarina e lucra os ria da Agr�cult,urll., Seue-

mente justificado, pela dificil situação cam- ��:�!%es ósrur:��no�::: ::�:� :aa ��;�B:dea;se�;��:=
bial do país e e]a propiciará a outras impor- através do Sindicato ,--dos ria da Educacã1 e Cultu-

tacões. ditrls mais' essenciais, um afluxo a,. !:o��;::�sta�ata��i��on�:_ �:ta�âa�isOScuOu��o� �;�lãO��
dicional de recui·sos. E (Y intercâmbio com

os países da ALALC sofrerá um incremento

e:,-traol'dinário, dinamizando o comércio la
tIno-·americano.

A instrucão 257, por outro lado, dá ao

.sistema bancário e seus�epositantes, recur
sos E'ytr:'rS a fim de facilitp,r o pagamento do
13° s",l·�rio. E' uma medida a curto nrazo,

df'stin'"!-h, a não agravar o processo inflacio-
nár;o, fortal�cend� a caixa dos bancos e dan
do uma maior flexibilidade nara o pagamen
to do 1�0 saHrio.

São dU;lS medidas tomad::ts nelas auto-

.UnI J_ c e

1
•• S,""

é reduzida em

é!oor; material

�� reh6co. As

rel:tI'U
reno-

CCI.:' ruç[l
DUROIEUX & CIA. LTDA

mid, :S4 1 anuo

Sat'i6
'rSTTE a c: ;l ,2.0 Indo da fàbr ":l e\cerUi;'-·

se 'pE ,>soal e lle, lk qUI;! v'-'c� me:omo já pode iniciar sua

C ,) e ele-

_, no �('n
•

r "('ndi-

1 ,") Go-

F:'ior!ca de bloc�_,; de d 'lto - tijo:os
I'(lm f!n�aixf'� -

c TI'("'" U _

do DE::.!:.

1ll.231.; 'o

p, l') fe��z ('vento, seri

cumpr,do, hoje, b seguint.e
program�:
I _ As '9 hor"s, na Ca

rt,edral Me .r"Jy,U\a.na, M1s

�él Fe<iva, e,r, ,.l,. pp!'

::;u� Exc'a R�vlTa : q:'_n'!1nr

Al'eebi�;Cl 1!�tro wli' ano.

il _ 1\, 10 t.r:..s. !lO

I"F'_ ( �o <1' o D'ret,-

Porttl! "es e I\7aU mática.

rrança, 20 - Ione 35·30.

ROU�O

de concreto -

Informações à. rua Souza

entrcni-

o n'l ·sa

r:';'t e

f-'"
R:l-

Dia 29 de outubro foi r-oübad.:: do intE'rlQr de um auto·

movei WOLKAVAGEN, no K;tre;,�:), uma ps.;,'ta, plastica côr

u:ul, contendo documentos e du:glicatas da Firma E. R.

Sqnib e Sons S.A.

Esc1nrece.se ao Comercio que nilo devem efetuar qual-

quer pagamento das r'�(:r:('.as G
·

...�!:..s sem a devida

aprcsentnç50 de cred�n, ais pelo l' .�

Deodato Jcsé (�il

representante

I c

t•. , S: t JiIW.LL" ....
GlHRO -

- BAIRROS-

j.
às 3 e '1 I'

- â� 3 e 8 hora
- �? '" e"�nt"cão do Festival

Co".'!11·
Ryo"-jr "e

K' "0 Anzai - em -

�r TO� EM GUERRA
- Te !Jlt - E" tmanCJlol'

