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Cr$ 20,00

de C h a n c e I e r e sAm e r ic a nos

Possivelmente em Washington
Continua o Sucesso' da II- Feira do Livro JK em San
Grande repercussão�o lançamento do livro de ra�ttD 7 (DEl _ o

Pérides Prade Vem a'l a VI" Expo\S"I ��:�a��;;:�f;::'!::,��r:.�
_ mos dias 18 e 19. O ex prc

sidente receberá convite

Ca-O de O rQUI"de :l S
��:� e�����:� i���:�!��

Q sua campanha eienorat
1 para 65.

Sei-á oficialmente inau-

gurada dia 15 vindouro, ri

68 gxpostção de Orquídeas.
A promoção é da associe

cão dos Amadores de Or

Quídeas de FI ortanópolí-s.
O tecei da mostra será o

Clube Doze de Agõsto.
Além das mais oelaa e va

r-Iadag plantas. que por !:'I

só çconsütuem uma agra
dável atração para os

crncs. dar-se-á ainda n

coroação da "Rainha da«

Orquídeas". Embora as

chuvas que caem com in

ststéncía em nossa cidade
tenham prejudicado om

parte .OS orquídâríos, mev

mo assim. ii. 6& Exposição
de Orquãdeas promete su

perar as já realtaadas an

tertormentt. Será home

nageado es-ecrar durante
a referida. solenidade de

abertura, o s�·. rosé zues.

Presidente do Clube Doze
de Agõsto.

DOMINGOS J'ERNA!ffiE D. AQuntO

N' 14.806

Conferência

BUENOS AIRES, 7 (V.A.) uma conferência de chance

_ A Argentina decidiu leres, destinada a estudar

apoiar a convocação de os meios de preservar e for

uma conferência de chance- talecer a democracia repre

leres, proposta pela vene- sentatlva no Continente.

eueta e Costa Rica. O Mi· Em 12 do corrente reu

ntstro do Exterior, Miguel mr-se-ã a OEA para fixar o

Ange! zavata Ortlz, anun. local data e temário da con

ciou que enviará instruções rerêncía. Supõe-se que o

ao embaixador argentino na encontro será em Washing
OEA, para que apóie com ton e não em Buenos Aires,
seu voto a proposta dos como se anunciara anterior

governos da Venezuela e mente,
Costa Rica de

o gmbaixadur dos Estados Unidos, através do acadêmico

Edsfln Nl'bon de Ubahlo, enviou aos estudantes da Facul

dade de Dircito de Santa Catarina a saudação transcrita

no clichê acima

Jovens paraguaios e brasileiros

visitam Secretário da Agricultura
Regressou dI') Paraguai a

caravana de clubes 4-8 que
foi ao país vizinho através

I do Programa ruteramcnca
no Para Juventude Rural.

r'om '1"'" (n�'1(»:. ,l'Wf"rl� ee

tannenae lidares dós clubes

bes ·1·S.
As duas caravanas visita-

ram o Secretário da .Agrtcul
tura, engunheíro-agrônomo
Luiz Oabriul.. B. quem cum

m'!m.llflt.a.t$lll1, a. Bt YODOr�
rudade manifestaram a sa-

4-S veio a caravana de Io- ttsracâo com que realiza

vens paraguaios que tarn- ram o intercâmbio Para

bém são membros de Cru- guai-Brasüeiro.

LAURO MÜLLER

Um catarinense qu�
honrou o 8rasil

l,aUfO Se\'t'fiano l\1iillcr, de modesta origem, foi entre
os c;ltarincllSCs dos que mais se exaJçaram na vida pública.
EIlI;I'nhciro militar, chegou ao generalato. Mas, �a realida

de ucvotuu·sc à pulítica c marcou sua brilhante carreira

nos mais divcr1>os e altos postos, já 110 Estado, já na Repú'
blica. As 2;) anos assumiu o g:ovêrno ele Santa Catarina. Re·

presentou depois na Câmara federal e no Senado. Em 1902

foi novamente eleito para a chefia do Executivo, que deixou

para exercer o então lUinisterio da lll(hlstria, Viação e

Obras J'úblicllS, n. lIlual se

1projetou por uma gestão
ainda hoje relembrada co

mo modêlo de operosidade
e cficiência, mõrmentc nos

setores, portuarios, ro(lo\'iá·
rios e ferroviários e nas

grandes reformas que, com

o Eng. Paulo Frontin, pro·

'movcu na Callilal da RCI1Ú'
blica. Foi, ainda, Ministro
das Relaçiies Exteriores,
suhstituindo o Barão do Rio

Branco, a (Iuem sucedeu,
também, na AC�ldemia Bra·

silcira de ],ctras.

A sua im'ulgar inteli�{ên·
eia e a sua acuidade politi.
ca J;r�lI"lg'earmn.lhc presti!;"io
internacional. E o t'XCml)lo
da !';ua vida Illerece scmllre recordado, porque vitoriosa em

tôda sua plcnitude, através do trabalho, da capacidade, da
dc"u��ão à sua terra natal e à sua llâtria, às quais serviu
Com zêlos extremos c inatacãvel probidade.

xx x."'t: xx

A data do nascimento do eminente e saudoso catari·

nCll!:oc tem sido oh,ido de contro\"ersias entre !IS que lhe

estudaram a �rand(' e llrorícua vida. Marcos l{onder, o seu

mais exll-nso biógraro, indica·nos o dia 8 de novembro de

1863, com o rCJ::i�trl) tli' que, Sl.'gundo seus familiarcs, essa

era. a festejacla data do �eLl aniversá.rio.
Por ela, hoje, transcorre o centenário do seu nasci·

menta, I.'"I'�
xx xx xx

A atual ConstituiçfHJ do Es{.;uln, em suas disposiçõcs
transitórias, dctcrmina �l (�rcção de uma estátua, ncsta Ca

pital, do. extraordinário catarinense, com o prazo marcado

de cinco lUlOS. I
SeJ;undo colhemos, o Gnvêrno do Estado, ...

em ato que
assinará ne::;ta data, ddl'rminará o cumprimento desse dis·

positivo constituciunal, nomeando uma comissão especial
pariLêsse fim.

Em IlO.';S;lS [lt'!Íxilltal"< t'(lições darentos llnticiáriQ a: res·
,'.

)��O das hUlltt;ltagl'lls IH·,·.-;1;l(la ... iI ntt'múria do �h iável

-.

Os flagrantes fixam no primeiro plano Péricles Prade altto·

grafando seu livro para o Dr. J. n. Bonassis: \la segundo o

momento em que o autor Ilresta"Va declarações iI Rádio
Diário da Manhã; no tcrceiro ocasião em (llte autografava
para o Dr. Antonio Grillo e jornalista Amaral c' Silva; e fi

nalmente um aspecto da barraca dos escritores catarinell·

ses, local onde foi lançado "t:STE INTERIOR DE SER·
PENTES ALEGR ES".

Oep. Pedro Zirngrmann no PLAMEG
.6steve de passagem por interessam sobremaneira a todo o Estado de Santa

Mita Capital, vindo de Bra- nao só àquela região, como Catarina.

g.t1a, o deputado federal

SUSPe1tSU O

[s1a�o '�e Sitio
SAIGON 7 (OE) _ F')1

suspenso ontem o estad:l

de sitio em Saigon. Tam
bém a censura· a impren
sa e o toque d� recolh.�,

foram ab:Jlido�. �s�» 3

d!·.>posições. foram impos
tas pelo Conselho Revolu

cionári:) Militar, horas d","

pai" do golpe de estado de
1° de novembro.

Amanhã
nizacão

•
Finalmente amanhú, será

realizado no Clube Doze de

AgOsto, um grande baile de

gala - BAILE DAS ORQU!
DEAS" com o desfile das
debutantes de Santa Cata
rina 1963, que registrará a

primeira festa de confrater

nização das debutantes,
com a escolha da 'Rainha e

de três Princesas.
No programa consta: co·

rOação das Garotas Radllr

(Loira) Edy Alvares Cabt"UI

e (Morena) Maria Beatriz
Wildi Vinhais, uma das alra

rões será o desfile "Noite
de Estrêlas", com borlitas

moças da sociedade brus·

quense, que representarão
personagens cinematográfi
cas dos famosos filmes (nu
ma promoção original das

damas da sociedade de

Brusque).

A Rainha das à'rquideas,
será conhecida e coroada

no dia 15 próximo do- Clube
12 de Agósto, na Exposição
dos OrquidÓfilos.

S. PAULO 7 (OE) - O

govemador Adhemar ile

Barros está com viagem
Nesta sua viagem, além marcada para o Ri.O 110

de inú.meros outros contac· /prõximo dia 27, quando
tos com as autoridades es- será homenageado e t'e

taduais, é de se destacar, lembrará a data em que O�

pela lmportáncia de que se comunistas a::;.sassinamnl

revestiu, o encontro nlantl- varios aliciais d') Exército

do no PLAMEG com o en· em 1935. O Crefe 40 Ex"'·

genheiro Annes Gualberto, cutivo pau!j,.,ta fará C"t«

Secretário Executivo do Ga- oportunidade

Perante um publico con

corrido, com a presença
dos intelectuais de Santa

Catarina, foi lançado dia 6,
na IIa. Feira do Livro: na

barraca dedicada aos escri
tores catarinenses, um vo

lume de poemas de Péricles
Prade intitulado "J!:STE IN·
TERIOR DE SERPENTES
ALEGRES", J!:ste foi o pri
meiro livro do autor lança
do na capital.

MOVIMENTO

Foi enorme o movimento
em frente à barraca onde
era lançado o livro de Pért

eles Prade, ocasião em que
a imprensa .... falada e escrita
de Florian"polis obteve opi
niões de intelectuais presen
tes. O lançamento, concor

ridíssimo, veio atestar so

bremaneira o interêsse que
esta publicação teve por

parte do publico.

A EDlTC'RA

Segundo as informações
obtidas pela reportagem
quem editou o livro de Pé

ricles Prade foi a EDITORA
ROTEIRO. Est.a mesma edl-
tôra já publicou um volume
de contos e crônicas de
João Paulo Silveira de Sou-

ea. intitulado "UMA '\TúZ
NA PRAÇA". Além dêstes
dois, pretende editar, ainda
êste ano, os seguintes livros:
"OS NOSSOS IGUAIS" ele
Salim Miguel, "CRONICAS"
(com a partictpaçãn dos
cronistas mais atuantes da

capital); uBO! DE MA

MA0", álbum de desenhos
de Meyer Filho; "SEREIA E
CASTIÇAL" de Pérlcles Pra

de; "JAZZ" (Introdução),
de Holdemar Meneses; "IN

QUIETAÇAO", romance de
Ricardo Hoffmann.

O ILUSTRADOR

Merecem grande destaQüe
as ilustrações do livro "J!:S:
TE INTERIOR DE SER
PENTES ALEGRES". Fo.
�am feitas pela artista

(�ont. na 2.' pág.)

Pedro Zimermann, da ban

cada do PSD, eleito pela re

€irão do Vale de Itaja!.
Como das outras vezes,

aquêle parlamentar apro
veitou a sua estada para
manter contactos com as

autoridades estaduais, obje·
tivando a resolução de pro
blemas de interêsse da co

letividade que êle tão bem

representa.

Quer seja na Câmara Fe·

deral, quer seja em con·

tacto com as autoridades
federais em Brasilla e Rio,
ou ainda aqui em Florianó

polis o deputado Pedro Zi·

mermann está sempre na

procura de soluções e me

lhoria de condições para os

que trabalham na rica e

progressista região do Vale

de ItajaL

binete de Planejamento.
Ali, 'na oporl.unidade, Co·

r:un C'Slll$ctQ:> n�<;lInl.()s. qu

Hoje apresentação do

Coral de Florianópolis
HOje, às 20,30 horas o

mundo- literário, artístico e

cultural de nossa terra es·

tará lotando as dependên
cias do Alvaro de Carvalho,
a fim de admirar a notá
vel regência de Aldo Krie·

geri o Maestro que já é nos

so, e o não menos famoso
CORAL DE FLORIANóPO·
LIS. Surpresas s�rão regis
tradas. O ponto alto da noi·
te, será O HINO DA CREA

ÇAO de Haiden.

Adhemar falará7
...

contra o comunismo
orgãos diligentes dJ pais.

TEM P O (Meteorológico)
(Síntese do Boletim Geom2teotológieo, de
A, SEIXAS NETTO, válida eté às 23,18 bs. do

dia 8 de novembro de 1963
NTE FRJA: Em curso; TEMPERATURA MÉ·

lA: 30.5" C; PRESSAO ATMOSFÉRICA MEDIA:

t�.��;;; �Vf���e�iD��D�Em:S�LArieI�tvoM���� Imms: Negativo - Nevoeiro CUmular - Chuvas es
parsas - Tempo Mêetio: Estável.

Será

O senarler trtneu Bornhausen, pi-csídentc da UDN ca

tru-ineuse. a 30 ue outubro último; expediu a seguinte nota

OfiC�::�ael;��:��:"i�C�O sr, Paulo Bornhausen. onde se

I

en-

corurava nospednuo, o Senador trtneu Bornhausen rece-

bCII a visita de uma comissão de uucmstus joill\'illenses,
inh'J.:ratla pelos Dcputadns Arno Enk, Pedro COIliIl, vereá

dor \\ill� Schosstamt e srs. Arllo Dohler (' 1\1ario !\1etz

que. em caráter oficioso, transmitiu a deliberação do Ifl
ret.;rio flllluicip!ll da llUN de indicar ii ClIfl\'cnção cano

dithto IlfÔl)l'io ao novêrno do Estado. Embora não uves
se II Comissão revelado o nome que rõru divulgado pülü
uouctãrto local, o SCl;!ador Irineu Bornhausen em res

posta esclareceu que e";'ta era a terceira comunícação SÔo
bre o assunto que recebia. 1\ primeira do Depumdn Lauro
Caruclrn de 1.\1\'0111. CIlI Brusitíu, transmitindo a delibera,

çâo do ruretõrto Municipal de Join\'ille que o indicara
cnmllduto ao (suvêrnu do "�stàdo. A sugunda (lo Oiretório
Municipal de Bhnneuau, indicando o, nome do Prereno
nerctnc Dccke, que tcria o-apoio de vários DiretVrios, in
clusive o dc JOÍll\'iIIe. A terceira. ainda do Dirctôrjo II"
)oiiiviJJe, que tcrTá in(ticado, conforme. arnpta divulgação,
o nome UI) sr. "NUsoa 8en.der. � Presidente do. Oiretório
Est�dual afirmou à Cumissão que daria a mesma rel;JlO�ta

qtt� .dera nas o�orlun!dades ....
anteriores. �eCOJlhl"ce como

leglhmas as aspirações de qualquer udenlsta ou mrcté
rios l\1nnicipais de pjeltear a indicação de candidato l,ura
disputar aos cargos eletivos, mas entende que não deve o

partido cogitar de nomes para a sucessão estadual sem

antes cuidar de sua organização e da defesa da unidade
partidária, o que propicionará condições que permitam
alcançar a \'itoria nas urnaS'""""t"m 1965."

xx xx :xx

&guudo os meios udenistas! as 'aspirações 'que a nota
suprá reconbece legilimas1 lt_ãO são as de quallluer ude.
nbn:l ou de diretõl"ios municillais, mas apenas as que con.

tratam eaSlImeltto .com uma das três MARIAS do chefc
do partido: ou o próprio, ou seu filho, ou seu sobrinho,

Fora desse modo, haverá inco ... modo!

Enquanto isso, dizem os íntimos do senador, há que
aguardar (IUe Joinville, que já apresentou três candidatos,
apl'esentc mais outros três...

•

Festa de Confrater·
das Debutantes

Cõtarinenses

Nossa reportagem apu·
rou com o Colunista Láza

ro Bartolomeu, promotor
do grande' acontecimento,
que Blumenau, Lages, Flo

rianópolis, Joinville, Brus

que, Itajai, Rio do Sul, Crj·
ciuma. TubaTão, estarão

Tepre debutRn- t:i!!�1;S;:;;;...__.:;;l=tii�=a�
..tes, de 1963. Na loto vê·se a

..

