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I�Hatã� e liol!D[ia �r����luem Da [�I � m � i a
MONTERIAj Colômbia, II atingidas por garrafas. Des- mau que a confusão tradu-

(VA) - Acabou em tumul- tecamentos pofíciais patru- zíu uma tentativa de p,-

T b Ih d
.

d t· t I·f t�:�'�:i��:[.:�:OR�;E:�� ::��!����e�: �:�:t��P;; �:'���������:::�:��:ê�: n - a a ores na ln us na pe ro I era eu ram em
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greve hOI·e EUA It a auxiliardor nos ombros lentaram jas Pínilla e os demais ore- o Govêmo Implantara urna VO am oinvadir o Palácio do Ocvêr- dores atacaram o õovêrnc ditadura económica para cs-

no do Estado, em Monte- violentamente. A reunião trangular o povo, e anr-

V'
_

ria. realizou-se na praça próxi- mau que em seu Bptigo re- RIO,11 (OE) - Será de- satisfeitas as suas reívíndi- ietnan do SulFomm feitas quarenta ma ao Palácio do Govêmo gime as classes de men-u- flagrada amanhã a zero ho- cecões. e se encontram em

prisões pel� pOli�a. Duas do Estado. O Governad?l' nível social eram revorcct. ta a greve dos trabalhado- parede a varias dias. A gre-

pessoas rtcnrarrr- Iertdas, German Bula Hoyos aftr- das. res na Indústria petrolífera ve na Indústria petrolífera SAIGON, 11 (OE) - A

de todo o país. O mcvímen- não será simultânea em to- assinatura de 2 acôrdcs em

toé em solidariedade 80S dos os estabelecimentos. Saigon, marcam o reinicio

trabalhadores da refinaria mas deverá propagas-se pau- da ajuda econômica ao

de Capuava, que não viram latinamente.
.

Vietnam do Sul, por parte
dos Estados Unidos. Esses
acOrdos prevem a utiliza

ção de 13 milhões de dóra-

res para exportação pela
Vietnam, de leite, rurtnhe
de trigo, peças e produtos
plásticos.Solenidades assinalarão o ani

versário da intentona comunista Federais Con-Autoridades
gratulam-se com Ensino
Primário Catarinense

Mais um desasfre Ferroviário
no Japãotodos -Ss quartéis, por OCH

sião do aniversário da In

tentona comunista. O oresí
dente Goulart por sue vez

deverá indicar o orador ofi-

BRASíLIA, 11 ('II!:) - O

ministro da Guerra 1:,,, ;xará

ainda esta semana, instru

ções sobre as cerímoníns a

serem realizadas dia 26 em

ctat para as cerimônias a

serem realizadas no cenü
tério São João aeuste. TóQUIO, 11 (OE) - 48

horas após o desastre ter

rovíãrto na cidade .repone
sa de Otuava onde perde
ram a vida mais de 150 pes

sôas, novo acidente occr

reu em Hiroshima. Um. trem

de passageiros checou-se
com outro que estava para
do. As primeiras mrorma.

çêes dão conta de que ape
nas 2 passageiros sofreram
ferimentos leves.

lei de Direfrizes
em Ióro :

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

Mina explodiu
tando 452

Vem alcançando a maís

ampla repercussão nos cir
euros educacionais do país
a obra do oovérno atarí

nen-é na escolartaacâo do

nível primârlo. O Depar
tamento Estadual de Es

tísttca. sob ... Direção do

Dr. Ivo Maes. levou ao co

Nível Primário em Santa' lho em r preço. esclareço
Catarina", elaborada sob '\ que já tivera a oportun-.
orientação dos técnicos em dacte de conhece-lo at-a

EduC�Ção do PLAMEG. véa de exemplar envtado
ao Dr. Virgillo Gualberto,

ma"
RIO, 11 �OE) - No certa

me promovido pelo con
vênia Federal de Educação,
educadores de todo o país
estão reunidos hoje no Rio
de Janeiro. Estão sendo de
batidos na reunião resul
tados da aplicação da lei de
distrizes e bases da educa

ção nacional.

Jango fala do Désenvolvimentq
SÃO PAULO, 11 COE) � menta da América Latina,

O Presidente João Goulart ao inaugurar esta tarde a

deverá expôr a posição do reunião do Conselho Inte
Brasil ante o esfôrço do he- ramericano em nível minis

misf;rio para solucionar o tertal.

problema do desenvolvi-

pessoas
numa mina localizada em

Omuta. Segundo fontes oü

ctaía, morreram no aciden
te 452 pessoas, enquanto
que -!70 estão feridas e 8

desaparecidas.

O Direto't· tio serviço de

sstausuce do Mínlsté no
da Educação � cuttum
Prof. Ovídio de Andrade

e desejo enviar-lhe como

responsável peles dados
básicos - e à equipe do
PLAMEG· o-, m,�U3 cum

prf nentos pela maneira

segura e objetiva com que
foi o assunto n-atado. A

propósito, comüntco ao

prezado amigo que tive a

honra de propor e ver :1,

clamado pela Junta Exe
cutiva do CNE, ,�a sessão
de 9 de outubro. .uu aplan
so ao Governador de San
ta oarartsa pela resueacão
de- �y, út:l <.:!'j,-, :if!JJ. b('!'J1
revela o emoeuho da admi

nistr�ção d; Estado em

s:luçoe'" calcadas. em pla
nejamentos. ou seja. com

base na melhor técnica".

OMUTA, (Japão), 11 (OE)
_ Grupos de socorro con·

tinuam se esforçando para

encontrar os corpos de 8

mineiros ainda desapareci
dos em ccnsequênrãa da ex

plosão ocorrida no sábado

nrecimento de altas este- Júnior, acusando o reco

ras federais o trabalho blmento da referida PlI-
que se desenvolve em San bllcação:- assim se expres-
ta Catarina no aetor Edu- sou em comunicado en-

çacão. atr-avés da pubhce -" dereçado ao Dr. Ivo Maes:

ção "A gscolartzaçâu de "Cem respeito :>'0 traba-Esfudanles querem a definicão
da Terceira Força

RIO, 11 (OE) - cerca de a existência de uma posição
800 universitários carió!;!);.; .ídenlogica que não seja ,(:!l,'

����: :o����'�e;: J'lltnlist, /l� C()�1'!Sb1'
tado Franco Montara, pe-
díndo-the que defina a ena.
mada terceira fôrça. Os es

tudantes não compreendem

1(0 de Magalhães será substi
tuído ainda.esta .semana I

BRASíLIA, 11 (OE) - capital federal está 'para sel capital recerat pelo- general
Será suustttutdo o prefeito substituido. O que ocorrerá Assis Brasil, chefe da casa

de Brasilia Sr. Ivo de Ma- agora em decorrência de militar da presidência da

galbâes ainda esta semana. novas diretrizes traçadas República.
Há tempos o prefeito da para a administração da

-Ch.lI,!asi._nã.o, inter
rompem trabalho

da S.V.O.P.
CPI investiga

DCT
'Resulfados das Eleições no

Rio Grande do Sul'Problemas
Ainda com reterêncla ao

trabalho do DEE de Santa
Catarina. bem corno no

problema educacional, o
Sr. Roberto Bandeira Accb
li, Presidente do IBGE, en
viou ao Dr. Ivo Maes ex

pn�Eslva mensagem con

gratulatória. (Li Qual de.�
tacamc.", o st'guinte tl'e
cho: "Agmdecendo a gcn
tileza da comunicaçãO, for
muI c vutos para (lue a Es
tatística Nacional continue
merecendo contribuições
dessa natureza, oue foca
lizam o pl'Oblema vital do
désenvolvimento educacIo
nal".

pRASILIA, 11 (OE)
instalada amanhã em are.
sília a comissão parlamen.
tar de inquérito, para apu
rar desvio e material no

Departamento ce Correio e

TclégraCo$. A comissão, vai

apurar tampem a infiltra·
ção comunista nos princi·
pais setores da administra
ção daquele Deparmento.

Educa- Apesar das chuvas incle
mentes que caíram sõbre
Santa Catarina por nada

menos de três meses, a Se

cretaria da Viação e Obras

Públicas não interrompf;!u
os trabalhos que vem rea
lizando àrduamente em vá·
rias estradas do nosso in·

terior. As grandes dificul
dades encontradas nessa ta

refa fazem com que a SVOP
redobre seus esforços, pro·

curando, dentro das possibi
lidades, solucionar o grave

problema.
Nêsse sentido, foram da

das por concluídas há bem
poucos dias as obras de

macadamização da estrada
de Alto Benedito Novo até
a divisa do trecho sob are.

sidência do DER de Blume.
nau, obra que vem de en·

contra aos interêsses da
quela produtiva região, uma
vez que é o principal meio
de circulação das riquezas
daquela zona.

cionais em fôco PORTO ALEGRE, 11 (OE)
- Os r-nndidatcs . do PI'B
estão liderando as eleições
municipais em Parlo Alegre
no' município de Vacarias.

Na Capital, o sr. Sereno
Cheisi, candidato a Pre-

feitura, tem 3.220 votos,
contra 1.404 do sr. Cândido
Norberto. Em Vacaria, o

petebista Oscar Antunes

tem 3.197 votos, contra .

2.322 do sr. Protássio Ban
deira ..

SÃO PAULO, 11 (OE) '-t
Será instalada hoje a pri
meira reunião conjunta do

Conselho Nacional de Edu

cação. O certame será rea·

lizado no Ministérlo da Edu·

cação e Cultura, devendo

examinar os problemas edu·

cacionais de todo o pais, e

sua adequação a lei de dl'

retrizes e bases. ---------------------------------

Ainda a revolfa de Brasília:
Condecorações

Tudo pronto
para a Greve

SAO PAULO, 11 toE) -

�i::,,����m",�� ���;�ad�o� Satélife facilifará
ferrovia rios da Sorocabana

�:�ato d!�!�:g�I��:;� h��a���·- E" s' t-aço-es no Espaçorante todo o dia de onteln,
lideres estiveram em con

tacto permanente com as

I Idelega,õe, do, p,indpzis nterp aneta'r.·ocentros da ferrovia. dando

�a��:���o d::a��r���:. a
MOSCOU, 11 (VA) _ Segundo Keldysh os vôos

interplanetários são pràti
cumente impossíveis se os

satélites empregados não
forem capazes de efetuar

maryobras corretivas duran·
te a trajetória de vôo.