- C -

_: ... te 10 ano,s -

g'oria
às 7 1/2 - 9 1/2 horas

Francisco José
Ar.acy Cardoso - em -

TEUS OLHOS CASTANHOS
- Cinem'lSco:ge _ Eastm'\lnOolor -

- Cemura: até 14 anos -

de {'nu

à< 8 horas

CANTI1-'"FLAS
Z!"a Z·" G"h'\r

p "P P E

_ C'nf'm!'S'opl' - Tei"'nico' 1r -

_ Oensura: atê 14: an� -

Ms urice Chevalier

P.p
- c,

<,-. �T"I CRIME

]R auos-

'"1' R h"r'l"

nC"l,,.,,.t R""�n

T.Q�eZ!l Strat8.�

1"9 D-1t "?OLI(,· MONTA�A

de Lu.xo_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cinquentenárioda Instalação (ta UIem S. Jos
desembarcou em São José, ora visitavam São José.
a Banda do Regimento de No paço municipal, vá.
Segurança, o saudou com o rios oradores se fizeram
hino do Estado. Do trapiche ouvir. O jornalista Tiago da
Manoel Oliveira Ramos até

I Fonseca, f�i sem dúvida o

,o paço municipal, o Senhor mais aplaudido. Em pala
Governador e üustre comr- vras candentes o jornalista
tive, comentam os jornais afirmou que, o Coronel Vi.
da época, foram ovaciona- dai Ramos e o Coronel Ma
dos calorosamente pela noe1 de Oliveira Ramos, en

para São José o povo dos São José vivia um grande grande massa popular que, trariam na história de São
arredores que, almejava dia. Quando S. Exa. o Sr. comovida atirava flores nas José, pois com a instalação
testemunhar tão importante Governador Vidal Ramos, preclaras autoridades que, da luz elétrica, tinham .liga-

--::;;O::O---:::::E:---::--b-.-d-=---d-E-E-U-U-f____:_:_I_____:__:_:__S=-=c :;e,�:Oe J��� :O:und�PW
m a Ixa o. r os. . a a a . • de::';;;:' i�!:I:Çã050d:��:

em São José, podemos afiro
Reportagem de EDSON NEI..sDN UBALDO veis. Respondendo como Perguntado sôbre o en- colega de curse, na trníver- mar que, o senhor governa.

no Brasil. professor de Economia, aür- trosnmento entre os Esta· stdade de Oxford. dor Vidal Ramos, e o se- térío, sendo em seguida, es-

Após o jantar, passamos mau que três causas de or- dos Unidos e o nosso pais, nhor superintendente Ma. colhido pelo diretório po-
a uma vasta e luxuosa sala, dem geral podiam ser apcn- S. Excia. nos contou um ta.

No tocante aos proble- noel de Oliveira Ramos, to. Jltico josefense, para supe-

��::e0p�:�;!xa��;/: ��; :d:s�:��fl��:�nsável pe- ��/�:��so�a��!S e��::me�� :asn!o ;:í�eU: d:e::����� :min�:al�����i:o :;O�:i��: ���t:���e-l�emU:i�il�i�� El�� so Floriano Peixoto o �

blemas brasileiros e ameri- a) - Déficit Orçamentâ- briga com o Times de Nova Latina, Mr. Gordon citou
elétrica, em São José, mas fazer o contráto com a ano rechal de Ferro".

:::t�ri�Sce:ô�re ;�:ca�:' ri�) _ Politica Crediticia :����H: ��:aix��:r�' ��� :����s su;: af���çi��' ��: ���p����::�sospel��d::::aei� ���;,o���iaa ��:�:Çã�
t.ernacional. excessivamente liberal; tentando obter maior dlvul- cou profundamente o povo de Santa Catarina. Pois seu da cidade josefense e Es·

Quando de minha conver- c) - Polftica Salarial não gação sõbre o Brasil, por
americano. Quando o ex-

gesto, inspirou aos demais treito.
sa com Mr. Gordon, pergun- realista. parte dos grandes jornais

DItador Marcos Pérez Gí-
governantes. HOje Santa As gazetas da época di-

tei-lhe como encarava o Como solução para con- americanos, sem ser eten- meneá, por decisão da CÔr· Catarina é um dos parques
problema da inflação ,p0 ter essa espiral, disse que dido devidamente. Daí seu

te Suprema, foi prêso para industriais do Brasil.
Brasil, quais as ceusasjeue aquela adotada pelo Ex·Mi· atrito com o Times, atrito ser extraditado, cátlcedeu

apontava como responsável nistro San Thiago Dantas, êsse em que se sente muito Conto na 7&. pág.