-

debllfanlf Tv],,]"!! .!il,'-Ll ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dr. MOACIR E MARCI')
.BENVENUTTI

Com prazer l'cgblramC)i
no dia de hoje o trans

curso de mai;; um ,Illlver
sálio do no�S'J D!'ez'ldn

amigo dr Moeei!" Ben
venutti. elemenl" de deli

taque em os n',.,�os IJleio.�
ooeiais e cultUl"aj� b.:.!m
como Q de 'seu filhinho
Mâl"cio de 7.\llos,
Ao., nataliciantes e .:oen.:>

familiares, os cumprime.1-
tos de O ESTADO.

menino LUIZ HENRI"QU:::
DOS SANTOS

Prazcro�os, n:lIicia.mo5,
na efemêrid� de hoje o

tran�cur"o de mais um

natalicio (]0 robusto e g:l
la.nte menin:J "Luiz Henri
que dos Santos,
Ao anivel·sar.ianie e seus

papais. (JS 1'10,,.;1),,

bens, •

- DI'. Silvio Eduardo
Plrajá. Martins
- Dr. Nicolau' S('vol'riu
no de Oliveira
Dr. Aécio F. :Sousfield
- Sr. Pedro Servi
- Sr, Edmll' Cnsta
- SI·n. Tle. Gutdf' .. R�-
drlgues
- Srta. Aurea Terezinr:1
SlIv(']ra

FARAO ANOS A!'1ANHA
JOR. ·LAZARO

TOLOMEU

Com intenso rt'g"zij<l
notlcinm(\ .. !lara o dia cte

amuuhã· o transcurso de

milis um aniver.,;ã.rio nata

lício de n()��o ilustre ami

go J:rnallsta Laz:1l'o Bêll"

tolomeu, consagrado . Re

düo" Social. per,;onagem
flue com um tra!J;\]hO fe

cundo através sua..; pro

moçõ.es sociais rie grande
relévo. tem regateado,; 'IS

aplauso" me"ecidamente
de tõd,1 a �'Jciedarle fl.)

l'ianopolitana li! catal'int'n
se. com ral'o brilhanti3-
mo. Razão p�la qual· se re

veste, a 0femêride de :lma
nhã. de inusilado 'regozi
jo para aquêles que pri
vam (te sua amizade, ou,
que admiram "uas gTande,;
iniciativas,
Portanto. motivo do\! jú

bilo para Que a soc!edad�

v Confec;)ner!toi Sociais
r ,�. (10 '

.. �,t "'--/.' '\\ """\ .._.....�
----=----

I-klje nit lia Feira do livro noite de i)tItografos-

Vitfa festeiou idade nova. com COCKTAIL

1 Em recente cr.ck-raü a

elegnnti"sima Nice FarIa
usou palha dourada adq,ui
rida em "tum bouucue em

Pari".

2 O Coral uuíversitárto
no próximo sábado fará a

pl"cscntaça� na cidade .ie

Laguna um recttal b tnc
Iicienie.

3 Aniverxarlou ontem

sr-a, Anita sctueo. Em sua

re-tdéncta � sra. Pelu sa

reeepcionou- um grupo ele
senhoras para um chá.

4 L ,·go m;l!s :·('<llizar- .. ('-á
na Ih. Feira do i.. ,wrn, p:.)
m:ç::'J da Camna Júnl!-r
de F;m ianópôl',.. a e�pcr:t.
dn ":t>:"i e d·';! Autográfic,,"
_ gente do "S·'Ciety"· es

tará em piHlta l"!1 aconte
ciment:J.

5 Carmem Ro,.. C,ld.tS,
Arlt'tc Rocha, Paula Ban
deira Maia· Carmem Lú
cla Cruz Lima. MHia da
graça Nevcs· Maria Tere
za Machado, Elizabeth R':;
gemback· Duman P!nl:l:
Ezir Moritz Rf"a Mari 1
Boabaid Reis· Maria Luiza
Renaux e Mil1'iz3 R<.lm';.�·
s5.o as elcgantl's que pa"
tlciparao do desfile da no
va linha Bangú dia 23 prj
ximo no Querênua Pab\'
HXJtt'1.

6 A bonlta Yara Medel-
I'OS Gualbel't'J. com cock
tail no Querência Palace
H:tel, reuniu o jovem ';l)-_
cidy'''' oara festejar ida
de nOV,l _ Nada deixou a

d('sejar a recepção 'ele Y�
ra quand(J ln3!S uma vez
no Quercncia Palace dpu-

para ..

mento llRl'a o dia de .una- •

nhã, emJereç.mdo ao Lã.

'f'nI efusivos cumprimen
til...

catarinense :;e congratul� �e uma panlda de ekgim-
efusivamente, pOl' tão gra- cia,
t:l e auspicio ..o aconleci-

_ menina BE!\TRIZ

BAR-

A data de amanhã as

sinala a nassagem do 20

�n\�'lpa r';)bU'Sta e int.e
hgente menina Beatnz.
encanto do lar do no�so

ilustre ,lmigl) Dr. Flávio
Alb-eno de Amorim, ex

Redator dc.�la fÕll1a· �

alualmente In",petor Fe
deral dI) Enslm em San�a
Catarina f' de sua exma

e:�pó:'<a dna. CeliDa Amo
rim. ekm('ntos gr,lnde
mente relacionados em (·s

n:}s."iO� meios �oclais e cul-
turais. ....

rn;os B��I;��i;� ...S�:s e:I��t�=
menhs de O ESTADO.

Emaocipação de "Capüava"
BRASLLIA 7 10EI - João OlluJart m:l,,1!'ou-�e

Llden's sindicais c:Jmpa
l't!ceram a. prestnça. dn
Presidente da Repbblic".

de pinturas

7 De-z senborn-, da nuS"''\

accíedeoe estão sendo CI':J.

viduda-, para p1tr\j,l;\C>;9.'.'"
da Noite -em -are'ck-fto'
dia 23 próxírno no Qúel'ên
cia Palace.

Em nossa cidade o sr .. \
Juan Autônfo Atbanen. que

ccnsegutu da d�'('ção E. 13,
uma Cota ']<ll'a ser sutis
crua na -copcrattea Plan"

��t' L�\�[�{ãO da n-. s'etr-i

._ 9 Precedente do Rio.
gani Il(,je. a no ....�a cidad{' I)

ilusll"l' Deputado Dout ... 1
de Andl'ad�, Amsnhã I»';

�:llões do Lira Tenis Clu'J:'

amig'JS e c:Jrr�!lgionÚJ'il)s
ofl'recem um jantar!
IX-ptl(ado em fo("u,

, I
10 Aniver�arlou ontem, o

jovem Dão Al1lin. Em ":I,t

rt.-idéncia, ,também aCO,I

teceu recepção seus

amigos.

11 O lnduslrl,d Nils.L1

Wilson Bendel' j:lntava _,

Quel'éncia Palace

grupo de "mip;'Js.

12 Expo,ição; Eslâ .:oen 10

a"sunlo na cidade, abolis

sim a exoosicão <Ie Telas

no QUNênei;\ Palace. in'lu

gurada na noite de quar

ta !eh·a. For;lm madrinlla�
da expOSição dJS Artistas

Uni(i':}s de São P"ulo: Ya

Medeiros Gualbert:l. L:i

cia d'Avila· Beatriz Peder-

neiras Corrêa; Rita d('

Cas .. ia. Viég:us. Maria <Ia

Graça Neves: Ete'Jnor:t
Toledó'de Barrns: Mirlam

Luz: Tel'ezinha Amim e

Ana Luíza Silvestre, O ptn
ter ueuono SI'. weuec

Gaitu P: o i-esoon-ável pe

la �'xpcsiçãj e� questão.

13 _ A eleg]nte Sra Dr.

Paulo Bauer (l\Ul'iam'l
amanhã festeja Idade no

va. a-cntectmcmo-
ctats- deseja a era Bauer

os melhorei Vl)tl.� ue Icü

citações.

14 _ De viagem marca

da. "ara _ Uruguai, (> cas.rt

Sr. -e Sra Manolo Gil men

i-íqueta r

- BAR -

s'mpéuco ca 'a) sua fi!ha

vtrgíntn.

15 _ O Sl'crelârio da

s'ezencta Dr. Eugénia Doin

Vieira festeja ':wi":!rsã.rio
amanhã. Em SUl re�idên
cia. o simpátic:l casal Doln
Vi('jra l'ecebe Collvidad03
para um jantar amel'Íca-

16 - O Secretál'io d�
Viação Obras Pública", Dr
C\ h�I)·1t."lmos ?IUlo, e 'OI".
Alcides Abl'eu. Diretor cJ
Banco de \De"'envólvimen
to do Estado. encontram
se no ruo com viagem mar

cada para Nova Yorl{, del-
xando o Rio Ji\ndn esta.

-,

17 - Em gl'8nde moda.
no mundo daes mulher{'.;
elegantes ,cs tecidos bOr
dado, tendo preferência a

renda.

18 - Jus.:oa Cabr.al. es
treou modelo em linha r�
ta ncm tecido l\stl'ado em
Co,.e� diferentes· que me
lhor realçou sua beleza.

19 - ;::; p�r f:l![ll'lllOS �":1

gent.e bonitll' está ,"end,}
espel"ilda em lW�Sa... cidade
a sua V€ Ligia l'I�f'eUman :1.

20 - Na noit� de quar
ta f�lra v:sitav3 a exnfl

sição de Telas no Querén
,eia Palace o .:;Impático C11-
sal Sr e Sra Danilo Schmi

«BIIDel« Biblioteca Pedagógica -

Rua Felipe S�hmidt - aber ..

ta das 12 às 18 horas.
Cine Clube de Florianópo,

lis - Sessões cinematográ
ficas às terças·feiras na Ca ..

sa de Santa Catarina,
I Teatro Alvaro de Carva ..

lho - Rua Araujo de Fi·

gueiredo - fone, 3016, Dias

8, 9 e 10 apresentação da.

Associação Coral de Floria

nópolis. as :!0,30 horas.

Museu de Arte Modema
� Rua Tenente Silveira,. 69
- fone 2767: Exposição
Permanente, aberta das 8

às 21 horas ..

Centenário de Lauro, Mul
ter - Dia 8 de novembro
transcorre O Centenário do
Nascimento de Lauro Mul ..

ler, ilustre catarinense, nas

cido na cidade de ltajai,
que se destacou no cenário
polftico nacional, galgando
�lmS' Ptm da adrnfnistra- N. R. - Vore está pessimitãs meu 8-

���e�::��:" de F��n�:n�:�� mig�, entretanfo sua,· cada está publi�ada.
, �,.,,�:,�::��:::.::r:::::I*:i�!:;)1,:��IilIiiII:::.._""

RESTAURANTE
COIHEITARIA

lANCHES
PIZZARIA

favorável ao ptllido, ml3

niíÚ ))reviu a dala para.
consumação dQ ato. A re-

�����l o!rani��la:��s�;.��,
50% de '"'' o""','ios 1"" "-: "

lmf(!ec\!rcm, cm. greve.
'

�;

é;�'A:?k'�"�S:�ii��<4;�;",,;

Florianópolis
Rua Trajano � 27 � Fone 3125

--��--�I

A Campanha Nacional
de Aperfeiçoamento de Pes
soal de Nível Superior
(CAPES) comunica' aos in ..

teressados que duas bôlsas
de estudos estão sendo ore ..

recídas para. estudos em

qualquer 'campo na "Was ..

hington State University".
Essas bOlsas patrocinadas

pelo programa "Emery H.
Powell Scholarships" con·

cedem a isenção das taxas
escolares e um montante ... , ...._;;..-....

���:resn;,:��t�n:�, 1:�v�:500 !,iIr·'aJ�:JI""
Os candidatos devem ser

maiores de 18 anos e tet

completado no mínimo dois
anos de curso universitá ..

rio.

Os pedidos de inscrição,
acompanhados dos certifi ..

cados, em inglês, do curso

secundário e dos estudos
universitários já realizados,
e de um atestade de conhe
cimento da língua inglêsa
devem ser dirigidos até fins
de fevereiro de 1964 ao: IN ..

TERNATIONAL STUDENTS
OFFICE - W.ASWNGTON
STATE UNIVERSITY -

PULLMAN, WASHINGTON
- USA

r'\

f
.

,

Ol] mua
(Coni. da 1: I•• )

plástico PEDRO PAULO
VECCHIETTI, um tapeceiro
de reconhecido valor. E.
convém dizer, que o plane ..

jamento gráfico do volume
também foi trabalhado por
êle. Uma das razões que a

apresentação do livro é
magnifica.

O escritor Péricles Prade
ainda. êste ano lançará pela
EDITõRA LITERA'll'URA
CONTEMPORANEA DE SAO
PAULO, um. volume de pro
sa poétfca intitulado �AH, A
LAMINA", a ser apresenta ..

do no Centro r). Vital. E
fins de dezembro outro, de
poemas, "SEREIA E CAS
TIÇAL". pela Editôra Rotei ..

ro. Alem dêstes dois, está
preparando "O REINO OU
A PARALISIA" r teatro i,
"PANORAMA DA NOVA
POESiA EM �TA CATA
RINA", "A PSICOLOGIA DA
CÕR EM CRUZ E SOUZA"
(ensaio) e "DO CONCEITO
DA POESIA E SUAS IM,
PLICAÇÕES" (ensai0) ..

Bôkas de

Estudo mI

"Washington
Stale Univer
sity"

,Rateiro Cu�ural '

o Departamento de Cul-
tura indica:
Feira do Livro - Até o

dia 10 de novembro à pra ..

ça. XV ele novembro, de ..

fronte ao Palácio do Govêr ..

no.. Promoção da Cãmara
Junior de Florianópolis com

a COlaboração do Departa ..

menta de Cultura, da SEC,
Casa de Victor Meireles -

Rua. Saldanha Marinho, es

quina Victor Meireles, aber
t.a a visitação pública.
Biblioteca Publica - Rua

M('jpestre Paiva, 7 - fone
3703 - aberta das 8 às 21

horas.

o
Crônica Moderna

- CESAlrr.l'J1'Z"P7\80E.l) -

A QUEM NÃO CONHEÇO
Li em "A Gazeta" o seu antigo, onde você chamava ou

chama, de vagabundos aos elementos da MPC, UFE, Odec,
etc. etc.

Infelizmente voce não é o católico que pensa ser,
Não é porque lança uma pecha à quem não conhece. Com
quem não, conversou. I

E' lamentável que, ao lado das belas palavras que voo

cê dedica a Nossa Senhora de Fátima, você, esquecendo
se de que Ela fala multas vêzes em Amor em suas apart ..

ções, pratica e lança um juizo sem conhecimento. aasea.
elo em informações ou outras fontes duvidosas.

E' lamentável que você tenha feito uso do Santo No
me de Nossa Senhora de Fátima, para nos chamar de
vagnbttndos. Sem DOS conhecer.

Que gesto de Amor é êste?

Que atitude de cat.l}ico é esta?

Cristo nos ensinou a perdoar até mesmo aos inimigos.
Não façamos juizo temerário. Ao lado da oração e da pe
nítêncía está a sua fôrça motora: xmor a Deus, e ao pró,
ximo como a si mesmo:

Ou. você reza e ama apenas os seus amigos?
Gostaria de conhecê-lo. Para conversarmos. Como duas

cessões educadas. Como duas criaturas criadas à imagem
e semelhança do Orjndor. Como dois irmãos. Como dois
sêres que podem conversar porque sabem conversar.

Venha, procure-me Para conversarmos.

Para que você tire a "prova dos nove" da minha "va-

pabundez".
De nosso diálogo .. você verá se sou um vagabundo.
Eu verei se voce é um católico autêntico.
Certo?

.. Só os ignorantes e covardes fecham o diálogo, De mi ..

Ia parte está ab�rto.
_

Espero tranqui.do.

r-------�-,

�ZDEA�u

PROGRAMA 00 MÊS
Dia 9 _ sãcaco - Baile das Orquídeas
Dia 12 _ Terça Feira .. Cinema - Mesmo assim eu te

Am':lDia 19 _ Terça.. Feira _ Cinema - A Couraça. Verde

Din 26 _ Terça-Feira. - Cinema - Já fomos tão fe·

_ OSVALDO l\Ui:LO -

UMA CARTA� TV EM FLORIANO'PO
LlS, - Escreve o leitor (assiduo, já se vê)

uma carta a qual traz seu nome (que não

garanto seia �esmo o seu) e com o pseudo
nimo de "TELE, . ,VISIONA'RIO",
"Meu caro confrade (pois também sou jor
nalista), Li sua crônica sobre TV EM FLO

RIANO'POLlS, Li e fiquei admirado do
haver dito o coléga com certas reservas, que
"não entendeu nada da entrevista a respei
to.. do assunto".

Pais. JDell caco amigo, não foi você so·

mente q_uem nã.,. entendeu. Fômos muitos e

quem aúnwu; o contrário é porq\le quer ban

car sabedoria em eletrônica ou coisa seme

lhante,
Ou então, Quer fazer jogo de "empulha

ções" para distrair sôbre o caso.

No meu entender, isto sim, aquela en

trevista parece ter vindo de encomenda e

teve por fiDalidade JÍl!iDci,lw, acabar com to

das as esperancas e sonhos que estão povo
ando a meRte de ínuitos incautos. '.