Novo Salário
Minimo em Janeiro

Brasília, II (OE) - ()
ministro da Guerra em

varias oficiais e praças,
que praticaram ato de bm

rimônia que terá lugar no vura na intentona dos saro

Ministério da Guerra em gentos da aéronautica e da

BRASíLIA, 11 (OE) _�. mo. Adiantou que já está !:����� f�� pa�7:i�:�or d: marinha.

gundo o ministro do Trab'l- em pleno andamento, o es-

��io o�í���a�s ��Ve�:ã�o sS;; ��:I�Z=��r�l� ;���eamento

TU�O p",onto para aselevados em Janeiro próxi-

BRA�t�!Ad� !��)u�i�a!? '�C�b:'��;e�?s , '01 CO emorações do dia 15
RIO, 11 (OE� - Vár.ias

Eleições frans
correram em

Ordem
PORTO ALEGRE, II íOE)

- Transcorreram dentto
da ordem as eleições de on.
tem em toclo o território do
Rio Grande do Sul. Na ca

pi�al 3 candidatos concor
reram ao cargo de Prefei
to de P. Alegre.

projeto que consolida a tará a Comissão d� justiÇ3
atual lesgilação da lei do por mais 24 huras. 4' feira,
inqUilinato do Sr. Taneredo a lei do inquilinato passará
Neves, estará hojc no SBn;J,· a ser votada em re;pme de

do. A matéria provav:.:hnen- urgência.

Mietislav Keldysh, Presi.
dente da Academia de Ciên
cias da Uniiío Soviética, de.
Clal"Oll que o satélitf' "Polyot
I" conseguiu abrir caminho

para o estabelecimento de

grandes estações no espaço

(interplanetário, possibili
tando as viagens do homem
à. Lua, Marte e Vênus.

Cienfistas visitam comlssao

de Energia Nuclear
SÃO PAULO, 11 (OE) - América Latina, realizado

Os cientistas que participa· nn Capital paúlista, virão
ram da reunião internacio· ao Rio na 5" Ceira. Visitarão
nal sObre a utilização CP. as instalações da comissão
realores de pesquisas da nacional de energia nuclear.

solenidades comemorativas

á passagem do dia da pro
clamação da República dia

15, foram progrumll.das pe·

lo Clube Mili1ar da Guana

bara. Haverá conrentração
das forças armadas em

frente no monumento de
Marechal Deodoro, na Pra·

Acidente com Trem da Cenfrai
Não houve vífimas

ximidades de Nova Iguaçu.
ça Paris.

Acrescentou ainda que ')
�. $

trafego ferroviário está sen-

do feito pela linha 2, em

p '� tconsequência do acidente rpsl IIn eque danificou varias pontos b, 11·
da linha 1.

Racionamenfo melhora
na Guanabara

RIO, 11 (OEl - A Cen

trai do Brasll acaba de in
formar que não houve ví·

timas nem feridos graves,
no acidente com

�

o tref'l

SB-4 que descarrilou na lo

calidade de Austin, nas pro-

o "Polyot I" é, segundo RIO, 11 (OE) -. Foram ficar acêsas durante todo o

afirmam os russos, o pri- su�pensos hoje pela coorde- dia.

meiro aparelho capaz de nação do racionamento, as

manobrar por si só no es. restri('.i5es que vinh3m seno ---------------

paço e t
. .. do Impostas ao comércIO da

tement:, en�: ��a��::eq:�� cidade Estão liberadas as,� �int:rplanetãrios com tripu- • restrições relativas às vJtn ·\orllca !ln!llaça0 e sem necessidade de ne!>, Ilummação mterna das" Ui U U
ser dirigido pelas estações lojas, e anúncios luminosos

I
'

da Terra. nlS �a?hadas d�s. casas c_o- n�r!l 10lPmerClalS. As lOJas, poderao ttU U II .

,..

SOROCABA, II (OE)/ _

Sanfos e Milan J'á vendeu 30 ml'lho-es FmO''',io' do 80,oc'bo",
reunidos ontem em Soroca·

RIO (Esportes), 11 (OE) dita·se· que hoje venham Ao ba, decretaram greve para.
- A' cidade começa a con- se esgotár todas as entra· o primeiro minuto de ama
centrar suas atenções no das. Só até ontem já ha- nhã. Os trabalhadores não
jogo internacional de 5' fei- viam sido vendidos 30 mi·

lhôes de cruzeiros de in·

Jornalisfas querem ganhar mais-=

RIO. 11 (OE) - JorJU!.·

listas profissionais da G:la·

nabara realizam hoje uma

·reunião em seu sindicato,
para o início da campanha
pelo aumento salariaL O

atual acOrdo terminará '1

16 de Dezembro. Também
em S. Paulo, PernambucO e

Paraná os jornalistas pro
fissionais estão em campa·
nha de aumento salarial.Alemão vem

ao Perú
Trabalhadores vao

Presidente da Nova
cap passa bemreter navios LIMA, 11 (OEl - O pm·

siçlente, da. Alemanha Oci
dental, visitará o Perú em

Abril do próximo ano. DL.·
rnnte a �Tmanéncia em LI

ma. (1 primeiro lIlnndatario
<lICIllHO SllbseJ'4.'vt·ní nlgur,-.;
<lcôrclos.

gens no 'contrato colctlvo

de trabalho. O Loyd l:lrusi

leiro não deverá ser <l.�'T1'

g1do 'peTo movimento-. nma

ver que- iniciou já nil uHi

ma fi rcna o pagmnen�oJ

dllq�clJ1� \';)\1(cgcns.

SANTOS, 11 (OE) - Va·
rias categorias de traba·

lhadores do mar, inlciarfiO
BOHf movimen o e re ens�ll
..d�-:. navios das emprêsns

q\.le'i�nao estivf.l'em efetuan'
do a\pã�l!ll'1el,ltp· �b_.,- �"dlJ:rl

.

'

<I'" '\ ��.��.\t;-;t·� �

BRASíLIA, 11 (OE) - O

ospital distrital de Brasí
lia informou a poueos i:1S

tnntes, que é satisfat(1rio IJ

1is1ndo de Saude do 1Jres!·

dente da Novacap Sr. Mar·

quez LQpes, gue ali foi in
ternado onlem a lnrd8 r,CO

melldo de illfart� tio 11110·

cnl'dio •

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



são josé

CINEMAS: tARJAZES DO DIA
- CENTRO-, - BAIRROS -

gloria
às 8 horas

Rua Coaselhelro Mllm. ]60
Telefone 3022 _ Caba PmJtal, 139
!':lIdt"rcço Te1egtitico Ei;T.\DO

OlHE'roll
nubens fie Arruda nemos

l,ERENTE
l)ominJ:;O!.l. :f'crnnnd-:>s dp. Aquino

CHEFE DE REO,\ÇAO
xntõnto Fernando do Amaral e Silv.

REDA'I'OR-SECRET.-\RTO ,

sõrtctee Luíz de Medeiros Pr-ade
REDATORES
O!;vnldo Melo

Pedro Paulo Machado
MJBLlCmADE

Osmar Antônio Scb1indwefn
AECRETÁRIO COMERCIAI..

Divino Mar1et
1lF.1"lO. DE ASSJNATt'R""'S

Major Vil gílio �i:\s

COL,\BOH.\DQRES
Pro!. narreíros FUho _ Prol. Osvaldo R. caerar
_ Prof. Paulo Lazn _ Pror. Fer-nando Bastos
_ Prof. AlcidtIR Abreu _ P!"Of. Othon Gama

d'Eça - Dr. Muton Leite da Costa - Dr. Ru
bens Costa _ 0>1. Cid GO:lzaga. - Major Ilde
fonso Juvenal - walter r:iÍÍee - Flávio- Alberto
dI' Amorim _ .... -nnlrlo c: 'T'h;!lgo - noreie-ro

RO:1Tf'S - Prof. O..mar Pi�ani.

Paiva.

rrnnist.�s Sociais

Zury Machado - LlIznro 'ga-totomcu
Esporte!J

Gilberto Nahas - Maury Borges - Gilberto

IAr�" t'lástil!aI:õ

��i�F,����S��a'����c�:.
- Geor1e Alberto Peixe-

Cnlnk:as
Silveira de Souza - Et1.Son Nelson de Ubaldo

Raul Cal 'ias Filho - Marci!lo Medeiros Filho
_ J. ,1. r,a10C-'lrf\ Bustos - l ..uiz Henrique da

Aries e "riras
Salim Miguel - pérícles Prude - Silveira de
Souza.

Ecunomía
Oswaldo Moritz - Equipe Pac. Ciências Econô
mícac - 11I1"II\r Carvalho.

Notidas lia Polícia l\1i!Uar

�1f1jor Edmundo de Bastos Junior
(:mll('ntãri"s

joão xíto r.tnnaros
rnfttrmaç!M Agri('ub\

c. .ramundã.

Representaçrn:!I'�.I)�s���;'t����!"RiO (GB) \tua
Senador Dantas 4(, - 5" andar.
SõEio Paulu _ Run Vitr'ir1n 6.;7 - cont. :.' J
pnrto I\II'I'J·" :._ ?HOpl\L - R. CeI. Vi' �,."p 4"i1i

B('lo IIor;"<lnl" _ ·SIP _ Rua rin" C·· ,·i�{l;;, u-

558-2uOltar.
Ag",nl(>� ... '·'jfrt·"plll\(l(·nl<' .... ,I •• tortos Of; munido

plos ,.,,,, �õ1n!a (":lla'·�'la - I\nu..-:�,,·,f; mediante
r-ontr.un elt· .W(I'·(\U com .1 tn"d" em vigor.

A',c::r"'\l\1'llp\ ,'''WH, ('1$ 10f){)OO - VENDI\. I»vur.sx ('r� '10.011

(.\ tlirt',<ãu. I"iin SI: rCSlln�,slhiliz� peros conceitos I �'·0"0",,, '"'' ,,',<"' """"do,>

�
.j��_�iiitiiIl

Silveírn.