:;::d�::�!���:l:��!� .T�:��:��PIS��h:d;ff�;'ie��,;s��:��:� r �ncoDtro �os �roDistas &ogiais: sucess

ra noticiar e comemorar

tão grande evento.
O Senhor Governador do

Estado, o austéro Coronel

:�:lsu��:'le���sos:=eu;:
milia até São José, utílízan
do-se do rebocador Floria·
nõpolís.

Jl. lancha "OSMAR" trazia

acontecimento.
O Coronel Manoel de Olí

veíra Ramos engalanou São

José, para recepcionar os

ilustres visitantes e o 'povo
das cidades viZ'tnhas que

aportavam em São José pa
ra viverem o grande mo-

menta da instalação da luz

elétrica,

Dia U de novembro de Era então superintendente

���3da��:�';la&ãoci��u�:tee�:: ��e�ã:e J���e�raC':��s.Ma-
trtca na cidade de São Jo- Os jornai.� da época de-

sé. dicaram largos espaços pa-

O-EST-ADO
� O MAIS '"1ICO UlUlO DE SANTA tATUI,..,.· •

Ftorjunópntts, (.!uinta·l<elra), 7 de Novembro de 1963

São Clemente, 38B - Bota

fogo), oportunidade em que

conheci o Sr. Lincoln Oor

dono

Sendo uma recepção ofe

recida a menos de 20 peso

soas, e tendo S. Excle. per
manecido conosco durante

4 horas aproximadamente,
não foi difícil conversar duo

rante algum tempo com o

representante de Kennedy

da Viação
Em virtude de'ter segui- estudos oferecida pelo go- Scheaffer devera

do para os Estados Unidos vêrno americano a um gru-

o titular da Pasta da vía- po de técnicos catarinenses, pelo prazo de cinco sema

ção e Obras Públicas, Eng". assumiu o exercício daque- nas, período durante o qual
Celso Ramos Filho, a fim la Pasta o Eng" Tarclsto se prolongará a viagem do

de dar cumprimento
....
ao Scheaífer, Diretor do De- Sr. Celso Ramos Filho

programa de uma. bolsa de partamento de Estradas de América do Norte.

'Rodagem. O Sr. 'rercrsío

.

na

Completa, hoje, 27 anos J Departa
. mento Estadual de Estatística
AI data de hO',e asetnare

o transcurso do 27" ani

vervérto de crtacêo do De

pa rtamento Estadual de

Estati:;tica IDEE), orbo
tatístíco nacional. face 'JS

tntegrante cto- st1<lema es

termos da Convenção N1-

cicnal de zct.atísttca. fir

mada �elo oovêrno de

Santa Cat!lrina em 11 de

agôsto de 1936· no Rio de

·Janeiro.
Criado no oovêmo xe

rêu Ramos, o orgão esta
t.ístíco cntarlncnse. l:)go
nos nrhneírc-, anos de vi

da, despontcu como dos

mais. eficientes no BrasU
rerrexo. não há dúvida.
das atenções e do presti
gio que sempre lhe dis

pensou o saudoso
Ramos.

drões técnicos. os levan

tamentos e pesquisas
Conto na 7&. pág.

sempre crescente da Indús

tria catartncnse. abrindo

novas frentes de trabalho,
dando oportunidades para

que todos tenham dias me-

���r�:�oco�:��r���o op��v���
no do Estado com uma

maior arrecadação possa
ainda mais desenvolver ou-

'Retornou Oliveira e Silva �r�gOár=, r::s�: �: ;::
"OLIVEIRA E SILVA, or- te do Estado através do re

namento da jurisprudência tôrno constitucional do art.