Já se viu uma televisão com tanta Coo

fusão de torres, e sobretudo custando tan
tos milhões só para transmitir programas dé
outras "telês"? I

�o, amigo Melo todo aquele amontoa- '

,

do de perguntas e respo$tas na base do "en-.
gana matuto" não passa de uma. formidá
vel ducha dagua gelada sôbre as esperanças
dos fIorianopolitanos, que por s,erem "cren
tes, demais em todos os assuntes vão sendo-
1evados no "pacote", . ,

Aqui o papai e muitos outros não vão
na história de "Mil e uma Noite'�;

O assunto não comporta coisasdúbias,
respostas imprecisas.

E' sim" não não .. Il& d\ll'o.
Voltarei sôbre o "causo"

!ar coisas engraçadas,
DI> amigo e coléga: TELE." VISIO·

NA'RIO.

para ._.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



._ � w,:���itW4'#i*iijiW&%A*, ��it"i'ete����,!;�Rj';'!'��'l':'�;;1�""�)':"
BAt�CO

Em sua edição de' 26 de

outubrO ultimo. "COR·

REIO SERRANO
"

de La

ges. fê:.. o .rlos;o;lo rins auvt

dade ... do Banca do Esta

do recém instale do na

qu�la chlade. Eis a nota:

Inaugura,da há pOUf'O)

mais de uma semnna. 1\

filial do Banco de De-en-

vctvnnonto do Estado ele
Santa Catarina S/A. es-á

encontrando grande rc

ceptvídade em

mot.e.

Essa receptividade (

mai, caracterizada ÍX'll
cnctêncte de sua organiza
cão, bem como as finali

dades a que me ...ma se pro
pôs, pois que o Banco de

Allla Particular
Pl1rt1l1Jues e IMntem,llica. Iníormações à rua souee

20 _ fone �5·30.

VENDE-SE
1 casa a rua Gal. Nestor Passos, 24, terreno 290m2.

prêço CrS 2.200.000,00. Nlsta.
1 lote à rua Anthero de Assis. 78, 270m2. em Barreiros,

preço CrS 300.000.00.
1 lote na zona urbana de CaneUnha, 300m2, prêço

CrS 70.000,00.
Tratar ti rua Mentno Del_lS, 19 Nesta

COLUNA
CATÓLICA

PAULO VI EXORTOU OS

...
VIVOS, REVERENCIOU OS

.MORTOS

VATICANO, - (V.A.)

Dura;;te a missa que cele
brou na manhà do Dia de

Finados, na Basilica de São

Lourenço, afirmou o Sumo

Pontífice Paulo VI.

"Devemos dirigir nosso

pensamento àqueles que de

ram sua vida em defesa da

paz e da liberdade. Devemos

pensar com reconhecimento

naqueles que nos precede
ram na Terra. porquanto
eies nos deram tudo: fi vi

�...a.rieg.1ol..ci,...«iza.:;ão"
A propósito afirmou o Pa

pa que os homens do nosso

tempo amiúde esquecem o

passado, pois apenas olham

para a frente. "Entretnnto
_ observou - o povo ver

dadeiramente
.

cristflo deve

p,ermanecer proCundamente
apegado às recordações do

seu passado." Depois de re·

cardar que era S�cretário
de Estado inlerino há vinte

anos, quando acompAnhou o

Papa Pio VI! em sua visita
às ruinas ainda fumegantRs
da Basílica. o Santo Padre

disse: Não se pode esquecer
tudo o que foi em defesa dfl
cidade".

VEHDt\I)EIROS
V.o\l.ORES

Ao termino de sua alocu,

ção o Papa convitlou a mui·

tidão a apreender no ato de

caridade cumprido para com

os mortos. o ensinamento
que o mesmo contém, a -sa

ber: que ê necessário con

siderar os valõres verdadei-
ros da vida.
Após a missa. Paulo VI.

dl'sceu a cripta para orar

junto à tumba de Pio IX,
depois. junto a de Alcide de

Gasperi que foi Presidente
do Conselho italiano e, final

mente. junto a de Luigi Srur
ZO, fundador do primeiro
partido católico italiano.

O mês de novembro é

consagrado às almas do

Purgatório. Rezemos por tõ
das eras. que esperam
ses preces.

"Todas as gerações me

chamarflO bem-aventurada,
porque grandes cousas fêz

em mim" o Onipotente cujo
nome é S:loto.

(Le. 1.48·49)

Maria. rainha dos apósto·
los. rogai pelos missionários.

(El\tr.)

A coragem da humanida
de é a coragem dos santos!
E' escudo que protege

contra si mesmo.

E' arma para conquistar
O céu.

E' trégua diante de Deus,

Que jurou a si mesmo não
resistir a ela. (Extr.1

RADIOS E .ORNAIS

R[PIES[NTAÇÕ[S A. S. tARA, h6 34 anos propanionando a mais

elidenle ,obertura publititiiria a jOfllClis de Iodo o Brasil, ampliou
�UD equipe espetioliloda e ueello novCls reprmnla�ões de r6dias e

jotnais. Poro obter anúncios da S. Paula e _ia (as prilKipllis ,en·

tros publidlários) lonfie a sua lepreS&llto�õo iI"moior firma do 9'"
nero. E nole: �Ó operamos col1l UMA emiUira , UM jorllllll de

(tido cidade. Pela informo��s Msle jornal ou escreva pata

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA
II. Vitória,6S1.(onj. 32-Tel. 34-1949·S. PGUIo

fLAMULAS
COnfecCIOnO-Se: Cjualq.,el qu.ntIO.O•. no melhOJ

Qua];(.Jade I'! mentir preçtJ
Ed Zohl(l _ 7 n 0,,"130' opto 10 I f:o� 249.

realiza quaisquer opera
cõe- referontes ao finan

ciamento Ida. Iavourn. pe

cuária, Industria e outra ,

atl:vidades profissionais.
ccncodcnoo sob as diver-sas

modalldOd'e" de garuntja.
empréstimos agr-ícolas, IX'

cuartos: Industrial": agro
pecuárias; proncsíonrü.,
ele.
Assim. preenchendo to

das essas fi!)nlidade�. ra
acm com que as operuçõe
bancárias deste nóvet es-

tabelecimento bancai' lo
venham encunrrru- o m{tx'i
mo de aceitação em todos
os nossos setôres de attvt
dade.
Além disso. a flfiul .to

Banco de nesenvoivtmon
to do zstadc de Santa ca
tnrtna. S/A. está eficien
temente dirIgIda pelo SI'.
Antônio .rader Marquex
Que tem dado o máximo

empenho 110 fiel cumpri
mento de suas finalidades
muito bem assessorado oe

10 seu contador. Sr. FI';n
ctscc Cyrl110 Corrêa. E..;te

pr-lmoruso trabalho de

equipe entre a rürecâo e a

contadoria. é completado
com o excelente de .sem-ie

ilho do seu digno COI'PO
de fur{clonál"ios, oco em

conjunto estão coraanuo
com verdadeiro suces-,o ()'"i

primeiros dias de atívldn
dcs desta agêncl<\ bancá
ria.

tão brasileiro
quanto Brasília!

Carta da Alemanha
gramada c vasta num E<

tado totalitário não olá r ..

sunado ntnhum. corno p"()
vam 0S aC(lnt(,("jl1lCnlf,� C')

levante rta Hungr-ia .l'll,l
1906.

A� válvulas a serem J

bcrtn-, por xrncnev

tuam-sc. pcrtnnto. n')

campo da produção de

bens de (�9n�ull1(). N'-w

uvucote <I oconorma teto-

1i!ari1 r-omunisl.a uma pl"l

,1U'}.:\0 ctC�(II'ma n'"nt" I' rle

brll.' .tc {., ll�U\l·.f' 8(' me�

mo Irllll}O. A Ufllão S'"lvi{>
tiea· que até h-:-je. depo!"
de quarl'lll:\ c rcis an"s

de n'voJ\\(;ão. não resol-

veu � prcblema de "U;! ali

mentação. não !:Iod(' c�m

pet:r C(Jm ". SUI)erprndu
ção (\1) mundo livre. (.'!1l

bens de C'Insumo l' arma

ul'·nt-::.� atômicos
Knlclwv preci�a de 11111l.

pausa na corrida arma

mentista· n�rn (lue c'l,,�i

ga'abril' a-r"válvu\as·c sa

!isf;lzer (/,; sonros e de·.,e

jos mais naturais do seu

povo. nara que 1),,;5'1 C:Jn

central" o .... "tus ('�fnl"ços ne;

mclhc1I"alllcnto das ("ond\

CÔI'S de vida· df'm:Jnsl\"'.ln

do dchtc modo a., suas in

t"nçõe� j)acifica� tanto ar>

seu �ovo cnmo ao mundo

inteiro.

Como consequcncia ao;
clonai e blil nara:Js Sl)

viêticI·s. a politica dl' ap'l

ziguamento com I) Ocid("�

te liberta melo� financf'i
!"f.... para a politica de aí'l
da 11(; .... oai�es �'m dcsell

v-::lvimentl). que é a forma

modNna ela política ex

pansionista sovic'Ur.a. Li

gando as mcdida" de deS9;!'

mamento .ao im'blem<1 do

l'('cnnhecimenlO das fr-:m

lell'a" da Elll'opa oriental
incluindo a" fronteiras rlfl.

AlenHlIlha cnll1�nista, Km

chev �)l"('tend!"' conseguir a

aprovação internacional d!"'

Stla.� 01'el'as de gUNra e "

liquldncã.::l el:l,", �·s!)er.a.n�·�
e asoi("::t�ões dos paV0S ",ub

ju"go.dos pt'lo romuni"mo <t

qualquel' madificação d"
sua �ituaGiin.
F:)i Lenine. que decla-

rou· ,<('rem neeessárl<1s ('t<t

P,IS de coC'xi .... tencia no C(l

mlnl"o para a i"(>voluc;ão
mundiaL Não e na(tlTfJ.l

quI' an'lllsemo�. portanl,.
[I� pl",:,,.,ostn� !;jovhjUca·., de

;lnnzigtwll1l:'n(o ....nb a ln?

dês�('s r, .... lar'.·l'impntos tã,

OllndlJO'J de LeniO(.? Sc (JS

m'Jlivos aoui ana]j�'l.d:J�

EDITAL
Edital de citação com o

prazo de (:�O) dias, llc
Interessados ausentes.
Incertos c desconncct
(los.

O Doutor Odjalma (:os·
ta .. Iui:l: de Direi!u chi
Comarca de Bi):"lIa�·tt
I:)�tado de Santa (:;Itari
na. na forma da lei. ('11".

FAZ SABER aos

presente edital de

com o prazo ele trtmu

dias. de interessados uucen

teso incertos e desccnlu-c-í
dos virem ou déle conhrv-t
mente tiverem. que p(ll 1':11

te de JOANA MttLLEn. r.u..

ciontíria públirn. �"II, il"lI.

maior, residente nb;(,' 1\tl(·

nicípio, foi requericla 1lI11:l

ação de usu�pirlO pnra ado

quirir o dominio 00 !>('J..,'l.lill·
te imóvel: - um lern'no si·

tuado em Rio Ca\'eir�I!'ó. n{'<:·

te Município, merlinc\o n:t

frente 150 melros de J;tr:�I1'
nt. esta que na prOfllt1llld:l
de de 200 inetros e ft,'I'C'sdd,1
de 120 metros, no lado IH)I'

le: de fundos mede 600 11)('-

1 ros. A área de é de 17(1.000
metros quadrados, confron·
tando na frente. a lestc. com
a estrada estadual, fundos.
a oeste, com terras de JO:IO
Ferreira. norte tnmbcm com

João Ferreira, em 40U me·

tros e no restante com ter

ras de herdeiros de Paulino
da Silva e sul com as de Gu
mercindo Ferreira. Feita a

justificação pré\'ia da posse.
foi a mesma julgada proce·
dente por sentença de 2 de
outubro de H163. E. para
que chegue ao conhecimen
to dos interessados e nin

guém possa alegar ignorân
cia. é expedido o presente
edital, que será afixado e

publicado na fórma da lei.
D:!do e passado nesta cida·
de de Biguaçu, aos sete dias
do mês de outubro do nnq
de mil novecentos e sessen

ta e três. Eu, (a) Ararai Ro
mão de Faria. Escrevente
Juramentado, o datilografei
e subscrevi.

Biguaçu. 7 de outubro de
196:l.

Bigu<1çu. 7 de outubro de
1953

(a) ODJAU.1:A COSTA-
Juiz de Direito.

Confére com o original a

Cb:ado no Fomm desta Co·
mare?..

Biguaçu, 7 de outubro doa
1963.
.-\r.traí Romão dt' Faria.

de que vtCê preciso!

Não sc'i. se é verdade.
mas Lenho diante de mim

fumo. inf·*maçã'.l publica
da pOI" uma agência ale
mã de notícias ·.iegundJ a

Quão numerosas são as qual um chefe õcmocr-ata-
tuas obras, Senhor! FizFste cristão do Chile teria de-
tudo com sabedoria: A ter- etnrado: "Se o mundo <1"-

ru está �beia clt t� ct1ALu- � pira. a ccexteténeín pcct-.
(SI. 103,23). fica. porque nós. no Chi-

1(' na") podC'1'lamos coe

xistir com os nos·.-;()S co

munista,;?"

Const<1r1jtC'mente �ul'ge
em cartas dos meu!". ami

gos latino-americanos e

n:J� debates durante :3.S

minhas viagC'ns e<;ta per
gunta: "O comunismo não
(>stfl fazendo as pazes com

o OC'idente? Kl'uehev nuo
detcjn a normal!zação das

rel�çôcs internacionab? O
trata(\"J (le pro3crição d'"l�
tI'stes atômicos na <"ltmos-

fem. não 'C a primeira
pro\la dl nova !!olitlca so

vlé1ica de !}:lZ (' entendi

ment-os rnzm'lvels para
com :- mundo capltali�
taTO

Ninguém ccnte.�tara q

atm0sfel'a mais amen).

n1als pacifica e c"mpre-
ensh':l nas I'etações entre
a União Soviética (' 'Js

EUA. "Apniguamento··· é
o 510gan da ep"Jca.

O ou(' e'-,ta acontecendo
"O Senha!"' olha atenta.• com ê�se mesmo Kruchev

mente para o caminho do
que ha pouco ,linda man-

homem. e considera todos dor orojelt'ls c armas atô
os seus passos" (Prov. 5,211 mica� a Cuba? De ond!'

vtm ('sta "convcl',ão"'?
Trata-se realment.e de

"conversão'"
Para l'csponder 's<ltl�fa

tõ!"lam('nte a êSS9 pergun
ta vital oara todns nós

prcclsamõs .�(>I1dnr n� m"J

tiv�e
o alct'n('(' rle!-'s<l n0

va ILu(le soviética.
Enc mtramc". �'ntãf) d::Ji_;

grupo" de motlvo�:

Prinv'iro: fi c<'Ol1"ove1"sia

KRUCHEV - anjo da

paa?

Prof. Hermann M. ooer

gen

sino-s:.viétlca.
Segundo: a si'uacão i� ..

terna da União Soviétic I.

Quanto ao c0nfllto ::;i-

no-s,vtétil'o. êle ê o f"3'o

ma!� de"tn�ado do pl"oee�

�o de dcteriol"i'1ação em

que l=e encontra fi própria
. id.zolo<tin marx!sta-leni

nl<;ta. Já antes (lé�·,e c�n

fl'to lnviam as dlvcrgén
cia."" C' a"'p;lzCS - alterna

tivamente _ entre a União

S('''lellcn f' a IUf!"oslavia

marxistas de Moscou a li

derança espiritual � a che

fia politica do mundo. no

·I11lU1iSb. A e-m-sequência c

o enfraquecimento das r.ir

<;8" comunistas em geral r

no mundo inteiro. Plii�

Idec Icg!a uotenouaaoa "ig
müca poder d0teriol"i�ad'

O problema para Mos-

cou. de ncôrtío cem JS 28-

'tudos bem doeumcnta.!«
de suzaune Labin. já nàc
ê mais. saber fe a ide,,!'·

via marxr-ta-Ion.nt-ct a

a verdade. O probkma e

qu� essa ideél!ogia, jn ]"'

pendente do ,;eu contewll!

foi e continua �endo a b:l

"e princIoal {' a "Im:. d::l

influência .5oviética

mundo. isto é ('m t::l(ICi ()�

puises em qu.e o c:Jmuni�

mo allertamente ou c1<.ln

destinamente di�pôe de for

C;as organizadas. e,.:pecia'.
mente entre os intelectual.,

Quanta ao segundo gru

po fIe motivos, é êle rel . .\

cion"do com (1 primei]"').
O� pov:J<; da órbila C0I1111-

querem viver

mais digna. mais Cl)··

moda. mais agradável. Qt\"
rem viver em paz. -s-em p(·n
s,u' con"tantemente na

"cononi-ta do 11llmdo e na

ditadura do proletariado'".
Viv,'m a�"ustad,:,s pelJ.'
p,)i;',ibilid<l�e di> ic\(l(Jlogi'l
comllnist<t um dia pr9""
;::ar um conflito armado
c()Jn � mundo capitalist:>
A r('e�truturação praflssi()
n,,1 com a a�ceru:ão de cen

tf'na� de milharcs acadé

mi�(ls na vida �)ública s ,

viética criou de�ejos e npi
n!õe� nada f3Voravels a'l

heroismo J;)l'�letál"io'" A')

contrál·i:)· ilproxi]1lam-:;:�'
"('mpre mais as ment"Li

(Iade..: dos homens. que vi

vem no mundo collluni..:
ta a (lo,; hcmens tI'J mun-'

do livre. pcrque a próp:'i:'
n�tureza humana nãu to

lera 'I vida constantem(>n
t-" em geri!!:0. rtn desclm

fOl"t'). pm f'_cravidão. M�IS

para Os seu..: plan')s do

ronqul,ta do mundo. Kl u

che\' !Jrecisa (los instru

mentr�, miJitarl"s. Qner?Q

do a f'nergia. ') b ....m-e�t.1r

e II c�nforto do "nu povo

para um fim �ó: pr''',ervar
(lU cnnquiftar a �npel'i')l"i
dade em armamentos .