Itmnr Ourvalho.

j

. i

V Comecimeno:

. Continua sendo -o-ponto al!(, do mundo elegante, o

American Bar do Querê�Jcia Palace Hotel -

Cronistas sociais ecooteeerem em esticada
I

I

� - o Show "Maracat�", que. acon
tecer? sábado próxrmc no Lira tems Clu

be, contara com a pa stícipacân da cano

tora iHelena Ma;tins d� Rádio D. da

Mo.r.-t1ã. Tanbém gente do "soctery'' esta

�Tií em pauta, sendo Glaucin Ollnger. Ma

ria Tereza B. Maia, Inês Amorim. Leda

Assis: Ana Maria de Paula. Maria Tereza

Ramos, Elizabeth Riggemback e Vertnha

Goulart.. Felipe Boabaid, Reny Silva,
2 - Rio: Na' Malriz de Sta. Margarida PStt10 Gil Celso Eduardo F. Líno. Ruy

Maria da Lagoa, reahzou-se na última Neves Gonçalves, Guilherme Peixoto e

sexta feira, 11 cerimónia religiosa do CIl- Antonio Carlos aívés. - A decoracâo do

sarnento de Maria Ivone Leal, e sr. Osny .

Clube ela Colina será SOb a responsacut-

"

, -d.. ·1 •

,.V �7,

1 - Na bouíta residência do casal, Se·

cretârío da Fazenda e sra. l!:ugênio Doin

Vieira (Angela, aconteceu na noite de �á·
boda p.p., elegante jantar americano. -

Reunfu o mundo of�cial elegante, dando

nota 'eue na. recepção em rõcc, a simpli
cidade dos anfitriões para com seus

convtdado!l. nada deixou a desejar a re

cepção que teve a responsabilidade da
Direção do Bnr Restaurante "Batuca"

Maciel.

3 --_ Com movimentada recepção a·

jovem guarda, em sua residência. a Rua

Cispim Mira. Márcia Torres da Fontou

ra Rey festejou idade nova.

Sociais
�

Ll{�

.

dade do decorador Manoel Garbelotti.

11 _ Fomos informados que aconte

ceu bastante movimentado, o jantar ore

recíco ao Deputado Doutel de Andrade,
sacado p- passado. Infelizmente. não

nos foi possível dar oresenca a tão hon-

1 aso convite.

acontecendo cm esticada com gente do

"society" os cronistas, sociais da ·cidade -_.. 12 !'tio: Acabamos de receber

� ue jotnvme. Dario FiedJer e Rale Ritz vlte para a cerimônia religiosa do casa

menta da bonita catarinense, Yára co

míde, 'com o Dr. Galomón de Novoá, dia
iO de dezembro. na Matriz Santa Mar-

5 - Continua dando nota em elegán- gartda Maria da Lngóa. Agradecemos a

c.;:\ na novacapl r Brasilia, a exotica Yara gentileza do convite e tudo Caremos para
Pedrosa. dar presença ao a,contecimento.

Sr. OSVALDO GG-NÇALVE8

Com Invulgar. s:ltisf�

ção noticiam:·.• na e!eme
ride fie hoje ma! .. um an'··

ver"ário natalicio do Sr

Osvaldo G�mçalve� IDICOI

pessoa ba!>tante 1'{'lncio-

nada em Os nc:-;"'o,; m('ifJ�.

O amver:sallante e func,,)

nallO da Faculdade de

FI-I
IOllofla da Umvelsldade d"

S<lllti.l Catallna
Ao DICO nos de O ES
TADO augm.lmos-lh"

Cle�c('nte� fehcu'ade:-;

Juízo de Direito da Segund" Vara
Cível desta Comarca

Edital de Praça com o prazo
de dez (10) dias

b DOUTOR OSWALDO GLIA S.A.:
AMAS HORN. Juizo 0:1"
Direito cJ.] VUl",l "'� Fa

mili., e SUCL·..;Sões· no

exercido pleno ele cargo
de Juiz de Direito da �:"1.
Vara Cível deSla Com�H
ca de FIOr!anótluIls, Es
ta(]o de Santa C:ltnrinn.
na forma da kl C1C.

FAZ SABER <lO.- flue
pre�ente editnl de praça
com o pt·azo de dez II O t

dias, virem, ou (lcle CIo

nhecimenio 1lverem. qn�
no DIA 22 DE NOVEl\�
BRO DE 1963 às }4·00 HO�

RAS, o porteiro dos uudi
torios. dê-.-;1e Jllizo tratá .\
pUblicação pregão dc ven

da {! arrematação, a (]U&lll
mais d8l" e o mn!or Inn(�
ofen'ct't·, sôhr('" 1Il1p(·�·-

tancia de Cr!) 1.150.000·00
(um milhão centil c Cill�

coenta mil eru�eJros) va�

ar -no bem penhorado a..

�

CUNHA & ·CIA, pDS :.!llt(\.�

Ag§:O Executiva nO 76'�
Ine allove INDÚSTRIA

COMÉ}WIO Sf;NAGA-

4 - Circularam em nos<:a cidade

13 - Em grande atividtlde para a

realização da movimentada quermesse, a

R.ede Feminina de Combate ao Cancero

;�:.dfetas em F�tas 1ass.�nto em sacie·

--x){x--

14 - Amanhã., comentaremos o jan·
tar oferecido ao elegante e simpático
casal' da sociedade carioca, que circulou

em nossa cidade sr. e sra. Dr. Hermelin·

do C. Rossa'! (Wandi.

15 - Estamos sendo informados'"

que vai passad a residir em nossp, cida·

de o discutido advogado Rodrigo Otávio
I,obo.

.íão l�e�o:�le;:�lt�.e:tec���;!:=dan: L
bonita e confortável residênCia do casal

sr. e sra. Wilmar José Elias (Dora, quan
do pra festejado o "niver" do chefe do
16" Distr:lto Rodoviário.

17 - Atendendo ao convite dos Di

retores da 26" Exposição de Flores e Ar

tes", na cidade de Joinville, estarei na

terra dos g.rincipas na próxima quinta·
feira.

,

G _ Fui altamente festcjado no Ame

I"ican Bar do Quel'ência Palace, o anj

vf'rSlÍl'io da sra. Dr. Paulo Bauer (Mi-

�:��l�;and: ���;:T{d��:C:;ltrBa�'�
era notada a elegância da: aniversariante

que usou belissimo chemisier em custo
sa renda azul. Um adreço em platina e

brilhantes. era adorno no modelo de d.
Miriam.

7 - Marcado para (j dia 10 de de

Lembro. casamento da bonita Marli

Maura Meira, com o Dr. Heitor Luiz
SeM. - A cerimOnia religiosa será na

singela capela do Divino Espirita Santo

8 - Dia 23, nos salões elo Querência
Palace "Noite em "Black-tie", a apresen·
tação da nova linha Bangú. - O eon,

junto de CRStelan, estará animando a

movlment.ada noite de elegância,

I
9 - Num rapido drink, no "Anleri

can Bar do Querência Palace. tivemos a

satisfação de conhecer o muito simpático
casal sr. e sra. Herber Burger (Edna.
Em companhia do casal sua bonita filha

Eliete. e o discutido jovem da socieda·
de de Jomv1l1e Pedro Dória.

«BIIUCI«"Uma camioneta

RURAL WILLYS· 60 HP.

motor V. 4".725, relativd

mel1�e �!n bom estado dc

co��Jção, com exceçãlJ
do:.; pneumaticos que estão
velhos· I com pintura ver

melha e creme. placa d·�
São Jose com n" 4-90-58·

Iavaliada em C:''') ".,

1.15{).OOO.OO (u n milhã:l
zcirO,s). I'"F:. para que chegue '\0

conhecimento de tod')"; I

��a:��:l.e��:di:er� �;�;:�,: I
no lugar de C')SI:mle e p"J.

Iblicaclo na fnrmJ. da lei"
Dado e p<"l;·.,ado nesta cl
dJde de FlorhnõpoliS, a03

cpnt') e cincocnta mil c�·u

quatro dia..; do mes (Ie no

vembl'l) do ano de mil no
v�céntos e sessenta. e três
Eu. Jfir J<>IH? Borba, Es
crivão .Q ·subscrevo. (Ass)
Osw�1do Arêas Uom, Juiz
de Direito.

_.

crI11t"el"t! COJl1 "

Ol"iblW.d.j: . J)\IR JOSÉ BORBA

)f.'"'l"1.. :Escl'�lI'ão
....

; ,.. /.>�.

l:r.'".'· '.l>i:r----;-----.-.,-,---.,'"",.-.,..-.,.. "-",-,..
---

_'Íil: t-f, - l ·c,,. j....... ,_ ·f� :-_�.�_ �'II .

RESTAURANTE
CONFEITARIA

lA N eH E S
,PIZZARIA

- BAR /

lo, Florianópolis
Rua Trajano _ 27 _

..
Fone 3125

-

-.

à" 3 e 8 horas
Kim Novak - Yul arscner

Kay Kendall - em -

AINDA UMA VEZ.. COM EMOÇAO
_ 'recntcoror -

_ Censura: até 14 anos -

Kidk Douglas

O NONO MANDAMENTO
- oínemaseope - TeenJ�olol' -

_ Censora: até 18 unos -

rlz i.rIo
às 5 e 8 horas ,

Debbie Reynolds - steve ê'orrest

Jullet Prowse - em -

'

FURACAO DE SAIAS

-

às 8 horas
Robert Ta.ylor

Anne AUbre�' - em -

A MORTE VEM DO KILIMANJARO
_ ctnemascope - E"a5tmanColnr -

- Censura: até 14 anos -- Otnemaêcope - CÔI' de Luxo-
- Censura: até 5 anos -

ralá
rol' às 8 horas

Andre Morel1
Barbara"'SheUey
A SOMBRA DO GATO

"FECHADO PARA tNSTALACAQ
DO CrNEM l\�(,OPE'"

\' I

.i
J

Assegure ao s�u carro Simca - Chambord, Rallye, Jangada oü
Présidence • a.manutenç40 correta, criteriosa e económica. Traga.o
às n.os�as ofiCinas especializadas, onde Você encontrará serviços
têcn�camente orientados e executados segundtL os padrões de
qualidade e precisão estabelecidos pela própria Simca do arasil.