brasileira, conquistou desde 20 em favor da própria Pre

há rnurto um lugar cimeiro feitura de Joinville.
entre os . maiores romano Estã pois de parabéns a

cístas, poetas e ensaístas Iabortçsa gente da Manches

vivos do seu país. Amigo de ter Catarínense, cuja Cole

Portugal, tem-se justíficado toria, pela primeira vez na

aat�::=' edO cc:����t:n;.::�: �����ri�1t���na::ra �dOarre�:: No coquetel de apresentação de credenciais, aí estão os

!�sg�: :�il:,á��:a:lin!� :�:�ai��s trezentos milhões Srs. Zury M:,:::d��C::�:::�:t�eOn:i�e�:: da
Revista

leza poética e literãria, Vá· -_;__;_----------------------

:�:b�:�'/��:�:n::it:!�: lAC • CRUZEIRO DO SUL
:::t:;��:m��t�odeac��:: NOVOS ORA'RIOS DOS CONVA1R 440
do aspecto de admiração

��=. O��!�:=' :r�ú�a�ra� ir: ;:��::�!::�eM��:O �:: DIRETO A SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
���::c�o, j��t�li:ei:n:��� �:n::::�:� �:;:e�:tr: n��; 3a,o 5à o e SABADOS - 14,30
:' �:a!:�::a�l re�:���ti�: ::n��;���� fb:e�:l��i�: PARA
sua viagem a Portugal e Fátima e, por fim, discur·

!�::oh·�ult���� Co,. em :��e,= c��':e':..'e":ece��� CURITIBA, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
le��on:ag:��st���:m q�: ��:�:tesol��:�ra: :rl�a� 2a., 4a o e 6a• as 11,45
:rc�;��� :n:� v����e�:�: ���iC:Sca�a e��OI::a:. a;�� DOMINGOS -14.45
�:d:m�:�:OU :a:��ir:��cr�f: ::�tu�ah�������o�o�o� PARA
na sua missão no velho espirito sempre jovem e

:�;d;an�;:set��)�es e�;e��i;�. �:m:�g�r�:0��t::::1:7rnn. PORTO ALEGRE
��' ;:n��o:je���s ViS���l���:. �e�huOe :;:�a:e�eE�:�: 3a" sa. e SABADOS às 10,30
Tios da imprensa lusitana e se honrado com sua cola·

S 11 15e...panhola. boração, ao noticiarmos o DOMINGO --

,
O r9nn"?l'lnrl(t �rnnlt<:tê �"1I reP.:Té!;i!>O, levl'tl"'lo!'l flO

;�"
C"'"CC "c .e .'0 "", "" "'" eminente inte]eotu,] """'" ,"fcA:E _ CRUZEIRO no �tl.J tM��E'UMA,.' \ p,,"(>!1sa !i"bQ ....I'l �;.,.,�r"t\l\aç{\es Dela fixito
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Acaba de ser .,batido ore·

corde em arrecadação pú
blica estadual, pois, durun

te o mês de outubro último

a Coletoria Estadual de

Joinville contribuiu para os

cofres públicos com a imo

portàncía de Cr$
312.024.499,90, soma nunca

alcançada anteriormente.

l!::sse fato vem demonstrar

a puranja econômica da

quela ãrea, que contribuiu

para o desenvolvimento

Constituiu·se em verda·

deiro sucesso a promoção
social da revista "LAÇO
HÚNGARO", que marcou a

apresentação do seu segun·

do número à sociedade !lo·

rianopolitana.
Jã no dia anterior, sãba·

do, começavam a chegar a

esta cidade os cronistas do

interior do Estado, e, nêste

m�mo dia foi ofetuada uma

esticada até altas horas.