Dl' outro I"óo· êste mf'"S

mo 9':OV1 exi'!('. ('nl ('�c11'1
cl··"�cente· a n!"orlucã'J d ..

ben" ele rrnhuTIn {'('ndi·

CÕI'S melhorpe dp v1ri9.· �'

Nc qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver sou pro
blema sem demoro. Em nosso estoque
.ocê encont-oré - com ccrtezc - :l

peço ou O" acessório que procuro, a

preço de labelo, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar

ca IH. E, no coso de qualquer con

sultc sôbre o seu lnternctloncl. .tere
mos o máxime prozer em ctendê-k..

Representante �jt nesta cidade
COMeRCIO t

RFrRESfNl A�Ot S
FiJLVIO ADUCCI 7?; �

F,_\.TlnIIO
Um 1('1'<, :1 �;I·.I(l lO (I f"�'a

12 l\lf.,.I.)<;i)�S [uro
t'!i'-.

Teodoro C. Marioti
(:)0 ANO FALECIMENTO)

A família de TEODORO C. MA1UOTI.
convida aos pm·,ntcs e amigos para à missa

fJ.\IC'. ('111 j1\l('nç';�tO Ú alma daquêle ente que
rido, Illnli{l:1 ('t'lf'br:-1r dia 10. domingo, às S
h:-> .. un 19l"l'i;) Nossa Senhora elo Parlo.

Por rnnis ('stc ;110 de fé religioso, ante
cirn ngr'nt!rr·imrnto.

10··11-68

DR: SEBASnÁO MOURA
cU'NIl'_\ UHln"lA I: NOTlIRNA

E);: Q"nHsta dn 8c·wln5.rlo ('·:ulllli:mo PiO_ XII de> S. Paulo
Tr:-J1�llJ1i'htCl r[ldD�!1r pf·la �\11:1 Rotaçflo - Pr(Jle:-:e
]tnT:.\P..t(, 1);"( .... ::.::0 /';,c; 11.3(1 f' (1:1<: H fI:-; !8 home;

::� 4'S e C' FEIRA� A1"l:; AS ?O '�11.
rm, Nn�q l.f.<\CHADO. ': F.SQ .J()\O P1N1'O

CASA - ALUGA-SE
Pn'cb:1 SI' li, tiCfl:l. J,� )l1"<'1f"I·,;ndll ('111 í',On;1 nii(l muito

10n::,1.' /In (·,�ntl"( <1:1 c'hlndC' I':,�'a sp lJ('m! Favor tratar I·om

.<:;n··"I. \)1'1(1 f,,,ll' "nIl7

Curso rreparatório (ontinpnfe
CLJr�')(J'; i , ..PECIAI<i

PARA PROFESSORES
l1[ DATlLOGRATIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais mod.rnas processos peda-
gógicos.

- Dirig'ido ó)e1o:
- PROf. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'R1(JS. DI URNOS • NOTURNOS
Faço sua lnscriçõo à Ruo Dr. Fúlvio Aducd

ga 24 dto Maio, 748 - I. andar
- Equi/'lodo cOO'! mÓQuinu novos

ROUBO
_,.'" �!J de outubro foi roubado do interior de um auh,

_."WCI WOLKAVAGEN, no Estreito. uma pasta plasUrn co.

.''''U. comendo dOCutnflnlos e duplicatas da Firma E. h.

'_4:.)10 e ::;ons S.A.

....;,t·ll\l·C(�o-se no Comercio Que não devem efeluar qual'
!uel IJUgurncnlo das r'Jferidas duplicatas sem a deviab

ajJrlOsentação de crC(U'nclals pelo ponaaor.
uoodato Jose (;.11

rcp1'eScmt&Oltt

ANOTE - GUARDE - VISITE
DURI·BLOCOS

ANOTE n;; '·lntar.t'ns: mão-de·obra é reduzida em

�oo·"; o ti'mpo d.. con�lruçfi.o é 70�;' menor; materIal
1Il1lj� llutnlo (' só ptC'cl!;1\ dA 2 fi. 3 mm. de rebOco. As
nnrrdl>.';j 113.0 tlHltum PR!;'<;:1t nlido, umidade ou calor e têm
.tlltflblllrlada iUrnittldn.

(lUAP.DE o endereço; - Escl"il6rio à Rua Felijle Seh
ml.:tt :'11 )' nm.ln1'. F4br!C'!I. rm Coqueiros - quase defronte a

Rnl'7.fl.
\'ISI'T'R ri C':'\sa modfllo, nn hdo da f�ihJ"i("a e ['{'I"jiiiq!JP

11(' p1'l,\"'�lm0ntf'. ct,,, il.11;> \'I"'1'f, mesmo já pode inl"lnr suo

Nf:drllrl",,:;
""'TJP.I�,-T' i.T"Di\.

V(,il1lr'n rir i,i.-.:>n,; dl' cimel1tv - 1iiolo<; (1,' C'Ollr!·(>to ...:...

('Om encatl':f:s -

D K W
NEGO'CIO DE OCASIÃO

VENDE..SE uma D K W VE-

MAG 59-60. importada, completamente no

va e inteiramente equipada. Tratar 'A nu

ielipc Schmi�l, ;'2. apto. G. !lO hOl':1rio d,1S
13 às 15 horas. 13-11-6::!

.

.,

Mr�c()u hole �e vê am .. ,"; na mesma proporf'ãJ j"l'- ('(\!"I'cspondt'm i1, I"ealirlndr'.

çad:t. m:lls do qne nun('J. be!:!-'ie contra a� pel"�pcc- a nl1V�1 .1)qlvlira o.;ov16tka
('m �un<; preten�õe� (ie Ii- ti"n� �ini�h'a< d.,' uma �n1"r �IÍ obed(>l'e a I'xlrrência 1::1-
deI" e�pld'ual tia doutrln1 1"'. É cl'lrn. onr tais !i)jra" dn mompl1t"J. C(lnli-
m:\\"xista-�('nlnlst'l. Pcklm 11uam ,,�m('<mIN "hif'ti_

n.o t"rr mf'rln ('m c11"Pll-
tar abNülmenl(' (',1111 1"111[':1
tr:ldiclonab guon]i"es

•
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tl:JBE 12 DE AG8S=r=e - Dia 9 de novembro - "BAILE ElAS OReUi·DEAS
col�a �a Ra!n�a e Princesa �as Debutantes �e s.e. �J � -Nni1e �e Estrciasserá a�resenta�a- Traje à Rigor L.B.

ATILIO Fontana-no -�enado teder�1
Rainha e Princesas das DEBS - Coroação das
Garotas Radar de Fpolis - Desfile "Noite de

Estrelas" - Rainha das Orquídeas amanhã no C. 12

i
A debutante Nice ncse. fraternização das Debu

que amanhá- participara tames de 'Santa Catarina.
da Pl'jmeil'B Festa de qon

AMANHA
o dia "D'" BAILE DAS

ORQUIDEAS". eÍ1) noite de'

gala no Clube Doze de .'\.

gôsto, o que marcará mai ..

uma promoção desta '[CO
luna. oficializando o Bai

le <la Rainha e prtueasas
das Debutantes de Santa
Catarina. Belas meninas

moças de Lages: ortcteme

Tubarão; s'tonenãpous,
Brusque; Itajai; Blume

nau; Rio do Sul; .romvnte

'desfHa-rão no trurüctcnut

e arislQcráUcO Clube oo

ee que mals de 91 anos

vem recebendo a sociedade

jcatannense. Apresertts rel
'nesta Coluna, arós o bai

'te. a relação completa: das

debutantes que presfígfa
rão a esperada noitada de

amanhã,

o ACONTECIMENTO

de amanhã, será. f:\r.l.,'.

do pela Produções ca-

retrão- com Q ctnegrafreta
NIlson Oardaso. Uma com

pleta re!}ortagem pub';ca
remos nc."te matutino, co

mo tambem na Rev:su!

Indústria e Comercio 1C

Está pl'evi.�tu uma CUOf'l'

tura da RevistJ PI!lnrrlí.J
do Paraná,

NOITE DE

ESTRELAS famo�() ct('�

file com bonHas e siml"a

t!cas garotas d!l. )<OCi8d<l.ol')

IbrusQucnse. QtJf> apresen
tam beli �;ma" fanta�':Js

repreMntando ntril"� C.

nematogràficas dns' !lH'

Ih'.lres filme.� já exlin!L �

na telã. Duma origi1l8lis
l'lm,1 p)'?mo<;ão. idealü:e.da
e organizada lx'las Se
nhoras: T.erezinh9 F'rw'
Anori Rl1ler; ]'oIarlen,e Pe
trusk: e Vlian Gevaf'j".

que aron(0ceu com <lutr�r'
tlco SUG�"él duas vez'�, n')

C.A. Carla,:; Rçnaux. B�'Us
que; Soc, A�irad'J1"e�, 3:\'

�menau; amanhã a vez de

NO QUER:!ilNCIA
Palace, está acontecon

do uma bonita expoe'cêo
de pinturas, ,ro!l1ol'lda pe
la Galeria de Arte André.
de São Paulo.

AS GAROTAS �.
RAJ?AR' Etly Alvares

Cabral e Maria Beatriz

vrnnaís, receberão a fai

xa, uma de Misi! Doçura
Radar, Sara Regina Rr

malho Silva.

Florianópolis;
Doze. próximo .�ábad(l e,,-,

a omvme.

rsare i Abreu; Dr. gpíros
(Sebu'.,Ii) Dlrnat t.os ; t.ov

re (Tereza) Gomes e Dr.

Perey , (Virginal Borba.

,

RECEBI
convite para parttcipnr

do Jnntar que amanhã, se

ra oferecido ao Deputado
Dour el de Andrade, líder
do PTB, no Ocag resso Na

cíonal. Uma homenagem
da Bancada do PTB. de

&.C., marcada no Restau
rante do- Lira 'LC, às 20
horas,

A RAINHA

da" Orquid;as. será co

nhecida 110 Baile das Or

quíde3S' sua c:::ll''Jação acon

te:erá na Exposiçã'J da

A·soc:ação dos Coleciona
dures de Orquid�as cu,ia
fa-xa .-8rá entre!,:Ue pe:-,
'Presidente C:lronel Antonio
dl'! Lara Ribas.

A PATRONESS]';
Sra Dr, Helio (Branc:l)

FI'eita;;, na tarde de qual'
ta feir,1 recepc:ion,)ll as da
mas !l:J.tl"()ne�'�f:s da la Fp-::
(a li" Collfr�tel"n:zação d"l;

dtlbutanltes catarinense.s.
do 'Bdile dos Orquide9s
El1tre as ('�nvidada�. a S�
nhora Dr. KI'J.u�; lHalyse�)
M:J.r ke, jll'e.sentiou a an

fitriã um bonitu ramalhe
te de jllllmns S�nta R�
ta,

o QHEFE
do Cerimon'al eh Palâ

cio Dr, Nek'n Teixeira
Nunes, em n:-!l1e do Se-

cretàrtc da Fazenda e da
Senhora Doin Vieira, con

vida o casal Colunista pa
ra o jantar que vai acon
tecer amanhã, na. rest

dêncía . do ilustre Secreta

rio, Dr. Eugênio Doin Vlcí
ra. que vai trocar de ida
de, Antecipo os meus cura

prímentog pelo acontect
mentd

o JURI

que elegerá 3 Rainha e

as Princesas das DEBS. se

rá completado amanhã,
de acôrrto com os convi
dados que vão chegando.

YARA

CIlIY�

Medeiros Gualberto. na

noite de quarta feira re

cebeu um' grurio de ami

guinhas, ccrnemoranur os

seus de ....essets anos. A ani
versariante e filha do sim
-v'tco casei Dr. Ay�'S (.Ma
ria M;lrtal Ouatberto.

RECEBERAO

Dipkomas as Patronas
ses da la, Festa de C(lO'"

rratermaeção das debu
tantes de Santa Catarina
- B<lile das Orquídeas _

rxa vinte próximo.

ESTA
programado amanhã rio

Baile das orcu-t.reas à�
23.00 hora>: o prjm,�i)"a des
file que está pJ evr-ro
NOITE DE ESTR.ELAS.

SAO

o sr, Atilio Fontana (PSD)
- SC) falou sôbre a situa

ção dos transportes mario

tn!10S e do desaparelhamen
to de nossos portos. Infor

mou o orador ter tomado

parte em uma mesa- redon

da na TV-Alvorada desta Ca

pital juntamente com o Sr.

Monteiro Neto, Diretor do ...

Lóide Brasileiro e do Depu
tado Clóvis Pestana, ex-Mi

nistro da Viação.

setecentas mil toneladas, em
1962 transportou, apenas um

milhão, duzentas e quarenta
mil toneladas. Possuindo vin

te e poucos navios houve

época em que o Lóide che

gou a ter somente 4 ou 6

navios em condições de ope
rar. Os demais estavam pa
ralízados.

Diminuiu o número de 9'
vias, diminui em consequên
cia, o volume de carga trans

portada, diminui a tonela

gem total da frota. Não di

minui, porém no Lé::ide pe-

lo contrário, aumenta é o

númerci de Iunoionarios, au

menta o número de man
nheiros. Por longo tempo,
cêrca de 75% daa tripula
ções ganhavam dos cofres
públicos sem produzir, por
falta de navios. Muitos con

tinuam, ainda, nessa situa
ção. Isto, porém. não impe
de que os funcionários do
Lóide entrem em greve J",'

vindicando melhores sala
rios

ses de 'navegação temos ain

da as inúmeras dencíenct-s

dos serviços portuários, in

tetramente desaparelhados e

esmagados por uma buro

cracia imensa.

manganês do Porto de Ama

pá para Santos, transporta
do por navios nacionais cus

ta, nada menos de 30 dóla-

Onde estão as condtçôcs
de competição para a nos.sa

marfnha mercante? Indagou
o orador.
Finalizando sua oração o

Sr. Attilio Fontana reclarou
a urgente necessidade de

providências do Govêrno pa
ra corrigir essas falhas e

distorções que estrangulam
a economia brasileira

S",::;undo declarações do

diretor da emprêsa, que ex

piora o manganês no Terri

torto do Amapá as emprê
sas estrangeiras de navega

ção coerem US$ 2,70 por
tonelada ríaquêle minério

do Pôrto de Amapá para

Filadélfia, dos Estados Urri

dos. O frete da tonelada de

Para agravar a situação
calamitosa de nossas emprê-

Disse o representante ca

tarínense que as declarações
do Sr Moacir Monteiro Ne

��--
-

-""===iii=iii====iii'='im"",��,,to, home n inteligente e co
---�r."��..x ::. iS as, '!! "!N ....�.......�._.

nhecedor do problema vie

Ta confirma o que ele tem

abordado da tribuna do Se ti AgOr� é anado

f
...