Mecãn icos treinados .. Nossos técnicos e mecânicos silo
formados pela Escola Técnica de Serviços da fábrica Simca, após
um lo.ngo curso ministrado por especialistas com experIência in ...

ternaClonal. Éles sabem como cuidar bem do seu carro par«'man
tê-ro sempr�, em absol�ta .rorma, sempre renden�d ""áximo!
Peças legItimas - Todas as peças utilizad�m nossas ofi
cinas são garantidas pelos rigorosos testes e ensaios a que são

s�bmetidas no Laboratório �e.Q�alidade da Simca (onde são tam
bem testadas as peça orlgmillS empregadas na construção do
carTo). Não há peças com defeitos, não há ralhas imprevistas!
Serviços completos em todos 0$ modelos do linha Simeu: Rorrye, Chumbord,'rési�e e Jangada. M"ônica, Funilaria, Eletricidade, Estofamenlo.

ELEG "YTI';, VELOZ, EU'; PASSI... ]i; UlI ST.1W \
•••••••••••••••••••••• � •••••••••••••••.••• "'6'

MEYER S.A.
CONCESSIONARIOS
Rua Felipe Schmidt.33

.

Florianópolis

EXPOSIÇÃO
E

OFICINAS
Rua Fúlvio Aduci, 597

ESTREITO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



XVI SI:::�I."'t\ DE PRE\'ENÇAO DE ACIDE�TES DO alertando OH rc"pon'w\t'i�, laTI

TI{:\B.\f.,HO: _ Conforme está sendo amplamente divulga- to do poder EX�uth·.,. 'IH""I,·

do. de 2-1 a 30 do r-or-rente. na cidade de Criciúma, será rea- do ('OQKrcHRo.

naaôa a XVI SEMANA DE PREVENÇAO DE ACIDENTES O Rrsil carece :I" \'",,, '.10·

DO TRABALHO. A finalidade precípua dessa meritória cam- '4 mt"ntalldadc rI5('�I.

pan",a contra os n-ídentes oriundos do trabalho, é a de ater- pO'lIa cntender
,

n" SUa :un-

tar e esclarecer os trabalhadores no sentido de tomarem pllludc; tI� faturt-s nl''1'tõ,'(lS
rodas as precauções a fim de evitarem larnentéveis aci- quI' trabolham ('ont�., o rI"�('J"

dentes que repercutem diretamente na produtividade do dn d('lIl'n'·oh-1ment·) ee Jn,.. arco

trabalho e na t ranqullidade E' bem estar da Iamrlía.

O Sr. Hélio dos Santos. Delegado Regional rto 'praba- vao dt"b:u dt" Sl'T ,,,<'1.,,,,.,,.

lho. vem desenvolvendo intensa campanha nêsse sentido, Ik" Saher_s(' qu .. as em"r;;�al

tendo pnra tanto convidado altas autoridades do governo hoje precisam conta ... <,n.]] nln

cio Estl.ldo. chefes de C. A. T. e D.A.T .. presidentes de sino cap!!:I! dt" giro .ri--s \";7,·,. �u_

dicatos. delegados de autarquias de previdência Social, pr.;ur:w dt' 1961. e111 vil't,,<.I,·

jornalistas, comerciantes, Industnaís, Sesc Senac, etc. dH dt'Hvalor!zal;,i() III.1"I�iUn,
Eslalist.icamente "ntando, perde o Brasil, anualmente, 01" '·ru ....·iro.

vinte bilhões de cruzeiros. resultantes de acidentes do n-a

uatno. que poderiam em sua maioria ser evítactos, CUSO

houvesse uma campanha permanente de prevenção con- erescfmento d,:s.�e ""pi� ,I dtO

Ira acidentes. rtsso total representa nada menos do que giro na proporo:iio ".)ul1i:,d,.,

+0 milhões dc horas improdutivas e de intranquilidade e até meSmo th·trllm "�f<:d"_ 1"-

dentro dos lares brasileiros. :.t.ir IIUal! atil·jd"d ..�. 'VIl' I'T<:-

Em 10 de novembro ele 19'14, pelo Deoreto-Leí rr 7.036 juízo� lIara a ervnUn>i, 110 l'a'd

(Reforma da Lei «e Acidente do Trabalho) assinado pelo ...m se mcnclvnur :lljuj.j,.q "-

saudoso Presidente Getulio Vargas, em artigo especial, fi- "aSinnados aoS �donL_>f:ls. I�t"

cou previsto que "os empregadores. cujo numero de em- O"OTre em (I1n4;iío ,I!> I'rnr('��o

pregadas seja superior a 100. (cem), deverão pro Inrladonürio, mUI! "u" i· � .., .:;-

vtdsnctar a organtzacâo. em seus estabelecimentos, I .. o respon,;ã,· .. I. !'oiOIl'a h'>{h;-

de comissões internas, com representantes dos em t,,�ãn fI�Cal ,; :>hsol"b i�·:n<)T:'

pregados. para o nm de estimular o Interesse pelas ques- "fenômeno infll,dooi,r1o {'111

tões de pre'reucao de acidentes, apresentar sugestões quan- .Ull major prl>rundid"d,·. lIuj;,

to a ortentacãc e fiscalização das medidas de prcteçâo ao .isto '1"'-" o� indln� ,j., C.'n_

trabalho, realizar palestras ínstmtívas, propor a ínstituí- aelho :'Oaelo,,;,1 dto E"'ln"",I:,

cão.ue concursos e prêmios e tomar outras providências, wiiu Ins"tIKfntôrltJ� )1''1',,:1 re

t'enuentes a educar o empregado na prática de preveni r a"allzal;!io do lI1iw, da' i",m�;o

acidentes". nhllls: nii" e-"prlminl] '''' ta_

Há. pois, segundo se vê do artigo 82 do mencionado XII eft"U,." 01,· dc"'"fon/."';io

Decreto-Lei, caráter .obrigalório no qUI:! concerne a criação dto ,.rUzc1ro. 1-: ;IS C"'I1ri"a�:
dn COMISSAO INTER.NA DE PREVENÇAO DE ACIDEN· Q,,,mdo IIl1menhl'" se" ""pil',,1
TES (.CH'A) em todos os estabelecimentos com mais de

tom hll�t: em indic" tiio Ir.,','f

100 empregados. A CIPA é. p.ort�\nt.o, uma �nslituiÇãO. da
ainda e,l,io ",ujtjtns :t Un, in,_

����)���e��·::td����lllífi��;�/Nt;�:;��::�\ =�::t�:::::::-JWd;r;�.,,�:�.: •

:!�::i: :ar€�����Od=:e;cl::�:e �Oel!����lh� �::re:����� e&nitltvi��e ren$ . .,feth·n. IIcs •

tes dos emprer.:udos e da empregador - fazer minucioso !�t�:�: �nism::;.;.:p: :e�:
����n:n:�s!O��: �:s;e�i���:e�a����r:o;rop���::t�e:de�t�� tt,ser"lIs paTa oi" pT,.rla��

a evitar repetições futuras. Devem apresentar sugestões
.

:::ell�fe('::I�
..

n� :u�.. :I:��_'�:
���,\ :a�:te�:rr��om��i��l���. rr�:;:;� q::s;:s:��, ai�� rnt"jns par:> a tf'pOsl(Po de ...

-éos membros da C1P.'\ ou ou mesmo um convidado espe· Quipam..nlos. Em lima pllln\'ra

ctat deverá fazer uma pequena palestra sóbre assunto de- os "rltêr!olf dl!ent.,1j "h('):::t",

S G I d EFTA·ter�inado C01110 sela: iluminação, ventilação, óculos e a On�rllr Os recun.os 'IU",,�

t
." .

',., .•
.

t temascaras 'de proteç�o. uso de roupa adequada, como Ie- emprÇsas1costl1man, r"Sf'T,·:,. ecre arlo" era" a Impor an
vautar ""'0" como empilha r material, uso de escadas ,m 'm�. o, """"'",m'nt. . I ii

�rãc�s��O s:�����'II���e:a e:�r:�q�i:a��r::�:ntaci�����a� �õ:'�,r mf}:.::r:f'��:":_'u::,íh:.::r��(: •

\

•

emprego e proteção -r-, conetrucão de andaimes e. sua lucres ChfKam H !)lIr"�t"r ex- •

proteção. cintos de segurança, alta voltagem, manejo e traordlnáriMs cOmlJ'llr�d1o.s com

pronunciementoaplíoação dos diversos tipos de extintores, etc. Dessa re�· o t"npltat oii" "tU"U1,lLd', . E.

mão e dados referentes a palestra. devem remeter ao MI' nesta hlplit{'�e, 1I� (',n"r'·"�"

ntstérío do -rrauauio e previdência Social, cópia da ata, ij';" t"xudas com I> d{'numh'ud" GENEBRA _ O si'.itcm'\ retar. alertou O repr'esen mais de cinco aros". a rir-

endereçado ii. Dívisào de !Iigiênc e Segurança do 'rraoe- "IUcro t"�traO'r,lImírio'''. de tnve-umentos da euro- tanto brnàntoo. mou ele.

lho". II� tmJ1r'-:'�as ret':'m rt.SH":'S
pa est:nâ am;:-açado di> "A única forma de evi- Referindo-"e f... "Ser:e

Procure. pois, prestigiar a CIPA de sua firma, colabo· n!io di.trlbuid.'�. desiquilibrio q:lando
rando com a m('sma para o bem estar geral. Lembre·se "ura enfrtnlnT:1 Inflaç!i"." I]ois mercados _ :) ..• fI

que os acidentes representam mêses de inatividade, atroo p:>r( .. <t'le ..�f't�er PO� r'-""""'� EFTA e o do) MCE _ tO);·

fia ou perda de membros importuntes de nosso corpo, filos CI1I'il;,;� �eTil t:lmlo.·", ti"

filhos passandO neces!':idade e não raramente a impossibi. ramente t""ada. C"mo Sp ,(',

Udade de voltnr ao me!':tno emprego devido as mutila·
a It";:-lshu;ii" t.ncurralou :t_� (',u.