Domingo as onze horas,

um saboroso coquetel de

apresentação das creden·

ciais, contou com a presen·

ça, alem de convidados,

com os cronistas: Sebastião

ReIs, de Itajai; Dario Fied,.·
ler, de Joinville; Lilly
Alchinger, de Brusque, Zury
Machado, Lãzaro Bart.olo·

meu e Celso Plampona, de

FlQrianópolis.
Os diretores d� "LAÇO

Hl)NGARO", Major Hugo e

Tenente Ledeny, usaram da

palavra e dIsseram', da Im·

portãncia do conclave

.Após, o Coquctcl, foi ser·

vido um almoço de conlr:,,,
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Acompanhado de

Interessante e oportuno
nesta data, recordar a Ii

gura do saudoso CeI. Ma

noel de Oliveira Ramos:

Nasceu na cidade de La

jes, a t de maio de 1861.

Radicado em São José,
pois para onde 'foi moço
ainda, após ter sido comer

ciante em Palhoça, onde

exerceu o cargo de Delega
do de Policia.

Escolhendo o Estreito

para sua nova moradia, ne

gociou ai com fazendeiros

lageanos em longa escala.

Eleito Conselheiro Mumcí-

pai, desempenhou o seu

mandato com elevado crí-

sem O que foram as festas
da Inauguração da luz, com

a presença do CeI. Vidal nho e .euarení.
Ramos, seu primo, então sé.

Foi sócio fundador
Clube Recreativo 1" de

num: ambiente de máxima

alegria e muita cordialidade.

A tarde, entre visitas as

estações de Rádio,· foram os

cronistas visitar o Palácio

da Agronômica, e outros Iu

gares pitorescos da Capí
tal.

Após a entrevista conce

didas as rádios Guarujã e

o "mais fino" coquetel
conclave.
Foi então resolvido que

próximo encontro se daria
na cidade de Itajaí, ainda

Conto na 7!l. pago

GOVERNO CELSO RAMOS
Realizações da ELFFA

Dia 4/11/63 - Iluminação na Rua Almirante Alvim -

servidão.

Dia 5/11/63 - Conclusão linha transmissão - Porto
BêJlo.ltapema.

Dia 6/11/63 - Instalação Vapor de Mercurio - Av.

Osmar Cunha.

Elelrificação Hórle da Ilha:
Posteação até Igreja de Canasvleíras.
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Lauro Severiano Muller, nascido em rtejer. li 8

de novembro de 1863, mais do que general, do que
senador, do que governador de nosso Estado, de

Que Ministro da Viação e das Relações Exteriores, foi,
no registro consagrador da sua época, entre a gente
de prol de Santa Catarina, a mais arguta, a mais fina e

a mais agU inteligência.
Marcos Konder, há alguns anos, em obra premiada

pela Aca.demia Brasileira de Letras - na qual Lauro
MuUér foi substituto do Barão do Rio Branco. Traçou·
lhe a biografia, jâ em segunda edição, acrescida, por
sugestão desse modesto escrivinhador, da parte aluo
.!>iva ao sense of humour do ilustre brasileiro.
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Politicas do nosso Interior, certa feita, procuraram
Lauro, então governador, para uma tremenda queixa
dos padres da localidade, sempre em oposição. Que·
riam um pronunciamento do Chefe, Plira voltarem
prestigiados e poderem enfrentar, com o bafo ofici&l,
os abatinados adversários. Lauro ouviu-os em silêncio e

depois mais não disse do que isto:
- 11: ..• os padres ... os padres .. os padres ..

xx xx x.'II:

Sendo Ministro, ao eclodir uma crise politica na·

cional, com a imprensa noticiando a queda do Minis·

têrio, limitou·se a declarar aos jornalistas que o procu
raram para saber as novas:

- Em tempo de muda canãrlo não canta!

Lauro era engenheiro. Os que o procuravam em

sua residência particular - uma chácara em Jacare·

paguá - tinham que fazer enorme fôrça para abrirem
o portão de entrada - um des.o;es portões à antiga, de

terro, com rodinhas sObre trilhos.
O motivo de terem que fazer fôrça era simples: o

portão estava mecâ.nicamente ligado a uma caixa

d'água, de forma que, ao ser aberto" fagia funcionar
uma bomba e levar várias dezenas de litros para ore·

servatórlo. Era o jeito de Lauro cobrar os pedidos e os

aborrecimentos fora do expediente!
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