Como quase tôcas ",m�,� 1Il',Lnuprêsae estatais, o Lóide Bra-

sileiro é deficitário e, mes

mo recebendo auxilio do Go-

• Cam�aRha ,da [conômia!
SETE PLANOS SENSACIONAIS A SUA ESCÔLHA CO�1
DESCONTO TAMBÉM NAS VENDAS A PRAZO!
ESCÔ!.HA UMA DESTAS MODA�IDADES E APROVEITE
PARA COMPRAR AGORA:

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

qualquer alimento.
Mâ§ ítãd��'ê�scr� '��

Anllnda mais lima de suas vantajosas
crJr�pan�as:

vêrno, não consegue melho

rar seus serviços e ampliar
suas atividades. A frota do

Lóide que era de 350 mil

toneladas há dez anos atrás
está reduzida, hoje, a cêrca

de 200 mil toneladas e qua
se tôda com impossibilida
de total de recuperação. En
quanto, em 1937. o Lóide

transportou um milhão,

Monq�;i!hol

HÁ TAMBEM DOIS PLANOS EXTRAS ONDE QUEM
MANDA É von.
E ALÉM DE TÔDAS ESTAS VANTAGENS EM CADA
COMPRA DE

CINCO MIL CRUZEIROS
VOCE GANHA UM DÉCIMO DO BILHETE DA LOTERIA
EST.4DUAL PARA CONCORRER A

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

40 MIL CRUZEIROS
,I'

,

vocr GANHA UM BILHETE INTEIRO CONCORRENDO A
UM OU DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS.
FAfA DESDE JÁ SUAS COMPRAS/PA'RA FESTAS DE

FIM DE ANO APROVEITANDO OS FABULOSOS
DESrDNTOS DA LOJA CLAU

t REALMENTE MAIS VANTAJOSO
COMPRAR NA. CLAU

CL1NICA DENTARIA

f�atamento das afecçôet
tia bôca em' adultos t

cri ln�a8 pelos metudoa cll

n1�0 e cirurgico. conrecce,
de próteses parcial, e to

tatL

ra Iil��::!:mentl com b,�
ccnsuttônc: EdU1clll Ju

ueta - saIa 104 - "TUa J.

r'atronesse, do Ba.Ie das
Orquideas. cuja renda ,f!
rá oró-conserucãe ca no

'Ia séde do Clube Doze (1p'
Agôsto Sras: Dl'. Omi (A-
1ice) D:miani; Comle E
millo (Beatriz) CameU:!"
Dr. Hel.;_ (Branca) Frei
tas; Coronel Antonio (Ca:'
meHal Lara R:bas; Dl'.
Vilmar (Dora) EU-as; I<.;i
rana La:-el'da; Dr. Fulv!o
(LE-onidal Vieira; Dr.
F'-l:ln�i.-c\) (Mal'ia de L(' 'r
des! Assis; Dr. Alcides

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

REt3RESSOU
de uma v:agem oelo Ri')

de Janeiru e Bj·s;ília. o

Dr. Vc·1nf'Y COlilC:)' de 01:
veil'(l. Pl'ocurador ria R� ..

pública

CHEGOU
da Belacap o decorarlw

Mant'el GaJ·bejlo.tti, dizcn
do que Luiz Henrique, es

ltá -comandandJ as noita
da-.; cniocas. com l'haws
no Baeará e na TV, t:anal
treze, com Teima Elita.
Tem ma:s e vou contar na

próxima semana.

rARA t,,,. BOM PA:-'!oOA 1"":""'1) COM :-:tiA 1',\,\111,1/1 1tf<;U1'\lII)F.� SOf:l.4.IS
OtlNÇ,\"T ..�� C(lQ{'E'rf<�I!>' - FK"'l'l\!'õ ",,; r\'liIVF;R:-iARIO!' _ CHA

IJ.-\NÇANTF.!>-> - ,,;'1,(,
... """. """'''111,''' n.. ' '''"'''''' '11'1'1-'1 T.. I .,,,,_., '''',rla".'

Expresso C R E sei UME N S E Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO TELE�AFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre

j

NADA DE

REBITES'
ExIja em seu ca','(.

I:.ona de frelos "COLADA):'
- 6C% ��,; 1!l [ln "prO"�,
mento das Lonas.

CASA om fRf.W
!-tua Santos Saraiva, 453

�'f.;'I"RF.T'J'('

,.,.5

CLAU defronte aos Correios do hlreilo.S A fi o R o S 0'1
SÓ CHE ZITD

I'

"

"

F'O< í",is: -- São Paulo Rua João Teodoro, 670 -- Cunliba Av, Iguaçú, 2117 -- fone 1.2 71 __ Pôr!o Alegre Rua 7 Je Selem bro, 691 -- fo?e 7818 -- Florianópolis Rn� P�rlre Rom", 51,
,-';1 ;. 2801 -- Tubarão �ua Lauro Muller, 50 - fone -,- Praca Herdlio Luz, 632 __ (Qne 23 __ Laguna Rua GUetavo Rlc 14 � fone 131 -- Joi�ytne,Rua A,?a�n;: i',

"'It&l:r�:tàJ�IZ.I��i!.��n�e·7�$t;\�i�" ' ' ;:��.i".,,:'L);;:,;�M���ii,;;l��"!�'�"�'-�'/"i, o .9.��s;,j;Á�Nlffi��Çê� "",,'
. ;;;,r c: • ,",,,' ". i' '/ �. ,,"'.
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CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES _.

MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS 1O PAGAMENTOS

IGUAIS, SEM
ACRÉSCIMO I

ludo cm 10 Pag8lEntos ..Sem Acrése�mJ
Ou à �i�tR-Desconto Efetivo De �O./·

l� ���:,�toDl�r����T�Rdesde 20.000,00 mensais ouII Conjunto marnm - desde 16.600,00 mensais ou

II Conjunto imb,uia - desde 23.000,00 mensais ou

� Conjunto cavnma - desde 23.800,00 mensais ou

�
Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou

à vista CR$ lGO.COO,OO
à Vista CR$ 133.300,00
à Vlf_;t:d CR$ 186.400,Oil
à vista CR$ 19Ó.400,00
à vista CR$ 296.\100,00

PR[MIO� fA8UlO�O�! - DUPlO �ORr[lO!DORMITÚRIOS DE CASAL

Conjunto em marfim - desde 23.337,00 men�ais ou à vista

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

Conjunto em caviúna - desde 27·440,00 mensais ou à Vista

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

CR$ 18".700,GG
CRS 211.800,00
CR$ 213.500,00
CR$ 268.000,00

UM AUTOMÓVEL OKW-VEMAG· 1963 - NÓVO {BELCARJ
"

Totalmente equipado

#a sine lj"
". premio - Um dormitório super-luxo CIMO
2," premio. Um conjunto estofado CIMO
3." prémio. Uma poltrona "bergere" CIMO

Todos da Nova Linha

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

SOFAS-CAMA
.

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

CR$ i8.000,00

*.
. CR$ , 29 380,OU
CR$ '38..2;10,00

DE '2 MIL CRUZEIROS De 5U .. caMPA.... OA DIREITO li

SERIE ...... e CACA CfS 1.�OO. UM COUPON DA seRIE"S"

EIS AS CONOIÇÓES DE VENDA

=
GRANDE VARIEDADE DE MDOÊloS E a CONSaGRADa
ALTA QuaLIDADE CIMO, AGORa ao SEU alcaiicE!PARTICIPE no FESTIVAl CIMO

e ganhe um :DKW�VEMAG (8ELCftR)
côr gêlo ··todl· equiuado

ao lAPC, manterão conta
to com o Sr. Bimbl para a

. presentar reivindicações jun
to à administração central
do rAPe.

PREVIDÊNCIA S�CIA� PelosMunicípios: / Instituto De A�oseniadoria e

_: "' b,��;';':: :';De Blum_��,�, J:>���q".�s.��.��: : ���!�"��R��J!t
RO NO INSTITUTO DOS Federação Nacional da ne- AUMENTO DE IMPOS· marga, que se o imposto tece Pública Municipal uma a dia, vão ficando mais 10n-

D.ELEGACIA· REGIONAL DE SANTA CA.TAIU�A

COMERCIARIOS: _ Acaba cessldade de manter um TOS - A semana se iniciou subir 100%, os generos e assinatura da revista "Man- ge do alcance da bolsa do
sob o barulho, que levantou utilidades subirão 200. E, chete", o ilustre represen- pobre. E êste, só mesmo na

�c�:���g�mc:�:;:efe�t�t:r�: :,:�i�;mn�o v�;�:ia� P::�i�� ��:teD���;!����es�.a g::i�� ::�::�!:ca !��:�!i:�lhe::c��
zação para aumentar o im- ináustriais e comerciantes de Freitas também presen- naís.

posto de Industria e Proüs- com a sobrecarga do au- teou a mesma instituição
sões. A oposição, como era menta e, sim, o consumidor cultural com uma assinatu-
de esperar, assentou suas quem pagará o pato. Ainda ra anual de "Fatos e Fotos". FACULDADE PARA BLU·

CONFIRMADOS OS GRAUS �::�:;dea��:a d� t�����: !:�;u�e °p���e::; ��ma� �:��t:�d��q�:st��v�riaêS::� �:�:�e��p�!:s�1 e �=�
�� D����L�B:!��!o�� :�:é�s:�c��uc�n;:���a� menta.. =�a:dOa !��Or�ne�::a�: q�: :0P�:��d::Ci�taj�� a::��l�;t�
GWBO" que a Divisão de um protesto veemente. As êles, de quando em quan- Evilásio Vieira, tomou o

Higiene e Segurança do Tra- discussões, em tôrno de ne- do, vêm a Blumenau buscar pião na unha, nesse discuti-

balho reafirmou o seu Iau- cessidade, ou não, da me- OUTRO PRESENTE A votos, podem, perrettamen- do caso da criação de uma

dida, encontram eco na rm- BIBLIOTECA _ A exemplo te, gastar uma ninharia pa- faculdade em Blumenau.
prensa e no Rádio .. O sr. Pre- do que fêz o deputado Al- ra dar aos seus eleitores um Está ai um caso mais In
feito alega, apresentando varo CatãO., que, espontânea- pouco de satisfação na lei- teressante que o do au-

dados concretos, que o que menta de impostos para o-

o município arrecada em cupar a atenção dos homens

��;,o��� ��:g:h;a::O f��:� REI-MARCAS E PATENTES ;�s�ot�:b��::;ea :aa:��: p��
����a�i�n;:g:m��to :;er:��: Agente Oficial da Propriedade Industrial ��:�a,ad����:�ra:iv:�ltuerc:r-
do e que êstes reclamam, Reuturo de marclU, palente" de tnvmç40, nome" coo deste município. Há muito
com carradas de razão, au- ,"e,�at3, titulo.! ae e.!tabelecl1"tento. tn.!41ntaa, tra"e. d. já que Blumenau deveria ter
mento de salários e ordena- D10paoanda e marCai fie ezportaç40. sido dotado de um estabele- ----------------

cio Gusmão LObo. Espera. ��:�o�:;;n��.sc:�� a��a vi�: Rua T�Dente Sílvetra. 29 - 10 andar - �::n:�c��a��Si�� :�:����:
se, agora, o julgamento da que os está levando RS por- SALA' - IALTOS DA CASA NAI" - FlORIA,,",O' ou, o que seria preferível,

reclamação do pessoal da tas da fome. Os industriais POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE :J912. ·"r po� mais �o�venjente ao

fábrica, o que deverá ser e comerciantes atingidos pe- meio, de �ulmlca Industrial. mrcrmações: Rua Emílio Brun 21 ap. 10.

feito ainda esta semana pe- la ameaça de aumento, por Infelizmente, nesse partíou- ---------------

��li:;!�eir: ;::a:=toCC:� ;�:fe�:��aa�::�;:,m pe;�e�t: VENDE-SE �:�a a��;�u� ������:u v��: A T E N c A O
Niteroi e São Gonçalo. mente, fazer face aos seus UMA CASA DE MATERIAL SITUADA A RUA PROF nho de japonês: não tinha Faça do seu ferro comum, um ferro automático gra

compromissos sem a pro- ANACLETO DAMIANI N° 21. TRATAR A RUA BOCAiU- cônsul. Não tinha quem dua o caiõr para qualquer tecido.
[etada majoração. O povo VA, 83. realmente se interessasse Economi&e energia eletrica, adquirindo seu PLUG au-

entretanto, que, em última pela solução de problema de tomatíco. Aguarde uma visita em seu lar de uma das vende-

EXPOSIÇAO A OIT: _ A análise, é quem vai pagar tanta magnitude para todo doras de nossa equipe, ou solicite pelo fone 2349 á REPRE-

Comissão Permanente do ra- o aumento, assiste à discus-

C h' C t
'

d
o Vale do rtajar. Cidades SENTAÇOES SELMA DA COSTA D. DUTRA.

reito Social, do Ministério são com o indiferentismo a ompan la a annense e muito menos importantes Exclusivista para o Estado de Santa Catarina.

�i�e��:b�l��: �;n�l:-�::e: �u��:Ui;�da:o��:n���te���: CIMENTO PORTLAND ��:Si�!:���:u60n�eo� :��; riah�;��ii:�rio: ,Rua João Pinto 9 1· andar. sala 4 - Fio·

Sussekind, aprovou 17 rela- e das reclamações que tem faculdades e até mesmo

����:n��:r�n:er������:�s d;: :���s:� Vá�!:Srt��t;�:�:s n�� Assembléia Geral Extraordinária ��:n nl��iV;:�::ect;�·s Pt��t��; Ora. IARA ODILA MOCETI AMMON
tificados pelo Congresso Na. antes de entregar·se a espe· Pelo presente ,fica.m convocados os Srs. acionistas, pa·

. Dados a sinceridade, o espio
culações sObre quem levará !'a uma assemb1éia geral Hxtraordinúrla, fi se realizar na rito de iniciativa e a persi.o;;·
a melhor, segue a recomen- ."ede social em Salseiro, nestA cidade de Itajni, as 10 horas têncifl do presidente da

dação do !olósofo: com o do clia 14 de novembro próximo vindouro e que terá por ArRVI, acreditamos que,

CASA _ VENDE-SE pouco que ainda lhe sobra, fim tomar conhecimento da rem1ncia do Diretor·Comercial com êle a frente, a inicia-

Vende-se uma casa de material sitJ.lad3 �n�U:e�I��ll�:e n���;;�:d��:,��
() d�';:��'��r��ld���bU';�ll�]'�)l;:n���;��,ento da �ga rcspectivll. �i:�o"SP.�:('�'iL��o�;��f���:m��

Júlio MOUl'&. Tratar a rua General 'Eit- .. compa'ssivoS, _?v� m"'nos f'::.
..

Prln Diretoria
.

�o. -'\ AfPVT tem fi nos,,,••

'.'.: �', ._,. . ,

. i.. pertos, m!lda 'MO mudaram" ... . Idro Antônio I'ratlo - Dlreto:r·K�Eentl'!·· �QU,!ar odnae,
tencour t

.... ,._ BI .... , .. ,.;li: ,
o.iJ>n�ços. tia sabl:, por ex- � f'·:ír·��·i.l?ll-'r!·l·

�

.
1-'

I
'";i .r.. "'11,/11763 \:';" . . ...:.;.'.'.,'" T-

�!�<\�;_:' ·;W _ ,�
..

�.::: ".'�;;:.it"'!",,' �_"_._.__
.•

_-_-_,._.'_-.'. ..:.:.;
..

;;;,. .;....;.;;.....;.__•

de ser convocado e assumi
rá por 30 dias o suplente

contato permanente com o

Congresso Nacional no sen

tido de ser aprovado o sátã
rio profissional condícíona

do a escala móvel.

TRABALHO NOTURNO
VALERA' MAIS 20 POR

CENTO: _ A Comissão de

Justiça da Câmara decidiu

em São Gonçalo. Contra a

primeiro laudo Si emprêsa
recorreu da classificação dos

graus mínimo, médio e má

ximo, embora a visita de

inspeção tivesse sido confiro
mada pelo pr ,;prio diretor

geral do Departamento Na

cional do Trabalho, Sr. Lú-

AVISO AE EMPR1!:S.\S
O lNSTI'TI!10 Df': APOSENT_>iOT)R.JA E PI.!:NS:,E,S

DOS BANCARIOS, avisa às emprêsas a êie vinculadas, que
em conformidade com o dispõsto no art. 86 da LeI � !.l07
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), e '\rt.'''4tl:; (\;
Seu Regulamento, aprovado pelo dec. 48.959-A. de 19-9-1960,
e ....rumprmcc determinação do Departamento Nacional da
Prevídenoia Social, fará processar como incurso nas penas
do crime de apropriação indébita previsto no art. 168 do
Código Penal, os titulares, .sólidãrios, gerentes, diretores
ou admínistradcres de emprêsas que retenham, além do

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

Avisa, mais, que as emprêsas interessadas poderão
evitar aquêle procedimento, se recolherem, antes aos 01-
gãos Arrecadadores- normais, as importâncias correspon
dentes aos descontos ou brrecadw;,.ões, o que poderão fa
zer independentemente dd recolhimento das contribuições
da própria emprêsa, conforme prevê o art. 483, § 2;0 daquê
le Regulamento.