,�!;t
E O TRABALHO FOI FEITO EM POUCO TEMPO PORQUE VALMET EOTRATORQUEAPRESENTA

O MAIOR RENDIMENTO EM SUA CATEGORIA. ARA O MÁXIMO, GASTANDOOMíNIMODECOM

BUSTIVEL.SIM PLES, ROBUSTO E VERSÁTI L, COM OS SEUS 41 H P O VALMET E TRATOR PARA

TODA OBRA:ARA. APLAINA, GRADEA, SEMEIA. I RRIGA, TRANSPORTA ETC. DECIDA-SE AGO

RA POR UM VALMET PEDINDO UMA DEMONSTRAC!lO NO REVENDEDOR MAIS PROXIMOI

TRATOReRÁSILE:".d'

e tribu acao--:>�--�--
t

contra o desenvolv!-
mente cultural do Brasil

n a
1

POR
AQUI

PASSOU
UM'

VALMET ...
o re1at"riU ([II Wi!l� O,e�_ ohjctham('nte um I)Tt")lcm,,

l:Ol1d dc.frllldll, �l·". ,11I,·i<1,,,· 'Luc ,,�t>i na consci"nc;" .I,' to_

n'''-'' ":1n" .. I<,,: :1 <I ....... ,'Io<.;'r\ do� oS \·nt,·ndimt·nl·' .••1" ",,0_

nomln; mlls qu�. nt,: "I:"r:l.
niio «e mnnLft'Mhram (';"rll_

p,<'nll·. !-:�te t)rnbl(·m,. I,r.rln Mel

d"flnjdo t'omo U"'" :>!lança
"ntrc "infln�iio .. c)'llêrjl>.

trlbulário�. l,�r" �"focnr c

d,st"nvoh·tmt"ntu indllf>tri:l' do

1':>íN. E a Wllly_� �:>I " p,.blito

prn .-lllnt"ir dt· .... r qUe Ih(. ln

cUmb .. , Como IndÚ"/i·, {lion('i
Ia no ramo all ....,m"hil.�lku

w- �I

II""�I FPREV!DÊNCIA SOCIAL 'i'
III, "' ,I
l-"----- a.e:.nl_ t!kVtt.r_n

e indulltrial.

quanto
Kennedy" de negociaç-(,cs
tarifárias entre '1 EUI'''pamanrlo-,e o mel'cado eu)'"

peu unlflcadJ Q·.le tão d·.' e os E,t:tll:s Unjdc,;. dl��J

ha '.) Sr. Figgl\1'e_� qne "('n-est:1belecid('s nodamente bu,c<ltnos

gundu anunciou �e"ta ci

dade O Sr. FranJ:: Figgu
res. Secretárb Gel'al da

EFTA. SAUDE.

. ""
\

.

COmerCJO
quanto a Europa esperava
um mCrcadQ unificado.
umn ]'I:'dur;tto slgnifieuLi\'a
ql1!UllO fi!': larlfas PUl mlli

•

to diminuiria p:}_�sív('i<; I';�

co":· !l1:lS ('�l�-') lall),l-,,-,>('!n
tais n('go('i:'l<:ô(,�, 'as l'('!a-

cões • entre os Estados Uni

dos e <l Europa puderialll
rc::;ultal·. seriamente f4ne,(

Çftrla�. bem mais além do

que do !:'J11l0 d". ',ista me·

r3n_lente cOJUet·,::ial". fina

lizou.

PLLA BIBL1Ações. pr"s,,� paTti<'ulares, ""nden","
"o�aS " um ""tad" csta";On;',_

tio. 1;:"1,, prnhlema: .('E;un;"II_

do em todo� n� s�torf'S illllll';

tri:oi!.'; de,·tr"", �'"rn1all:e

(':lhe li" Go,·.�rnu d:t UCI,,\l>Ii
I'" e cnh\' :IO� ",mgr��sj�I:1� e_

x,mlna-lo t""llknnlent�. J"'

ru' f.'Xtr:tir dn, Holu�,it"" 't"e

D K W
NEGO'CIO DE OCAS00

ESCRITO PELO PRAFESSOR DE CURAS BíBLICA

Curso Preparatório Continpnte
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFE'SORES
DE DATlLOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

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

DA TlLOGRAFIA
_ Baseado nos mais mod.rnos proc�s pedo

gé.gicos
_ Dirig'idú j)e1o:

_ PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS DIURNOS. NOTURNOS
Faço sua inscrição à Ruo Dr. Fúlvio Adue"!

go 24 de Moiú. 748 - I andar
EQuiDado CO(Y'l máauin.� novo!

Depois de Longa viagem de alguns mêses por diversos

municipios do sul de nosso Estado, voltamos novamente

à esfll Capital a fim de atender no sentido de Curas Bi·
blkHS.

O ('\ichc acima mos!.r!). uma parte da assist.ência de
uma pnlestm sóbre Curas Bíblicas, realizada à noite de
7 d'J out.ubro p.p.; no Circo Garcia. então estabelecido em

Cridúma. • .. ,...".

En[erm�dades ou mpl�stias. CO�10 do���s do fígado:
eqómago nns. bexIga. unna. eczemas, enzlpcla. prurido,
emllriaguês, fumo jogo ou outros vicias; perturbações es.

CASA - ALUGA-SE
Precisa·se dq umn, de preferência em zona não muito

longe do ccnll'o ri:'! dr!f!rl!' PflgrH;{' bf'm' Favor !mlar com

Saul, pelo fone 2007

J.lirjIU�tls, mentais, U('fvosas, má sorte em negócios. des·
controle em assuntos de família ou outros problemas na.

vidn. Tudo pode ser curado ou providenciado com bnst"
Bíblica.

lni'ol'mações ràdiofônicas sõbre Curas Bíblicas'
Rádio Dit'lIsora de Laguna aos domingos às 12.15 hs.

programa: "O Reino de Deus estli p�ximo"; nos dias co·

muns. duas 011 !ris vOzes por semana às 16,30 hs., progra·
ma: "Parada Sertaneja".

Outras not.lcius sôbre Curas Biblicas são transmiUdas

pela Rlidio Guarujú de Florianópolis, programa: "A hOra
do despertador," elas 6 hs. em diante Rádio Diário da Ma·
nhã de Florianópolis, programa: "Cafê da Manhã.

As pessõas pobres, sem recursos monetários são dis·
tribuidos medicamentos gratuitos, e são dispensados de
cOOperar na ('olX'rtl1l'a das despesas de viagem, propagan·
ela e compra de medicamentos, etc.

O itiner:irio dI' nossa próxima viagem ao sul é o se·

guinte:

Atendemos no sentido de Curas Bíblicas até o dÍll
vinte de novembro: Plorianópolts - Rua Cons. Mafra, n"
12-1.

Nos dias 21 C 2:! em São Bonifácio: Hotel

antigo Hotel Adão.
De 2:1 ti. 25 do nOvembro: Praia Redonda;
De 26 atê 30 de novembro Armazém;
De I" até 3 do Dezembl'O: Braço do Norte;
Do 5 até 10 do dezembro: Tubarão, Hotel May

gem esqucrda do Rio;
De 12 f� 28 do dezembro: Laguna, Dormitório Nico,

rua Barüo do Rio Branco - nQ 180.
TlIIllbt(m att'ntie-sc )lar correspondência, mais con.

vém infonn:'Ir' Nmnt' ou pseudônimo. endereço. data do

nuscJmcnto. altura, ))liso, cintura, doen� ou sintomasr E'S<

crc\'cr no Prof. dc Ourn<; Dfblicn.<;, rua Rarfio do 'Rio BL"rt' •

co !fiO. Ln!{unn.
.

Schmidt,
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FONl e sua vida artistíca
9AfHOLOMEU

Vera Goulart a Rainha - Marisa Mosimann - Eliete
Burguer - Eva Lisbôa as Princesas das Debs de SC
1963 - Edy Cabral e Beatriz Vinhais Garotas Radar -

Marita Balbi Rainha das orquídeas - Sucesso
Noite de Estrelas de Brusque

LYRA T.C., ESCOLHIDA
OOULART, A R/UNHA NO BAILE DAS ORQUI
DAS DEBUTANTES 1963, DEAS. �O CLtJBE DOZE

.REPRES�NTANTE DO DE AaO�TO

NA "

edição de sexta

próxImo apresentarei com

pleta reportagem. do Bat

te das Orquídeaa- que a-

eontecou no sábado no

Clube 12 de Agôsto, quan
do toram eleitas Rainha
das Debutantes- a repre-
sentante do Lira TC, Vera

Ooulart: as Princesas;
MarIa LIsbõa do' Clube 14

de Junho de 'Lages; Mari
sa Moslman, do Clube Dn

ze de Agôsto, desta 'Capital
e EUete Edna Macêdo

,",urger da S. Harmonia.

Lyra de JolnviHe, Mari�a.

.BaR(. e1Wllhlda - Rai�

das Orquideas; Foram ;::0-

roadas Garotas "?arlar de

»'Polls 63, Edy Alvar'ez Ca

.bra.l e Maria Beatriz V;-

f::i8S� f�Sf�l� ����ad�:
TO :iUCE'SSO. DepoIs comen

f'Fel com detalhes,: a,' .. ' Ia.
Festa de ConfrJlêrij'it!ü;ã 1

dás debutantes dE': Santa
Ca.tarlna.

TROCOU
de idade, no {IL; nove. n.

Sra. Dr. Paulo \M;ria:n I

BaueT.

RECEPCIONOU
com l'le'l:ante i:>n1�r em

sua c(lnr('rtav�1 l"esidênci!l
o ca��11 Dr. Eugünio Doin

(Angelo) ViI'im· Secretá
rio dn F;lu'nda, eomemn

rancb NIVEn!ln :;,3.ha,:o

que :'a'Sl'll. Enlr'C 0" con"

V!d'd:s !'H'-"n destaca!'
Govel"nadul" Ct'l�o RamQ-:-.;:
De$emba\"�nd(lr Arno H 1_

eschl l' Sr!l.; M<trco;: Nt'Il_

mann e Srrr: OI'. Ader·'_.pl

Raml'os (1'1. SlIva 'e: Sre; V -

putad" Ivo Sllveil'll e Sr\'

Dr. Mal"io Tav:n-e, da Cu
nha Mello e Sm: Dr. �l-

feira

O CORAL
de Florianópolis. aconte

ceu n�vamente com gr'all'
de _'uce,'·.�o no Teatro Ar_
v;!ro de Carvalh',. Ellza
bClh Mnlburg, no piano ex

t faou CI m ap][lU30S rIo
gmnde públl�o pr'eseuta.