Florianópolis, 5 de novembro de 1963.

mais votado pera
:

o Conse
lho Administrativo do Ins

tituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários,
sr. Fermino Bimbi, repre
sentante da classe profissio
nal, que substituirá pelo
prazo acima citado o vice

presidente do IAPC sr. Ge
raldo Campos de Oliveira. A

Federação dos Comerciários
do Rio Grande do Sul e de-

mais sindicatos vinculados do anterior quanto aos

graus de insalubridade nas

diversas seções da Fábrica
de Cimento Portland Mauá,

HERBERT HADLICH

Delegada Reponal - SC.

que será remunerado com

acréscimo de 20%: - A Co-

BAIRRO BOM ABRIGO
VENDA DE LOTES COM FACILIDADE DE PAGA

MENTO.
missão de Justiça da Câma
ra decidiu que será remu

nerado com acréscimo de

20%, o trabalho noturno,

sempre que existir a mesma

ativi<4Lde em horas diúrnas
e na mesma empresa.

SINDICALISMO: - O
Síndíceto dos Jornalistas
Profissionais de POrto Ale
gre, como sempre está em

franca atividade. Atualmen·
te vem mantendo contato
com vários [ornaía a fim
de conseguir o reajuste sa

larial para a categoria. o. cional.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PEDRO PAULO MACHADO

COLAIIORADORfJ .....
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
_ RUI LOBO - MILTON F. A'VIlA
ORILOO LISBOA - MARIO IN....CIO·

COELHO - MANGONA

Empofgando

�...
--

!LUMINAc;AO

A rêde de iluminação do

estãdtc do Clube Náutico
Mardlt? D'as- continua

sendo colocada. já encon

trando-se os trabalhos no

aegunbc pôsto que su-tenta

rã Irais uma dezena .de

boíorotes.

ROBERTO NO AME'RICA

o atacante Roberto que

pertenctu a-o Avai e pela
qual se sagrou campeão
da temporada, tendo P.O

micio d, certame se tranr

ferido para o Ftorecea :II"

Pomerade estã sendo pre
tendido pelo América de

.romvme.

REUNIAO DIA DEZ

N.o prúx'mo dia 10, a

Federação catertaense de
Futebol de Salão fará rea

lizar uma reunião COIll !'1

dos os presidentes e repre
sentantes credencí r dos -te

ligas, para acertar JS

ctMas para a re-ueecãc jJ
campeonato cararnense '11

lonlsta. rtajeí. por ser a

cidade centr,1, servirá de
sede para a f-eun.ào.

SANTOS EM STA.
CATARINA

A diretor-ia do E�po,:,�e
Clube Metnp:1l estâ se pre
parando para recepeíon r r

a delegação do Santos s'u-

Mf DA/MEl.!
EOIUÉ. !

GILBERTO PAIVA não gostarem de esporte, mo muito bom, Sã:> li.'!:; ra

ou negllgêndarem lOS bent- pazes nõv')s e de lllU:t.1 fi·

tebal Clube Que estará

apresentando para o pú
blcn catarfnense ua próxi
mo dia l° de dezembro,
no estád:o Euvaldo Lód1.

SYLVro' TREINA

O destacado rc ndlsea ce
tannense Sylvío Juvêncío

dcs aeatca estará presente
a corrde denominada ''P'r-�

liminar de São Silvestre'",
patrocinada e organizada.
pela A Gazeba Bspcrtfva
de São Paulo, contando

com a supervisão da FAC.

TREINADOR VIU E

GOSTOU

E' que vai ser disputado o Campeonato
CatariRellSe de Remo de 1963 que a Fede

ração Aquática de Santa Catarina promove

rá na manhã do dia 15 de novembro para

satisfação da grande legião de adeptos do

mais popular dos esportes aquáticos.
UIWl semana mais e teremos um verda

deiro desfile de músculos na baía sul, 'com
os expoentes máximos da canoagem barri

ga-verde- procurando render o máximo, a

fim de atingir a chegada com as honras de

campeões catarinenses,
São sete páreos olímpicos, todos rema

dores sensacionais, devendo-o título, uma

vez mais oscilar entre MARTINELLI e AL·

DO LUZ, que disputarão os maiores duelo..
de todos os tempos, com os prognosticos di·

vídidos, pois tanto martinelinos como aldis

tas não querem admitir a derrota,
Vamos aguardar mais uma semana,

�::i��;cu�:rS��j�7t;;;630��
DE BASQUETEBOL:

! torcendo, é claro, para que ° certame de 62,

I
como os anteriores, alcancem o êxito

Pederação Mineil'Q de VI)- lo.) 'rransrerêncta de S,-

;��:i;d�f���: �!�;:iC�e��:� ���:;a �\)IlC:��:t3 t�il:��� que a importância da disputa está a recla ..

1":" ACIR PEITES da S. R. M:1j _m_a_r_. _

cem. na. '1" pago

o Campeonato Catarinense
u.... semana mais e os aficcionados do

esporte do remo estarão vibrando com inteo-
sidade ante as pugnas QUe se desenrolarão
na baía sul.

-

,
-------------------------------------------_

rrálill Biversário �O Avai �errDtou O tôxias
Em prélio efetuado anteontem à noite

em Blumeriau e que completou. H rodada

inaugural ·do Torneio "LUIZA MELLO", a

·equipe do PALMEIRAS conseguiu levar a

melhor sôbre o "onze" do CAXIAS, de Join-
.� vílle, pela contagem de:2 tentos a 1. O PAL

MEIRAS, ,de acôrdo com a tabela será o

próximo adversário d'o AVAI, estando o pré
lia entre o conjunto blumenauense e o cam

peão da Capital marcado para depois de 3-

manhã no estádio .'ADOLFO KONDER",
devendo constituir-se na maior atração da

segunda rodada.
'

Federação Atlética Catarinense
NOTA OFICAL NO 38/63 25/6.3 de .lq/lO/53 da SOCi0

rlade Esportiva cruaetrc:

RESOLUÇOES: 'remedes

tem rtunlão ordinária rea

lizada no dia 29. de outubro

de 1063, com:l presença
dos eegulntes díretcres :

f'

João Pedro Nunes. presi
dente em exercício casto

Alberto Brognulli. membro

do conselho técnico de B3':;

quetebot. Moracy ocmes:
membro do conselho técni

co de Atletismo.

Lei de Transferência de A

uetas Amadores da con

federação Brasileira de

Desportos.; Notas andais
27 e 26/63 da Confedera

çâo 'arasneíra de vonev
Ball ; Circular 67763 da Con

federação Brasljelrn de De�
portes: BOletins Oficiais

nos. 16. 17 e 18/63 da. Liga
Atlética Norte Catannen-

EXPEDIENTE: Fo':a':l re
�ONSELHO' TECNICO

O ere'nador do América

Futebol Clube, de aotnvme

sr. Rubens Freitas, viu .;!

gostou do atacante Robec

to, atuaenente no Flore:õ

ta, de Pomerode. devendo

a diretor-la do clube ru-

bro da Manchester manter Com vi-ta. ao próximo
entendtmeneas com o a- Campeonato catanncnse

vente para engajá-lo na / de Remo. vottc a comentar

equ'pe jomvmenee. as atividades dos clubes da

INAUGURAÇAO DIA

QUINZE

A Inauguração dos me

lhnramel}tos introduzidos

na praça de esportes do

Palmeiras esporte Clube
de Blumenau. serão Inau

gurados no prôxmc dia 15.

quando na pr'n�ipal atra
cão p-reltarão Palmeiras x

Olímpico, em jôgo valendtt

pelo T,neio Luíza Me�lo...

Em uma de suas ccstu- fícios que o mesmo pro-

Notícias dQ Remo
ascreveu: bendo ao cedtc quem será

Q próxtmc campeão catart

ABELARDO ABRAHAM ncnse de remo de 196:l: te Catarinen-e; Oficio

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CAlARINA NO

SETOR oos ESPORTES

'de REMO

Não peço caridade, quero apefl:3S ser como você, Desejo estudar, trabalhar, ser útil.

Com a ajuda que me deram., já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas ainda

posso melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas uma oportunidade de reabilitação, Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.

�o-,.._�-i'l j

Campanha Pró-Criança Defeituott-Associação Brasileira

I
DiretOr-ExecbtiTO Jayme Torres

da Criança Ddeiruosa-A.B.C.D. cOMISSÃo EXEctmVA NACIONAL Secretár�o ••••••••........•.�uiz Philipe Rc:endc Cincra

Tesoureiros ••. , _ ••••Alberto Figucredo e CamJl10 Ansarah

Presidente de Honra...•.••••••.•.•..•..Amador Aguiar Presidente da A.A.C.D...•••...Renato da Costa Bomfim

Presidente da Campanha oo Laudo Nate1 Coordenador••••••.• oo •••••••••••Ulysses Martins Ferreira

CAMPANHAJlRO-CRlMGA DEFElTUD6Á.·
!. i

capital com relsr;ã'l :10S

seus tretnament>-. que são

feitos diàJ'iamentt na bata

sut.. O Martinelli. QI;e i! o

mais rcrte candtcte to ao tí

tulo, está tt-erriandc
novo quatro eoru patrão
formado cor Sclmudt- Lo

pes, Miranda e Ado. lO: ,�OTl

forme temos en-ervado.

melhora dia a dia, con-ta-

tutndo-se mesmo num sé
rio cand'da to ao, páreo.
não se esquecendo do QUIl'

tro c/patrão do Aldo Luz

qlle é muito bom e, na�ur3l

mente,- do América e Ca

eh 'Jeira que são :fbrtes ecn
,

correntes neste páreo. TI

vemos oportunlfuitle taM- !
bém de aprecia!' ,1. d"':;;::l<i;- �
d� raia do dois CO>ll mar· � �
:�!n�'a��r�:��3��������

!

t

melras crônicas (fzia o '!o pol'c:(lna nã) só ao corpo bra. "flOdeud::> surpreender

lega Pedro Paulo Machado humano, mas a. uma cole- no dia, 15. Nos resbntes

que aos redatores da'... ::::ee-

9Ões doo jornais é facuIT'"
do a bl'i�ar ou r. cusa:' opi
niões de elementc� qu�

perknçam ou não à im

prenf'a'·". E hcje vamm; '

nic13r nORsa br'r,a contl'R
todos 0[; direrores d<JS �

colas estaduais U�3.ndo aCI

ma .arma não só no �a ml)

desta pena, ma:; outra es

péCie· de mec�n'sm'j muito
mais �oderaso do Que a

própl'ia metra'h'ld�ra: "'A

LEI!"" Isso porque ao as

sumir o txercício d') car

go que ora ocupa, _o guver
nadar Celso Ramos san�io
nou decrtro reat'v3.ndo RS

a.tividade-:; e�!>ortiVas em

tõdas as escola� e3taduais
e seiU diretores ao que t!.I
do IndiC3, t:zeram Vist::Lii

grossas e não cumprem o

projeto assinado. Descul-
pem-nos oS senhores m'l- Vamos. :;:enhores dIretQ- seu double e doIs com pa- !

g!strados mas. acham::!s que re,.] Vamcs estimular a,.<; trão, nu restante também

a lei desde que seja fei- dIversas modalidades es- poucas são as suas posslbLli
ta e �<lncion!lda é para ser P"I'UVQ!; sadiíls· ao ar livre, dades Para. o futuro t.a!v,:,z

cumprida. E por que não A� ...im .estarã') trabalhan(:.J seja mai� r>crlgo�u adve:'°:i

à cum!ll'em os senhore,:; pplo enlJrande<;itnento :ia

diretores das es('olas esh- e'!porte catar1nense e aju- rio para. Q MartineJli e AI

duais? O que falta para dando D. edificar uma óbra do Luz, que diga-se de pas

�:: �';;: e;::��j���ioT�; ;::;a��m';,'o°:-':",'::0"': ==:::.: �::: ENVIE SUA CONTRIBUIÇ10 PUA & CAMPANHA PRÓ-CRJUça DEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:

parte da Secretaria de E_ faduaL Assim eEtarão daD- aDO. Do América de Blumc·

ducação e Cultura pudesse do um exemplo de despor- saaa. t cachoeira de .Joinvil

fazer cnm que n mesma se I..ividadc elevando- se e e- le dtremos gue virão dis

ja �xecutada. Visou o Go- jpvando Santa Catarina a puetos a veDCler caro 1I.S

vê!'DO do E"f'l:do o pro- uma posicão que sobt'êma- 4ierrotaa DIM páreos em que

�<l (Õ'$9�rt'vo da San_ nelMl nl')9 hQnt8 e e!uIIteca. fatenkio. podado meRDa

t':! C:->'nr::rn. i r'nb�cofan� r'J .;.';'11\ tlt)�fI" E�taoo p6- SUl'Preender na regata de

to. o di' 'o,'C ,. cl,lm'('� d"r&" encontrar <!efln.lUv::l- dia 15. Podemos entretanto

t: :Vt;Z por mente '() seu ''\'Vat.el'loo'" anteCipar um campeonatJ

,
no .aetor d.os ;sportes. liw:1ssim.u ê5t& atlGl. se s -

_��__""==_'_'====""""__'-"--'-'c.:__:._�..,,:li,2:)"';,,'t.·,>";��,·í,;\.�j�j�&�f@dr@®M.��t�q��" .. ��._.;..�J�,;·:l��kti.. ��.

t:vidade,
Dai a n(>cessldade de ime

diatas providências por par
t� da Secretaria de Educ:l

ção e Cultura do Estado

que. por cel·to trabaldan
do _pelo orogres.:;o cultural

de Santa Cat,;'\rina, procu�
rará sanar o problema e

xlbtente e fazer -C:lm que a

p."ãtica n�!:i escolas el;ta
dua's se transforme em

rea!:c!�de. De há multo te

mos notado que bem pou
cas escalas estaduais ade

r'ram a IdéIa governamen
tal. Achamos que a pr�,tl
C'l do des.90rtO deve SEr

Iniciada e destnvolvlda em

tõdas as escolas primaria,,>
de tõdas as localidade.:; do

E�tado em recinto aberto

(ao ar livre) e· não em lo

cais fechados (de ar vIcIa

do) c':mo cr::-;tumam fazer

páreo.ll Eão a.s me<;mas gU& r

n1ções e que estão treio:m

do muit::! para lIdP ",'rem

surpretndidoo pelos adver

sários. No Aldo Luz. de

bom mesmo só tem o qua-

11'0 com patrão e o quatrO

�em p2tl'âo. Nos demals

páreos são poucas as >:uas

possibilidades, havendo ain

da o de�falque do gl'an�e
remad:J'r Hamilton Cordei-

ro, que se tt'ansfel'lu para l

o Rlachuelo, mas que não J.'

poderá correr êste campeo-
'

nato por não 'haver estégjo
I&u.ociente para o seu a

proveitamento. No Riaçhue
lo. tivemos oportunidade
de apreciar domingo p.p.

alguns dos seus barcos em

�reinamento �ost!l.mO!� do

"

AssociaçIo de A,s4rêPci. 1 a;."ça Dcfi:i_-A..A.c.D. -Av.Pror.
Asceodino Reis. esq. Pedro ck: Tbledo. - São Paulo.

IAssodalio c..a da Esp....ça-Rua Imperatriz Leopoldina, 9 -5..<0'.

As5Ociaçio Nossa Senhora de Lourdes, aaca 1 Sca. Casa de: Miseri
,órdia - Av. Clálldio Ruis Costa. 50 - Saa.c:os.

ASIOCiaçio Pernarobuc.ana oe Assistência à Criança Defeituosa -

Rua do Espinheiro. 730 - Recife. ""

Associação Sao.atório Infantil Cru� Ycrdc-A\',JanJira, JOO2�São Paulo

.Associa�ão Santa Catarjna deReabilitação- Rúa Gal. Bittc:ncourr, 102-

Florian6polis.
Instituto Baiano de Fisioterapia c Reumatologia - As. Getúlio Vargas,
544- jllndor,
SJtIticd:Id_�all}piucira de Recuperação da Cri;u::I'çaPara!lt{ça-,Rua Lusitana,
.. CamFUlai. �

.. , . . �,

\SSOClaçto � mel � de 1t�abl1itaç:ifo - A, M. R. - Avenida Afomo

!cna, .2698 ..,.. .Dela Hor�zontc. _

•

JU$otuçãoPMaD&>:uscdclkabllifíl&iQ-A.,P.R.-B..JSUi�U%SU-CIOci�,.'·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



As�e,gure ao seu carro _Simca - Chambord, Rallye, Jangada ou

�resldence - ,a manutenção correta, criteriosa e económica, Traga-o
a,s n,ossas oficinas eepecteüzades, onde Você encontrará serviços
lecn�camente ori,entados e eX,ecutados segundo os padrões de
qualidade e precreãc eetebetecídos peja própria $imca do Brasil.

Mecãnicos treinados - Nossos técnicos e mecânicos são
formados pela Esc�l� Técnica da Serviços da fábrica Stmce, após
um 10,ngo curso ministrado por �specialistas com. experiência in

t�rnaclonal, Êles sabem como cuidar bem do seu carro para man

te-Ib sempre em absoluta forma, sempre rendendo o máximo!

�eças Jegítim.as - Tóda� ªs pe�<IJ: J.dilizadas._ a::n, 1'l0UB.9. e&. '
..

Clnas s.ão garantidas pel_os rlgores,os testes e ensaios a qua são
-

s�bmelldas no Laboratório de Qualidade da Simca (ond& são lam
bem testa_das .as peça origin8Js empregadas na construção do

carro). Nao ha peças com d6feitos, não há faihas imprevistas!

S.�i,ços completos em Iodos os modelos da linha Sim!'): Ro.llye, (bQm�ord,
PnlSldenta e Jangada. Mecânico, Funiiorio, Eletricida&a; Eslohimento.

ELEG.!NTE, l'EWZ. ELE PASS1 .. E UM S/Me.!
............................................. t>.

MAYER S. A.
CONCESSIONÁRIOS

Rua Felipe Schmidt 33

Florianópolis
'

EXPOSIÇÃO
E

OFICINAS
Rua Fúlvio Aduci, 597

ESTREITO

CINEMAS: t ARIAlS DO mA
_ CENTRO- _ BAIRROS-

sãojosé
às 3 e B horas
Gin) CCI'vl

Eleonora Rossi Drago

�ioria
às 8 horas
CHARLES CHAPLIN (Carlltos)
Ola're Blo:lm - em -

LUZES DA RlBALTA
A RAINHA DE BABA

- Cen�mra: até 5 RnO,q _

_ Censura: até 14 an,:,s -

.

rUz
às 8 raras

às 5 e 8 horas�
_ úLTIMA EXIBIÇAQ

CANTINFLAS Maurice Chev9'ler
Zsa ZS::1 Gab!Jr

p li' P E
_ Cin"maScope - Tec:nlcolJr -

_ Censura: até 14 ano" -

Vul BrJ'nnel'
Kay Kendal! �""'-

AINDA UMA VEZ .. COM EMOQAO

_ Tecnicolor -

_ Cew.ura: até 5 anM -

ralá
roxy às 8 horas

ra que, após proceder à.

benção da imagem, entre

gou ao Dr, Ivo Maes para

que a colocasse solenemen

te no lugar que lhe estava

reservado .A seguir, usou
da palavra o Chefe da ruví
são Téenica de Estatistica,
Dr, João Paulo RIldrigu6S,
que em comoventes pala
vras rererãu-se ao alto signi
ficado pristão do ato que
transcorria.

'

INAUGURAOOS RETltATOS
DE NEREU E CELSO

gundo sentimento era. de

gratidão de sua. parte aos

estatísticos de Santa Cata

rina, pela carinhosa mani

festação que naquela pora
11-i� prestavam.

O Sr. Celso Ramos eles

-errou o seu retrato, sendo

oue o de Nereu Ramos foi

descerrado por Nereu &a
Tl"_OS Filho, representando a.

família .Após essa certmõ

nta. a Sra. Olga Voigt Lima

entregou ao Sr. Nereu Rao
mos Filho uma -oorbeüte"

-te nõ-eo. nara que êste a

ecettasse em nome de sua.

mãe, resvtente ,
na rtuenabe

ra, imnossibilitada de cC?m
parecer.
S.,,,(1"O"O o Dr, Nereu do

vaue Pé-eira, usou da pa-

cen uou o D,'. Ivo Maes: "A ümc "na OC<.'l�O. O pri- rovra a f'L'"Jniom\ria leria.

hoména 'em q ,,, p'rc's- de ... rça, qi-a G"",'e;<\ T 'ns. r'omo o ao-

tamcs, Sr, _T" :.')r, é tI,� n:: aento esw- a ""''''''_'''''P'''''_' n;;n �p ew-on-

um tributo c; ru,�d;fu dos la -reu jtemas. trava n"p""'ntp._ cbar=adc 'Dor

o r, j o 'ti'_ Jus ..Ice COJ"'1l'1rOTr,;"S"� tome-toses .. o

ta n r». ncreu do 'R-enif,,!_ een ret-=to f(li de...

Pereira, ex-Diretor do cprnv1n nor ""<1- esoõse (1116

De rtcmo vo. sob cuja f"�S -I'_i -eoresentã-to

tão o IJT.:E t:r.:rl em sem
.

e ;'!�:;J.

t.1 rrão
A SOCIEDADE DE Al\'!PARO A VELHICE, solicita en

carectoamonte a populacãc da Capttal e do Estre to', que

colaborem para a in:'\U?llraçâo, dentro de p:oucos dias do

BAZAR DA SAV. enviando aos endereços abaixes relacio

nados, todo e qualquer artigo, corao: sr-cato. boi-as. ves

tidos, gravetes, objetos quaísqlrer oue seja jã sem utili

dade paro. si, afim de serem revendidos a preços reduzi

aos as pessoas menos favorecidas, resultando assím em

íuncos para a construcêo do LAR' dos VE;,-:��"':-OS toda

fi. renda obtida com o funcionamento do R�ZA� da SAV

que será tooeu-odo na Praça 15 de roovembro. As pessoas

Que quiaerem enviar sua ,contri1:lui-::.ã,0_ podem faze-lo para

os "eouinl'('!' cnct-recos: cermano vendnausen. 76 e 60,

Esteves Junior 180, Padre Roma 52, Aitemtrc Guimarães

16, Av, 'j'rompowlsk 5:!, no Predio do Banco :10 coroõ-cto

aprto. 701 _ 7" and., Almirante La�ego 21, /'n';elo I "!)_)or·

��:L�la�qVo .�l�r���o ;.l:�:�t�s:�oC�:�)m,:.sp:�r rl�� �o��i�� :
a- S'.l'\ ('ontrH'i�'.'O '-<.t\',s·c!e - �

C. d!). EWsa, (Chiquinl':1) morad,'

Podem dil;por t81' bém dcs -e fO!l

� 2:;23 _ 2[1ú!} _ 3385 - 2318 - e o t A�n '1'" �c

nossa Presid,m'e Sra. Elza Gama D' Eça á '1_ P.Luro Ra

mos, Oportuimrr.ente- se:';'o publicados o lli.- h haU�;lr�·

(ão do Bazar da �.\V s<'-,:m como o local qUe ccuparai,

na Praça 15 dt: Nov
.

-o.

HOMENAGEM A CEL'SO;

GRATIDAO DOS ESTATíS,
TICOS

Refer-indo-se à ação do

Sr. Celso Ramos no Govêr
no do Estado e, partícula-'.
mente, à atenção que S, Exa.

tem voltado ao DEE, o Di'

Ivo Maes assim se expres·
sou: "Era preciso, como

providência il;'ediata, dina

mizar o DEE. O prirr.e!]'o
passo sena a· verif!cacão
das condições dos reCUN!"'S

humanos, pois, não obstan·

te o avanço da técnica e

da própria automação, ain,

da é o homem o elemento

fundamental no trabalh"!"_

ATJresentou a "e!'!Uir a série

de melhoriBs relativas a es-

sas c(>ndi�5es, intrnd'lzi19s

Vno DEE nela Sr. CeI:". Ra· '" f'l1'l
......

mos. Referiu·sl'! ao rea jus- . �.w ! 1

t8.mento da gmtifjc'lcão àe J 1

fuw:ões de ("he\i='l d"'s 6,..
ti

gães de - maior hierarq1J;a Fa� 2 ano,;!

Que. de tão baixa e desat'la. Um c-ru!l<: ri' }::��

lizada que era, foi aumen- idealistas· �)m:;,nte da ar-

Instituto de Aposentadoria e Penséss
Dos Induslriártos

DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO AS EMPReSAS

te,

E.
sema,1a, 9,:> a �n ,;

os que (',.-;tud�','_a:n. C!l'

fes doe família, abandon'l

vam selb afazêre.s pan

comparecer aos ensaLJs do

cõro em forll1::-ção,
E, em d0te!'!Ylin�do di'l,

corroa a notie!a de qu�

Flcrianóp�lis !l�" -'.1;9 um

Coral. oue 'te an"f'�entar!a

dhl_ '<11 a tantas horas,
o INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES

DOS INDUSTRIARIOS avisa às Empresas a êle vinc1_l1!'-

das que, em conformidade com o disposto no art. 86 eh "Irar- 'ie

(Lei Orgânica da Previdência Social). e arti. 483 do �
C 't::! e, 'á t",v

Regulamento, aprovado pelo Dec. 48.959-A, de l!J.!Pll): e �J. 'T '1 d '�'P:l-

cumprindo d('t,ef'Uinacão do Depf'.rtamento ,NacionR.1 da TI '1 h

Previdência Social fará processar, como incurso na� peTl<'S
"1 '1 C ,-"

de crime de apropriação indébita previsto no art. 168 do
<, I' "nc'" 1- D'lt res

Código Penal, os titulares, sócios solidários, gerentes dire- c�,.,_

t.ores ou administradores de Empresas oue
E mu!tcs e"r'('6�'s em,-

além do prazo previsto em Lei, contrilJuiGõc'" rl'
r:oI"<ldo�

eis. descontadas dos 'salários de seus empr�gad,�.
lhe� b:{'�a' ,1 � h ;

�
Florianópolis, 5 de novembro de 1[163 :o�:�m;�V(;�l':��1J\ ')'< j��=

taram-.se aos priID-:>i""'.
envidando t::alo'i Os me.;·

mos e.�forços, p3ra d)!' tl

go de si '1 no�sa �oc'edad '.

C""1�'n>_l!Ham a� )tlt,,�

p.,.-1:Jlprna'" O" �T'��io,,:

p" ... , re"rr-:-f.""ft n'Jssa

cont'nuaram também

aplausos_

Amaurv C\ll)r�l N"ve8'
DELJ1iGI\DO

8-19·2S/11fü3_

-mr

F�êd�êiã___"çã_""D.�'�:-�
(%Int. da sa. pág. pa.r& o Clube do Cupido.

rabá (lndaia)) l;l1a<19. a L. Cond!ção de jõ,:,o: dIa 10

A.B. para ,a S_ E. R. Uni�o de Abril de 1063 c�n�i';e

Palm�iras. filiad9. à. LANC, rando 00 estâglo ue 60 dlns

Condição de jóg'J: isent.o por se tratar de 2a trans

de estã.p;!o_ feAência, n ('.'ntar d'J ul-

2) Trun�erever a Res{'- t!mo jõ�(' ofie'al (,ue _o

lução 38/63 de 18'lO/6�, em lO/10l1!)fl3.

"O sr, Jose Pedro Nun�s .)0) CaYl�elH é1 In-cr'c' ')

Presidente em exercício da de refC'l'ido o.tlá('). ::":,,ln A�

Federação Atlética Catar!- soclaçãu Desportiva Cole

nense. de acôrdo com o gt:ll em vIrtude dll trans

Consêlho Técnico de Bas- fe:r:-ênela a'rlma. Florianó-

kel-B911, rtsolve: prlls, 18 de ontubro de

l0) C'1nc�der t.ran<;forÊ'n 10113. as<-: Jo<ín Pe"r('l 'N'u

el 11.0 Ittléla Adernar D'd-'3 n('q, p
.. ",<"'->en1'" em E'''{'''"cl

de 6:lliveira Filho da As�o- {lkJ e Cfll'I"o; AlhC'\'" rAi�'_

�jação DesP9rtiva colegial '')AlJ1i DIl'é'101' do C. "'."

E nossa be.h capital con
tou ,pm outr-r's c'dades d,)

Est�d'J at"a\'é� da sua A'S

scciacão Coral. ,.

F; F''''';al' ll}"']j", brilhon,

f-i "'r),�",_"n" f' \" C" U j,'}

... ··�·""0 C. f' !lt�, C:'tnr',-

A A"�"c'-"';;o ('.-,,.�1 (''''1-

tinlla In+3r�r e n",'''ml>n ..

te ,�e llnrç· c,,�� () rH1-

bliCJ (le F' .....
·

'n<'ln"lj 1l�'

d;a� 0ito, n"" I' ri' r.

No gabinete do ruret-ir

do DEE, estava marcada a

solenidade de inauguração
dos retratos de Nereu e

��s�e�:C:� �:ac�:r�i::' tada em 1.1oooil, QU seja, 12

:�_'Diretor do Departamen- �:=�o,m;:rn� ai��a eraes�::
Usando da palavra, o Dr, �:�e��:s �����ca��:�c::l::

Ivo Maes teceu elevadas sem remuneração, funções
considerações à. larga vi- de chefia nos escalões t-ire

\ são de Nereu Ramos ao r-leres. As cnrreiras técntccs

l fundar o Departamento de receberam um aumento que
Estatfstica do Estado, há variem entre 77 e 92Q'o, J!:st.es
27 anos passados. Apresen- c inúmeros outro" b.n fi,
tou a seguir os nomes de cios fizera"\com quo') o DBE
todos os homens que pas- contínu-mse man-cndc S' a Ramos".

��ra;EE P:�:', :�:g�!��:;�� tradicional pos'cõo no ce- Ju""-'I E AGUADEC::-

nút-ío estatístico nacional, ,AEN'TÚ

���e e�����ci�� ;:���;�nc�:' alcnncàndo os mou-cros in- aeraoececco as hornena-

conservando a ccndícão de ��c:;.� u�en:o�s ;:��rü�f����: !(' n::��,"q�:lS:rar���<; °dl���
=�:-:;::n:o d�am:�s :!�: tes do sistema esteuetco estar possuído de dois sen-

hierarquia, imprimida por _b_'_"_ile_i,_o_"._F_in_a_liz_,n_d_o_,_' _

Nereu já no seu início. E

continuou: "cuía a Proví

dêncía Divina, estivesse à.

frente dos destinos de San

ta Catarina, nesta hora em

que homenageamos a Nereu

Ramos, seu dileto e ilustre

irmão: o Governador Celso

Ramos".

,;;;'J.,
W
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(CIVEL)

_ l\1ilton Leite da Costa

II de uma série

5 _ Pela consuec.cào nmsnetra o orçamento � que,

atuaím nte e e i cedes os países civilizados, é matéria de

direito n ;.1 on"l leva conceituação de lei, conforme

Efetivamente, a cer

que o orçamento é
...
uma.

estranhos a previsão
salvo os que relaciona·

r<õIU cum a autorização para a de crédito por

l.f: I (l dr>" , e <>ni'2céo cl:J deficit c do superavit
" ' ::: 1'1 '" col>ranf;a. do tributo

fun' u

<\ n;�'-< r'1. O"C, de ípu::l mod..." provocOU acalO'

�"'r 'plv,I�S er e o' t;"'.?n('�stas, Q__ividi!1do-se as opio

>liõr:s nm é n' ,c, ,i' e,:'] ;:147, o professor TelTJstocles

C "..-,l.• :nnti, '.C"l"n:uva a tfl�e e justificava a afirmativa, pro

posldo ao')11' ln tnnto no Tribunal de Recursos como no

sup�emo Tri'r-"lll Fedcnl_l.
Daí para (", Nel>Q[n não acordes ainda os tratadistas

_ B�lc-eiros, c'
.. "'. sustenta a proi1:lirão -, ° que

6 certo é nua :lo � _� ,'i-�!1cia dos tribtll1ais do Pais, obe·

dier,te às ;etir!l.drs dec!sões do supremo, vem as dirlgin·

do, de que a majorer::ão do tributo � n<'i.') h:i que distin·

l!tlir impOsto ou taxa �, dentro dnmcs""'O exercício, seUl

?Tlt.- '\ �lO orçamentária, não inf::inge o testo constitu

cional.