O PALACIO
dn:-; 1ndustrlas, �el"á inau

glU'Jdo no próximo dia vln
te e cinclI, Alt')� !crepar'a
tivos 6'1lã':l 3en'b ultima
dos �)a!"fl ° gnm1e
teci!J\t·ntu.

MARACATU
a test� dL' Cf'lsn

MUSICAL

ONTEM
o casal Dr. Miguel (Te

rcamnaj Hermínio Daux

comemorou o primeiro anl

nho de seu filho Miguel.
Recebeu convidados no seu

confortável apartamento.
Depois eu conto,

FORAM
entrevistadas r.o meu

programa social, na Rá

dio Guürujâ, as Debs ve

ra Lúcia rjcutart. Eva Ma

ria Lt-búa, Süle+e Chia

recue. Mar ísa Mosíma n.

Mnr!ta Balbi e 'rânta das

santos Lyra.

COMEMOROU
NIVER Marcia Fontou':'l

Rey, recepcícnando CO'}

vtceoos em sua residência
na noite rle sábado.

o OSCAR
Palace Hotel. hasped'ju

as moças do desfile Noite

de Estrêlas, da sociedade
bruaquense.

ESTF.VE
em nossa Capital, o ca

sai Dr. Renato valen >.

Presidente rio Clube 14 ":e

Junho. artsocrâtíca
tradicton-rl sociedade .:1"

Cidade de Lage-s. Acompa
nhou a.s bonit9.s debula"'·
tes de L<lges. Salpte Chia·
radia e Eva Maria ,Li>bôn.
que vier'am es{>pcialmen-

te para o Baile das 0"

quídea.�, no Clube Doze de

A�to. F�l'am hélspedes ir,
Sra Nazlra Cherem.

APóS
o Baile das I�rquidea,>,

que foi até às �çis da m"-

nhã, a esticada �n alto es

tilo foi na resklência ria

casal Dr. Eugênio Do!n

V:eira acompanha'Cl'J de

elegantes caS3:S. O Dr,
Nelson Teixeira Nun('�',

comandou o "'jantar" das

seIs.

CHEGARÁ
hoje, na JO:ACAP. (l

General Nilo Guerreir').

Zon3 de Defesa �u\. aCO!'!l

panhar!o de de�e"seis oIt
clals. No Galel')I· f' Almi-

,

rnntc MUl'ilo do '- alie Sil
va. ofecererá um vatap
e n') Quinto D:3',rito Na

val, receberá a \":sit!l. ')
Governador Celso Rp_:nos,
no Palácio, oter'eeerâ U.l1

JantaI" ao llu; .... tre v'isilan
tc:-;. O DI'. Nrl"('!l T. Nu

nes· chefe d') Ct-'rimoniaL
em atividades.

DORALÉCT0 SOARES

RA REY
esta singela homenagem,
traçando em rápidas Il�

nhas, o .,erfU do proresaor
Intelectual, genla r al'tlst,;
das charges ale�r(':, e pae
sías saunces, cuíc sabor
emocionei envolve o mais

ra vêr enfeixado em um

volume as suas lnúrneras
Charges, Charges. em que -I
figuram gente do passado
e do Jresente. Duas de uma

cidade. Politicas, médicos
.adVo)g�dc";i, jorn;tli:stas in

telectuais, gente da povo,

Concurso para escriturário do
"Banco do Brasil SIA"

- o caminho mais certo para ingressar no Banco do
Brasil, é o cursosadio e ouro numor+-rnn.

deleitand-o os atingidos.
nas fra�es oítorescas ilus
trativas do traço genial do
perfeito artista.

que numa sequência a.ra
vés dos anos passaram pe .

lo lã,ls de Fontoura R'.
r«gbtrado n-« nossos jor
nais e revistas.

"R E C O"

RESPONSABILIDADE, EXPERIJ::NCIA, CAPACIDADE,
ORGANIZAÇAO

- Direção dos professores Alfredo Teixeira Sobrinho,
Carlos Passoni Junior, Job Valentim e Silvio Lehmkuhl
Me ',' +o-tos do Banco do Brasil,

- Inicio do curso: Dia 1·12--63
_ ::"'� ...", ,_l tiorarto das aulas ; Escola de Comércio São

Marcos <:Grupo Escolar Lauro Müller), dlàriamenle às 19

Fontoura Rer. connecí-c
em Recife. era professor
de Ar-tes Decorativas e lé
clonava também francês.

��� Sr:�:e�J�:;a�ap��sro�P�� Hs:m""m=""'_""'==""'====""'="""'!tr.:.=":O:"�======an==:=="",==
por ter sido agraciado com

uma bolsa de estudos pa
ra a:-erteiçoamento em Ar

tes Dec:>rativas· curso que
eonctutra no rnsuuno Pa

robé em Pnrt n Alegre.
rtéüa. suíça. e França

foi onde permaneceu pc:'
mats de rlois anos, trazen

du apnmoramcnto arttstt

ucos e altfl,� cor-ucctmeu

tos de arquttetur-a- curso

que também re.uzàra

Em neere. onde passou
bons anos da SU:I mocida

de, rui anve à SU'l vidl ar

n-uca Exfmio vtolonístn .

ne ructpuve sempre dlJs ".

teaentes reuntôe« d a at-o

sccíedade. onde linha seus

Fontoura Rev, conserva
um coração puro, [que a

maldade humana não con

seguiu atingi-lo. E' um es

pirita surerror e altruf eta.
os seus gestos de bondade
sempre f ...ram inúmero-

E�s porque me associo a

amigos. um movimente pa

- Inscrições para o curso: A partir do dia 20-11--63, na
F.:"";l,a ." lJal,ilografia Remington, 8. rua Victor Meireles.

- ATENÇJi.O - Apenas duas turmas - número de

agas limitado,

admu-ntores. �Frequf'lllei SU9.'I [lula; de

álgebra f! Trig()!'\omelrl�
Fotografei vãrtae" co- seus

projet',)s de arqu.tetura. e

também com o SEU tam-i-

110 violão. Maravilhosas ,,

r-am às 'lua.. aou netas (>

oerrettos O� seus trabalhos

de modelagens. em cujn.s
aulas reunia seldo gru:ço
de alunos. h'Jje p"ofessorl"s'
em e'icola" Técnlc�s e In

dustriais. n�s vãrius Esti:l

(los do Bra..,i\.

A revolução de 30, ent�'e

tanto, fuvtou o .,eu copC1[t["-
50 nas atividades arti"tlcas
e literárias d) Rrclfe, A�

migo (103 Varg9J: vltorl.o
�a ii revolução, retornou ao

sul �mcle veio �mprestar à
sua colabor9.ção ao govêl"n'J
revolucionário.

Nucleo

N:;s vários cargos qàe o

cupou no Govern·) de Var

gas· foi nomeado diretor d,)
Patr,môni:> da UnJão n:.l

Paranâ, e n_ê'ôõe Estado

concluiu r) curso de Eng2-
nhar'la Civil, no flual, creio
que· Os valiosos conhecl
menlO� que r�unla vel,

galhndamente. se reumr

ao� de nivel �uperlor,

Luiz Gabriel; Dr. Nelson

Teixeira Nunes; Dr. Fulvi.o

Luiz Vieira e Sr3: Dr. Nt:l

son Abreu e Sr'1; gras .

Almirante Murilo do V!ui ..

Silva e Sra Ab-eu; C�

mandan�e Djaur.r onveua

e Sl'a; Dr, énnes Guatba>

\0 e are: Deputado Dlb

onerem: comandante An .

torno' Avlla de Malafaí a e

5ra; Dr. Franetsco Evan

gelista e Sra; Dr, Alexan
dre Evangelista; :)1'. JU;IO
Doln Vie!t'a e Sra; Profes

SQl' Nllton Wasconcellos e

Sra; Max S.chumacker e

Sra; Ben to Vieira e Sra;

�aro�s::u;r.a�:b: ;::
I'itz da Costa; Dr. HéliO'
Abreu e Sra; Dr Ibraim
Simão e Sra; Coronel Pe ..

ter; Ministro Nelson Hei

tor StIJeterau e Sra Dr Ha

milton Ferrari e SnL Dr,

Alvaro WandeIli e Sra; Dr
Rubem Vitor (Ja Silva e

Sra: e o casal Colunista.
O janlar rol �ervido com

'Serviços do Sr, "vtanoel G(l
FOI Rimbau. O Sr', e Sra. Dr.

homenageado tom um..,. Eugênl:l Doin V:eil'a, gen-

��:I��g�a�ooe�����: ;�� ���:lm��n�:��lo5, nn�en��
tel de Andrade, Líder lo perfelt�,-, anfitr�ões. .)s
P.TB., na Câmara Fede- no .. �()S cu�r:pril1lent:::s pe', I

ral. , elcganlís"ima t'="CPDção,

OS CRONISTA.3

SocIais RJ!f R:1n\ann f'

D;Jrlo de JoinviJl�, foram

ho�pcd('!' do Querênela
Palat'e Hotel. O primeiro)
j:nrÍlcipotl li? Jllri que ele

,

(!'f'U 11 Rainha e Pl"incesa�
Pam- d9� DEBS de S?lnta C,lt!l

plqn!t, (l_ue vai acontec�' rlna, o :-;f'gundo .'tenden:!.)
Iwóx!mo �{Ibado":"lo Li'"a meu convite fez a apr'esen
T.C. O C"lunid" est,lrá tar,ão do desfile, elas menl
pre�cnle. na�' m(Iças 1963.