9 _ E' recente por s�"1:l1, o aresto do Pretória Excel

so, at v do qual ficou assentado ser legítima a cobrao

ea do �u�ento de tributo det"!rmin2.do por lei posterior

�o o ... lento, qUf1ndo êste já inclci o ti-i·,',\to, em têrrnos

!,!enér!ms, no previsto de receita - r.e� �. and, Sego 8_3�1
_ Relator lVili:l.stro Vitor Nun�s [,eal. pUbli,cado no Diáno

('la Ju�tir;a _ Jurisprudência, (le :!1-H-1961. De outro acór

etA.é) do Supremo, tambe:n n "'). 6sr:e da lavra do Minist"ro

� .!to da Cos!a, coibi O�. intes ensinamentos:

"\ lficou-se simples 2.ur �C:1to âo t:-ibllto, já contem

n1:)do o mesmo no orçamento em curso. Eis que a lei, es·

t ,l�c'(\e(mdo o aumento do tribut.o, antes da exigência dês

te, Ilro apresenta aiva de inconstitucionalidade manifesta,

8 (':-.:1' ir que a declare. Em verdade, configurando-se tal

eirr:t1Dstâ('\a, não há retroação, factum praeteritum alve-_
1 ... " 1 ,ln li'i�"o, porém situacão em curso. Restringiu·se

-,t ') "'r'r ....ín'o flmd'lmentnl a Que um tributo não deva

�r (':. lo elc cnnt'."ib,ünte sem lei que o aut.orize ou se.ia,

'''m l'li I'nteri(1r à orcamentária_ Trata:se de norma regu·

ladora das relaçÓfls' entre o Fisco e o particular, - contri·

buinte e, tanto que o orçamento, embora lei formal, cui

de cto tributo, autorizado precedentemente, em lei espe

Ci"l se a êle se segue, imediatamente, o dioloma comple

ml�t.ar, antes de sua execução, a finalidade do preceito

constituciomü é atingida, não se podendo, nessa hip6tese,

IJrl"'llIT'f'nt"t com a suroresa para o contribuinte pela su

..., ... ,.,."..,; -l'"ill Cl' i"...uo�i('ão fiscal. ou com a sua aplicação
C�n' �nt-"l'''_·se int<:rêsr-es. nada mais. do Que

�" "'R o rec(lnhe�em"s ef'TYl (1 in(';Ídil:ncia do

:,,";H :1 d� rend?" _ in F'.evista Tri""'estral ne -Turlsnru

<1ôr N,l" _ ,iunnn, agósÍ-o setembro - 1957, páq;. 58L

A" "'. n"icinndo Nêsse recurso - n" 35.�i3:'. de São Pau·

lO (l. Pr('r:l1�ànria Geral, pelo Prof. Temístoeles Cavai·

cfll'ti _ inl'nn!',e.:;t"'17elmente uma das mais altas cxpres

<'Foes {l,,'1 1(_,�,.",<; iuridi.cas nacioneis - exarou o parecer

ob o risco de tOt'l1R.r por demais El'I'tensll

-. prll'
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FNTRONIZAÇAO DA lMA
GEl\l DE CRISTO CRUCl.

FICADO

mente como Diretor o Dr.

Ivo Maes.

Singelas solenidades re

vestidas de alto significado
marcaram o transcurso da
efeméride. As 9 horas da
manhã, na Catedral Metro

politana, ', foi celebrada Mis-

Com a presença do Go
vernador Celso Ramos; do
Presidente do Tribunal de

Justiça, Desembargador Ar-

Já está em circulação a

Revi�ta lusc-Brssileira
Em circulação o número

de Novembro da revista de
Plorianópolis com edição
especial dedicada à Itália.
Todos os leitores, admi

radores da cidade eterna,
podem ter melhor conheci
mento da Europa lendo a

úmcu publicação da capital.
Assuntos de grande tnterês-

se neste número: "ONDE
ESTAO OS HERDEIROS
DO CASTELO GANDOLFO"?
de Terezinha cascees mas.

Colaboração variada de os
mar Silva, Almiro Caldeira
de Andrade, José Vicente

Sanches, e Esther Laus
Baer.

-COVERNO CELSO BANeS
Realizações da EU'FA

II II
Éco do 10 Encontro dos

Cronistas Sociais

Por ocasião rlas comemorações, palestravam num grupo o Governador Celso Ra·
mos, .v Desembargador Arno Ulie�chl. D. .Joaoutm Ijnmfngues de Oliveira, o Prefeito

Waldemar Vieira e o Dr. Aderbal Ramos da Silva

MOlRento C"'1 qUI' D. junqnim Domingues di' Oliveira, Arecebispo Metropolitano dr
t'loriam'J)(JIi'i. Jll"Of'u1�a a Ikllção da imagem do Cristo Crucificado. Aparecem o Go
vernauur Cctsc Bamos; o Dr. Ivu Maes, ütretor do DEE; o t'rcreno Wuldemar

vteíra: II Uc>wmb:argador Arno nocsciu. Presidente do Trihunal de Justiça

/

aeettsnr-se-e nos dias 11,
. 12 e 13 do corrente, na cio

dade do Rio de Janeiro, a

1" Reunião conjunta do

Lonselho Federal de Edu

cação com representantes
dos Conselhos Estaduais. O

referido encontro terá o al

to patrocínio do Ministério
da Educação e Cultura e

será dirigido pelo Prof. neo

lindo Couto, Presidente do

Conselho Federal de Educa

ção.
A pU111 a da reunião com

preendersi:
_ a) atribuições específicas
e a�t'il;uições conjuntas do

Conselho Federal. de Edu

ceeão e os Conselhos Esta

duais, e medidas práticas
de colaboração;
b) diálogo entre represen

tantes estaduais e membros
do Conselho Fedenü, sõbre

os problemas prioritários
do ensino diante dos novos

dispositivos da L.D.B.;
cJ o Plano Nacional e os

Planos Estaduais, relativos
à aplicação dos fundos de

ensino, com a análise, em

espectar. das estatísticas, da

taxa de escolaridade e das

estimativas de custo de en-
Na visita a Rádio Guarujá, o Sr. Zury Machado, Cronista
Socia.! de Laço Húngaro, faz entrega de um exemplar ao

Diretor Acy Cabral 'retve

----�---:--------
sino.

Segundo o regimento
aprovado para aquêle en

contra os pronunciamentos
havidos durante as. sessões
terão o caráter de indica
ções a serem consideradas,
respectivamente, pelo con
selho Federal e ceíosecon
selhos Estaduais, devendo
ser publicadas em Docu

menta, orgão oficial do

C.F.E.
A delegação de Santa ce

tarina se-é portadora de

importante indicação a res

peito da regulamentação
dos exames de suficiência
para o Ensino Médio. Inte

grarão a representação do

Conselho Estadual de Edu

cação de Santa Catarina os

proressõres Elpídio Barbo
sa (Presidente), Osvaldo
Ferreira de Melo rvtce-Pre

eídente), Francisco Brasi
nha Dias, Pe. Paulo Englert
e Maria da Gl6ria Brande
burgo de 01lveira.

'A Na ç ã o, o

Oriente do
Grand
Brasil

O Grande Oriente do Bru

sil dirige-se ao Povo Brasi
leiro e exorta-c a que resta

beleça no pais o ámbiente
de paz social, identificando
e repelindo os boateiros,
provocadores, intrigantes e

empreiteiros de mazorcas

de todo o gênero.
A NJ;açonaria rejeita, por

sua doutrina, as soluções
da Iôrça e da violência, e

não adota mentalidade der

rotista. A presente crise na

cionaI está agravada, por
que se criou no país, em

múltiplos setores, o radica
lismo das posições, a íntran

sigência dos processos e a

oposição sistemática, e foi

banido o diálogo democrá
tico, conseqüências do pri
marismo demagógico, a exi

gir apenas a satisfação de
seus próprios apetites.
Mas o Brasil não é isso.

Nossa Pátria, que dá o

� exemplo de ser a maior de

mocracia racial do mundo,
fraternizando brancos e pre
tos, naturais e alienígenas,
não pode ser assim desügu
rede. Urge restituir à Na

ção os seus traços essen

ciais: a tolorãnciu dentro
da ordem, a fraternidade
dentro da justiça. a liber

dade dentro da leI.

Cadastro Comercial e Industlial
de Santa Catarina

Com circulação prevista
para Junho de 1964, será
Iancedo a primeira edição
do .caoastro Industrial e

Comercial de Santa Catari
ria.

Elaborado pelo Departa
mento de Publicidade da

Organização ARES, de Rosa

e
.

Zipper Ltda. à rua Te-

nente Silveira 15, 10 andar,
salas 104/105, nesta Capi
tal, o Cadastro Industrial e

Comercial de Santa Catari

na, a prtmeíra publicação
especíalísada no gênero em

nosso Estado, está fadada
ao mais completo êxito.

O Grande empreendimen
to de divulgação Industrial

No dia 6/11/1963 - Tluminação püottcc na Rua José
Abreu - Estreito

_ Colocação de 50 cruzetas entre
Santo António e Canasvieras

'lo dia 7/11/1963-
1. _ ILUl\tlNAÇAO rúBLICA DE

FLORIANóPOLIS
_ Instalação de vapor de mercú

rio na Rua Demétrio Ribeiro.
2_ - ELF.Tr..H�IGA?O DO NORTE

I>A II,�A
_ Inicio da costeeção de Samba

qui (12 postes).
3. _ LINHA (.'ORDEIROS - SAO

JOAO BATISTA ....

a) _ ooncrusêo do trecho Itapema
Morro do Encano

b)- Instalação de nõvo transCorma-I.... ----:::---:----;;dor de 30 KiVA na rêde de dis

tribuição da cidade de Purto

IBelo, agora integrada na linha
de 22.000 Volts Cordeiros-São
João Batista. I

c) _ Idem, idet'Pl, em Santa Luzfn

\d)- Idem, idem, na prai��

TA( - CRUZEIRO DO SUL
NOVOS ORA'RIOS DOS CONVAIR 440

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

PARA
CURITIBA, SAO PAULI E RIO DE JANEIRO

r, 4a. e6a. as 11,45
DO�INGOS -14.45

PARA
PORTO AUGRE

3a sa I> �ABADm às 10JO
DOMINGOS-ll.15

"'" TAC: CRUIF!Dn nn Çlll - SEMPRE UMA
ii.

_ HOJE: QRS 2.000.000,00 _, •
'" , I",,,.,, J;;';:�i BOA VIAGEM. I I 'II�"�.(��J ,'-- ; \ . ' '

..

"

t�'�,\���!it �. ·�\_��1i4 'iI ;-:c:'.�àp.·.�,t::·�,{X:J4����r�dt;���l�j<�i;:':,i-t;�lit��r;�!J

O Brasil necessita de rea

lizar urgentemente as re-

E d C Ih t- d I formas de base, sobretudo

ncontro O onse O e era a agrária, par líbertar-se
----

de Edu c a ç ã o com os j;i���:i��;��7��ljf: Companhia Urüanil�dora
( _ Ih I: - d' ��;,��:,nç�e:'�:U�:'i�:�t: d!l Nova Capl"lal do Brasl"1enser os uta uals ção do pai' Não haverá, t:

;:'::'.;,,�:""e��:::::dOe(�t{. .

N"O"V"1\'CAPva, enquanto. perseverar a

mentalidade maléfica de dí-
vidir-se a Nação, polarizan
do-a em campos inconciliá
veis e antinómicos, substi
tuída a togtca pela ideolo

gia. Nem é demais repeti
lo: sob a democracia poli
tica e representativa, tõda
reforma necessita da cola
boração cns classes interes
sadas, porque não deve, vi

sar a nenhum grupo ou par,

OUTRA DAS Mil
r

Em Volta Gral1dl!. Rio Neg-rinho, foi construlda
DAS MIL

LOTERIA DO ESTADO DE

SANTA CATARINA

e Comercial, se constituirá
num orgão de real utilida
de, contendo Informações
amplas e eficientes, sõbre
todos os setores da indús
tria e comércio, proporcio
nando maior projeção no

desenvolvimento atual, fa
cilitando novas relações co

merciais e ampliando às
existentes. Iniciativa dêste
porte, encontrará grandes
diCiculdades na execução de
um completo desempenho
dos objetivos previstos, en

tretanto é de se admitir
que dada a relevância dêste
trabalho não faltará a

'cooperação e boa vontade
dos interesados, esumutan
do e proporcíonando o

acolhimento indíspensavel à

realização de tão valioso
empreendimento.
O Cadastro Industrial e

Comercial de Sta. Catarina,
roceueerã o Desenvolvi
menta geral do nosso Es
lado e suas possibilidades
turisticas.

OUTRA

cíalidade, mas ter como de

nominador comum o inte

rêsse nacional.
Desde sua fundação, o

Grande Oriente do Brasil é

uma instituição suprapar
tidárla. Criador da Indepen
dência politica de nossa Pá

tria, realirma neste passo o

seu prop6sito �e su.stentar
a bandeira da justiça So

cial, serena e firmemente,
por sôbre O atual egocen-

Grão Mestre Geral.

Respondendo a uma nota
Articulista anónimo e consequentemente oculto,

blicou nota a meu' respeito.
Antes que a responda, na forma e no tom que me são

peculiares, desejo conhecer o autor.
É lamentável que o mesmo não honre suas acusações,

com sua assinatura.
Sentfr-me-ía lisonjeado inclusive em debater êste as

sunto, suas óngens," sua evolução, -sua forma atual.
E isto, face a face, num debate cordial, mas cru e

drduo.. como a verdade.
Dou-lhe a' oportunidade, ou aos seus mandantes, se

os houver, de, através de um ou vários programas radio
tônicos, ser interpelado, dissecado, reservando-me, con
tudo, ao direito de rasgar o veu diáfano, que oculta a ví
da e os atos, de muitos e muitos, supostos e honrados li-
deres políticos.

•

Sou humano e sujeito a falhas .. Nunca, contudo,
manchei minhas mãos em dinheiro público, ou dr, quem
quer que 'seja, e o saldo das minha.'; boas obras, dão-me o
direito de não me arrepender dos meus alas passados.

Identifique-se o eutor.. assuma a paternidade pú-
blica dos debates, e venha "cara a cara" dialogar.

Se assim não deseja, cale-se, pois o silêncio, às vêzes,
mais significa, que o ribombar das trovoadas de verão.

Nery Jesuino da Rosa

EDITAL DE CONCORR�NCIA PtiBLICA N° 53/DCB,
PARA AQUISIÇAO DE MADEIRAS,' DESTINADAS À

DIVERSOSDEPARTAMENTOS DA NOVACAP
Chamamos a atenção dos interessados para o Edital

de Concorrência PUblica, para fornecimento de Madei
ras, publicado no Diário Oficial da União de 14 de outu.
bro de 1963, Seção Im Parte 1, página n- 8.659.

BrasiUa, 18 de outubro de 1963.
Jose Gontijo Resende

Chefe do Dept- de Compras.

II
A definição de política como "a arte de engolir

sapos" tem sido, mormente entre os catarrnenses,
atribuida a Nerêu Ramos. O seu autor, na verdade, é
Lauro Muller.

Nerêu, aliás, quando a usava e repetia, sempre
lhe dava a origem-- como dizia Lauro Muller.

xx xx xx

As tiradas politicas do notável itajaiense, cujo
centenário de nascimento hoje se registra, não têm
conta. Através delas, Lauro demonstrou a sua finura
de espírito, o seu invejável humorismo e a sua rutgu
rante inteligência - traços que lhe valeram o. pelido
ele "Rapuusa de espada à cinta,"

•

Sem dar um tiro ou sem desembainhar a espada,
foi General; sem escrever um livro, foi membro da
Academia Brasileira de Letras.

xx xx XX
Não aceitava OS dilemas políticos, quando que

riam enquadrá-lo neles, expondo-lhe problemas parti
dários com duas soluções: ou esta ou aquela.

A rorrmna de Laura era outra: em politica, de
duas, três .....

xx xx xx

A sua cordura lamartineana frente a uma desleal
dade ou traição partidária, faz lembrar um provérbiO
da giria atual: "ca.brito bom náo.berra, espera a vez."

Lauro aconselhava receita parecida: "Não se deve
assanhar II cobra, mas dar-lhe na cabeça quando es
tiver ao alcance da mio,"

Apresentará os Municl
pios com Informações, In

dustriais, Comerciais, Pro

fissões Liberais, principais
culturais. Terá a� seguintps
Sf"::çães: INDUSTRIAL, CO·

�:CRUC�;A E��!����O,: Na sua chácara de Jacarepaguá havia umn cria·
PROFISSõES LIBERAIS. cão de nngolistas. Lauro, vendo-as prosperadas, gor-
A importante óbra é ��� :e�n;�:��'!:'d;!�g�;�cc::v:e����o�n����:ssr:�i����it�!�: {:d�:ICU��ue�:� cal Estou lraca! Es'ou fraca!"

que necessitarem de infor· =:.. �i;.��::ma i::'m'!�\::r�SCOord:;�!!!mn«Ões uteh! e "precisas- .s6-

�i;�a.o ��l�-���o��:.t? c;;..?;c?�.",�w/.,l€,.,.Ç":r4.,.'

..��"."�.:._ ....
no.c..:acta';(i"o lnd�trlth ...

� �;" ú7.�r,".j;"."<:....> "ÜH�J:t�i!!M·'!_'�"",_',•.. iiÍIIi>
.

.L''iliJI't:$''b'"'V':.•' ".;.".,..".. 'IIiíIIií1t-L-...:.... .
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