Quis o destino, que o e!(

aluno viesse encontrar o

rrestre novnmentf'. Flol'l'.I

nópolis. foi o ponto do n(loS

53 escontro, O ex- aluno,

prof. na Escola :le Artltlces,
e o me-.üre diretor do Pa�

trlmõnio (Ja UnLo em San
ta Catarina. isto nos Ido'3
de 1940. Quis o destino ain
da, que fósse êste seu ex

<llune que lhe pl'�tasse

NADA DE

REBITES! ..
II::11Ja em eeu carro

Lona de freios "COLADAS"

..AMA t,,,,, 800\1 I'A:-.SA ""-;1\11'41 CO,\1 :-;lll\ t'AMtI.lA - Ht:VNIOES sn(;IAIS
O,,"NÇ'\"I",,:� C:"tnlfo;T";I� - fo't:!>'1'A� 01': A�IV.�HS,\HI()� - CHA

OANÇANl'F.:-; - E'f{..
",VII\H Tt-:Hnl-<'" IWI ,,,,v·\, fl4V1'.', '1',,1 �!>I� � .... rf."h"

Rua Santos Saraiva, 453
F.H1'RR1'J'fl

"

Eis porque. PIE a-sceta -"

esse I?Tu!l() Qll'� nue- .,;.�

0-" seus trabalhos reunidos
em um opúsculo. te�j!> • cau

:�e !'f:;a n��s� .�tl�;�=��e \'!'�
te �l-::Ir é-se ge�:!l artista.

Anuncia miú lima de S�;i:S vantajosas
ci:mpanlJi.ls:

Agora é a

ClAU
Campanha da [conômia!
SETE PLANOS SENSACIONAIS A SUA ESCOLHA COM
DESCONTO TAMBÉM NAS VENDAS A PRAZO!
ESCÔI.HA UMA DESTAS MODALIDADES E APROVEITE
PARA .cOMPRAR AGORA:

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

qualqtier aumento.

Mas"Mlo-&-S&� .t; <-

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

CINCO MIL CRUlflROS
VOCE GANHA UM DECIMO DO BILHETE DA LOTERIA
ÉSTADUAl PARA CONCORRER A

) );' ,

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

40 MIL CRUZEIROS
vocr GANHA UM BILHETE INTEIRO CONCORRENDO A

UM OU DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
TODA.S AS SEXTAS-FEIRAS.
FACA DESDE JA SUAS COMPRAS PARA FESTAS DE

F!M DE ANO APROVElTANOO OS FABULOSOS
DESCONTOS DA LOJA CLAU .

É REALMENTE MAIS VANTAJOSO
COMPRAR NA CLAU

CLAU -defronte aos Correios do Estreito •

Expresso C R E 8 C lU M E N S E Sociedade Anonima
tUTRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO TELEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Portq �Iegre

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tudo em 10 Pagamentos-Sem Acr�s�lm]
Ou à \ístc:-Desconto Efetivo De 20./·

I ����'�loD,�r!��T�Rdesde 20.000,00 mensais ou à visra

Conjunto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à vista

U Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à vi�',1

�
Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à vista

Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à vista

DORMITÓRIOS DE CASAL

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

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

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

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

CR$
CR$
CR$
CR$
CR$

160.UOO,00
133.300,00
186.400,OiJ
190.400,00
296.UOO,00

CR$ 186.700,GÔ
CR$ 211.800,,110
CR$ 21:).500,00
CR$ 268.000,00

JUM AUTOMÓVEL DKW·VEMAG - 1963· NOVO (BELCAR)
Totalmente equipado .

;Va série "/}"
1.0 prêmio - Um dormitório super-luxo CIMO

�:: ��:�:� � ��aC��I�r��Oa ��������El91�,�O
Todos da Nova linha

,

Ministério da Educação e Cultura
EDITAL

EXAME DE ADMJSSAO - 1964

r- _ INSCRIÇAO: a) Data: De 27/11 a 4/12/62 - Das

14,30 às 17,00 horas;
.

b ) Documentos: Certidão de nascimento (11 anos a

Completar até 31 de dezembro de 1964). Não serão aceitas

públicas formas, nem "para fins escolares.

Atestado de vacina recente;
Atestado de saúde (oficial);
Certidão de Batismo ou aquívalente;
c) Taxa: Cr$ SOO,OO (oitocentos Cruzeiros)

d) Observações: 1 - Todos os documentos deverão
ser apresentados com as firmas reconhecidas, menos a

Certidão de Batismo.
2 _ As inscrições somente serão efetuadas após uma

entrevista dos pais (ou responsáveis) do candidato com o

Padre Prefeito Geral.
II" _ REALIZAÇAO: 6/12 - Português (escrita)-

8,00 horas
9/12 _ Matemática (e�crita - 8,00 horas

10/12 _ Porto e aMt. (oral) - 8 horas

Obs: 1 _ A prova de Portugues serã eliminatória, de

vendo o candidato tirar nota igualou superior a cinco na

escrita. Haverá obrigatoriamente prova oral de Português:
de Matemática, somente para os candidatos que não aloan

carem grau cinco na escrita. As provas de História e geo
grafia serão somente escritas.

2 _ Será considerado APROVADO o candidato que

alcançar média igualou superior a cinco em Portugues e

Matemétíca e três ou mais na escrita de História e Geo

grafia.
3 _ Os alunos reprovados poderão retirar seus doeu

mentos a partir do dia 16 de dezembro.
4 - Os candidatos aprovados somente poderão me

trícular.sa na I' série se no decurso da mesma não vie

rem a completar 14 anos.

Florianópolis, 7 de novembro de 1963.

�- - -

(a) Pe. Bertholdo Braun, S.J.
Diretor

A FUndaçiio serÍl denominada

��:�O�C���ÃTOO F.:TE:,�;��I:;:I
<lendO sob a sigla de "AJlf:SA- DOS SOCIOS -, AR'fiGO 70)

Ni':", c t"rii por ohjclh'o� n)
Com a finalidade de manter

nllllltcr um serviço de IIl1sist,'n_ II AS'ocia�ão hs ....." de! amhns

�ir:s�r::I���nt:llr :�t�':.I::,t;::ó�: ::m81��:;�_::, �;::�:.�:tei;Ii�:�� MARCA PRAZO PARA INSCRJ�ÃO NOS

�;�:.n��'t:f:n�;�ct�i��aUI:'r�lc:r:. :::::i�::di::��s nas c!:�;:::.�:õ::
I<:XAMES DE ADMISSAO

EXPOSIÇAO DE ORQUIDEAS _ Ha grande especo

pr"'I);ci�nd(l opor.'"". Idade parll
'SHiio fi"adas anualmente toda De ordem do Senhor Diretor do Ginásio de Aplicação tattva para a apresentação da sexta esposição de crqui-

• Ilrol:.;iio e aSSllltcncla n,eolco "Diretoria Admtntetratív.. " oU_ da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letrasf da tr-uverst- deas, que terá como mostra 'o salão principal do Clube 12

mCllte pobre; c) elaborar !Jr(l-
"ido (I "Conselho DI'IIL)er"th'o dado de sente Catarina, faço publico que, estará aberta de AgOsto, dia 15 do corrente.

escolar da criança reconhectdn- e o "Conselho daa Dama" lIe na Secretaria do Ginásio dE1 Aplicação, do dia 11 a �2 de O coronel Lara Ribas, presidente da. Associação dos

j�tQ para oportunament" �i1na- Caridade": a) cooper..dores - �Z";;;:����à�:n�::��s�:aoGínãsío. horas, inscrição pa- Amadores de Orquídeas de Florianópolis ache-se em ple

trulr um hospital mod.,rll" co'u que preStam lIen'lços j:r"tuil.os:
A Inscrição será feita à vista do requerimento dirigi- �:it��ividade, para que essa apresentação consiga notável

11:1:�ra�::I::'tI rl��,:�:�,�á:,io�:::� . ::"i::�t!v:: �rS���ll:��': ��;.� do ao Diretor e serão necessários os seguintes documentos: Vários e conhecidos expositores estarão presentes ao

'�io de CUrIl e r�poullo, m:lOlell_ 10;000,00; mensaiB; (ou paiã- �� = :�::it��� �é��::e. ato � s�����:��OSiÇãO vai s� transformar num sonho
do uma ala para indll("enteS; d)

I m('ntos anuais de CrSi'J.uOO,OO
C) _ atestado de vacina antivariólica. 'de perfumes e coloridos das mais belas plantas de nossa

praticar (l"al�CJU.,r al06 dI' �lC_ a crStUO_OOO,OO: c) Rén�mt'rl-
Para que chegue ao conhecimento dos interessados, ,)..Ihtl

nefld�nchl ou "r"fllI.:"'a 8anl_ tOa - qUe doam até Cr$500.QO
"lavrou-se O presente Edital que será afixado nesta Foculda4

t:irla "uturlzllduH pelo "Con�l'. nO período de Ulil an,)": e). hoSno - ,

Ih" I)ellher;'lh'o'" e ,,�h. "\li. r"rios - que doam até c-s
de eG7:1i:�:r:'��I�����a: ��s ';:;:l�i:d=ed:IO�I::���,iSCiênt �LE�F�I����g�I�R� �!:Ae�����:�u��I: s�Oe��

retonn Adm1niSlrnliYI'''. :::�_II�O�� :r::d::rw��:'f:�ta;: ores e Letras da Universidade de Santa Catarina em cin-rrcontram, Paula Dantas de São Paulo e Maura de Senna

_ que doam mai� de Cr$ .,.'.

CO de novembro de mil novecentos e sessenta e três. (' P�relra, e�ta 'nossa' conterrânea e membro. da Acedemte

1000.0110,00 no período de I'm Luiz Henrique Mendes de Campos ����:�n��t::á��as�e�:asFe�:��;a�v:o���:f�:mde,I����
ano, !:! imleo) - R.,tiI" c"""l_ Secre{ârio te 'dtáêiro êxito e que apesar do mau tempo reinante,

i conseguido completo sucesso.

Foi uma vnoítada de arte esse encont.ro dos escruores
Diretor

'_, que nos,viSitam (' de outros meís que atndn cbogarüo do

'l'�}�������».g Sí,dQS.

beneficlente:

ARTIGO 10.)

Fica criadu

sem nenhuma fi11açiio polftlc:!.
dlscrlmina�iio de ra�as: língua
ou rdlgliio com sede nll l'raia

de Camburlu; Estado d eSanta

Catarina; que se regeri 1,('las

cláusulas adi'olnte Lran1f.t1tall:

DA FINALIDODE - All'1'l-

GO 20J

Ir. José Jadlr Hartmann S.J.
Secretário

mmWZh&W
CADA PARCELA OE ,2 MIL CRUZEIROS OE SUA COMPRA, oÁ DIREITO A.

•

Uh! COUPON 0.0. SERIE "A" E CADA c.$ r.�OO. UM COUPON DA SERIE "a"

iMM##tM.ii� _$US·.? &&&+,
EIS AS CONDICOES DE VENDA

2O '!. DE DESCONTO
O EFETIVO NAS

COMPRAS
A VISTA. OU 1O PAGAMENTOS

IGUAIS, SEM
ACRÉSCIMO I

GRANDE YARIEDADE DE MODÊLDS E A CONSaCRAOI
Aua QUALIDADE CIMO, AGORa AO SEU aLCINCE!

_.
,

- OSVALDO MEW -

fUnda�iio

artlgo<l tru tam do ConSelhO 'Jéc ,'iCe _ presidente _ Idem Ma

I i nico, do Patrimõnl? e d" Regi ri .. Apar('cida 1"urLado da SiI.

1 mente interno, vel�a nece-

u:"�S�:���;IO t��á� �::��ms IlIÍell�me"te a falta de cspa_ COnselho TécnicO _ Dr. Fer.

�o niio uo spcrm1te publica! na nandc de Olfvelra Prof Dr

Integra os ('atatULOS de mais es Mario 0tobrini da Cost u ·Dr.
ta socledade de benemerência, Juares de QUeiroz ÇampoS

A. CORAL DE FLORIANÓPOLIS; 6' RECITA ABSOLU·
TO SUCESSO - Apesar da chuva, constituiu mais um ex

pressivo sucesso, a 6' 'Récita Oficial do Coral de Florianó
polis, sabado, dia 9 'do corrente, ás 9,30, no Teatro Alvaro
de Carvalho.

Dia 10, domingo, encerrou-se a explêndida temporada
renovando o sucesso anterior.

Foram noites que fizeram esquecer o mau tempo, ore
recendo um agradável refúgio espiritual a todos que es

tiveram presentes para' aplaudirem aquele maravilhoso
conjunto de vozes e dono de uma técnica musical em mais
elevado grau de cultura na arte da müsíca.

Sabemos que o Coral estará breve em Joinville, por
ocasião da festa da orquídeas,

DE CARIl!AOES" de cmnpos1_
\·ão idêntica ii do "CONSELHO

DELIBERATIVO'. Com a Obri_

gatoriedade de Uma reunião A DmETORIA DA E.�TI-

Í>�,�:,,:."�. S���:=:.�' - '" Pi-RO:A ti!Joio Be<::hjor Ma:quch Goulut ,i €m S ItHIHJn

e Dr Celso Ram06. IJ (OIfl{COIIl.Sf Qt"IOlB lW
PreSidente _ Dr, ROdelí'o " Dl (HiV;

Itenao" Bauer t.v fttDdII.!t........·a

Vice_Presidente _ Amado Da_

PALÁCIO DAS INDúSTRIAS; DIA VINTE E CINCO

INAUGURAÇÃO - A nossa capital ganhou mais um Iin
do prédio para realçar ainda mais sua nova e bonita fisio
nomia, que é sem dúvida, o soberbo edifício Palácio das
Indústrias, que será inaugurado dia 25 do corrente e que se

sitúa na confluência da rua Felíppe Schmidt com esquina
da ri de Setembro. Edificio de linhas sõbrtas e modernas
com a area de 2.258 metros quadrados, com rampa de aces

so ao sub-selo, apresenta um lindo e vistoso painel em

pastilhas do pintor, Martinho de Haro. Dispõe o segundo
pavimento de cerca de 200 poltronas modernas e conforta
veis. Sua concepção é inteiramente funcionaL

A inauguração contará com a presença do sr. Governa
dor, Celso Ramos e altas autoridades.

menSal; Que terâ luga� na re

stdência de cada das senhorâil

eomponentea, por rod1zio: na

ordem em Que forem deitas;

cabendo-lhe especialmente a

confec�ào de agazalhos e anga_

riação de fundos nn secções

�e 'Maternidade e infânCia, e

podendO comparecer: discutir
e "OLar naS reUniõeS trimes_

·tralS da Diret<oria e dI) CtHl""lha

Deliberativo.

Universidade de Santa Catarina

Faculdade de Filosofia,
Gêncies e letras

ED1TAL 14/63 _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SETOR DOS ESPORTES

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

""A'-Oa

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORa aPICIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GIL�ERTO PAIVA

COLAIORÁOORa
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA N,O

LANE
MENSAGEM ESCOCÊSA
DO BOM PA LA DA R.

EM

2 ,EMBALAGENS
A SIIA ESCOLHA

Todos os prcf!'�rativos estão sendo Iei
tos pora �ne o cpY"!1mp venha a alcanear
o J11::ainr """''''0;,0;;0. A FASe iá nrovHenciou a
c(lnferl';;o tJ'lli: ....,.,.o_ar ....1"t1�C' r1� rp«�tp_ "CIO"", I'fl
mo a cOl1.;;trur�o. nela Dirptoria de O. Pú
blieas, de um nalannue coberto para recep
ção às aut!'T;tl.iles que acompanharão o de
senrolor do Camneonato. .. ...• ..•• .•

F.nnn"'nf" ;("C"'" trP:l1�P1 Ali; t7Ilftt"'i� dos
no��o!"ó trt.,· C1Hhps, o m�":m" aeontecendo
�bm 0" o "W'H'nmt c joinville.

MARCILlO E O ENCONTRO FIGUEIREN·
. SE X CARLOS RENAUX N.40 SE

EFETUOU

Filhos,

o Torneio "Luiza Mello'"
continuou na tarde de -do
mingo com três encontros,
de vez que o mstch Figuel
rense q Carlos Renauq,
marcado para Brusque,
deixou de ser et':!tuado de
vido ao .tado alagado do
stádio Au ISto -Bauer. n-

cando transferido PWSivQl
mente para a noite de a

manhã.
Os resultados ela rodada:
Nesta Capital - Avat 3

x Palmeiras 1

Em J:.lnville - Caxias
fi x passendú, 1
Em ItMai - MareUlo

Din-, 3 x América 2

jjo da 511"a, Wiegoml. Th�l!l ..

Otlm., S<'hnl'um.nn.

I!lij _ Clube Náutioo Amé

riCa; cem �IC ElI·ald. João

da 811..... Wlegand Thdlil e Os

mar &e)lelleumann.

19M _ Clube de Rt:gnla$ .at

do Luz; eom H_m.I)'" C"rdl!l

re; Ollvaldo Silveira. lta;ltnn

Saerrl e AnUlulo SlIvlI:

1961 _ Clube de Uegutas
Aldo Lu.; tom Blllten Hapttci

MetlOol Joio 1'ejxe1ro; Enio

S6nl!'go e 0."."'0 Sihel,�
t96� _ ('tnh" It" Itl'<.(ut"

1958 _ Clube �"utl"" '\11';'

IiCa, cOm Rolf E"'ald l' Jnào

da êuva,

J959 _ Clube Kâuti�o I'r.n

cilico llartjneJlJ, CI.>II, Ar"rsu

Celso Corrêa e Wilson Costa,
1960 - Clobe de nc�"lus

"\Ido Luz: COR, lIailtt-n 1I"",f

1961 _ 01110.. l\',;util,g I-'wn
O VELHO PARK�LANE MANTÉM

SEMPRE JOVEM O CORAÇÃO

tel e Antônio 8;1.-.1.

cisco ;\larlinclli;

I'u�sill: .. Wllrr ..,do do� SanlM

1962 - Ch'h c �>ÍuH,·o Frun

t:isco MllrtlRclli; COR' },r'<:[\

..PH9SII: e Walfrpdo ",0$ foIltnt.".,

..... i Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



N'A MODELAR
SUA-SORTE E

DUPLA,

LONDRt:S - Sir ALe..:

DOuglas�H()me, Primeiro

MinlEtro ontãmcn- eonse

��I�.;O��v::�o�: d:l:;�:

a que se submeteu, e pc
der agora. ingfesS6lt na

cêrnera dos comera, de
pau de ter orestaco eer

viços na. Cl�ara- dos Ler-

dcs com o titulo de Conde
fie Home.

l;lbor!.�ta; Andrew FO)Te_�-'
ter.

Sir etee, que renunciou
ao. seu ti\.ulo noblUa.rqulcl
ao ser n�ead.o Primeira
MinlHtro. ffl]ando a. uma

mjalttdão depob da notí
cia. conside'r:Oa o resulta.
do ep� '"Gm âecístsc Vf)

10 de connenee a m�m o:)

o resultado da eleição
de 7 de novembi ·o- anun

ciado no dia 18. t'eu. SI Sil'
Alee 14.l4q votos contra

��:lI�oo�� e�ib::-I
AI�. 111»181" li! 3.75<:1 ao

BAIRRO BOM ABRIGO
VENDA DE LOTES COM P\4.CILmADE' DE PAGA

MENTO.
lnformações: Rua EmUio Bruo 21 ap, 10.

VENDE-SE lOTE - \

1 casa a rua. Gal. Nestor PaSS05, 24, terreno 290m2.

prê�o c. 2.200.000,00. Nesta.
1 lote ii. rua Anthero de Assis, 78, 270m2, em Barreiros,

prêÇO CrS 300.000,00.
1 lote na zona urbana de Canelinha, 300m2, prêço

crs 70.000,00.
Tratar it rua Meninv Deus, 19 Nesta.

VENDE·SE ÓTIMO LOTE PARA COft"S'BUCKI.
TRATAR FELIPE SCHMIDT :n. - ALTOIIf.

BOM EMPREGO
MOÇAS COM INSTRUOAO GINASIAL OU EQUIVA

LENTE, OFERECEMOS óTIMAS COLOCACOES. INTE.
RESSADAS QUEIRAM COMPARJ!:CER DAS NOVE AS OEZ
HORAS MAS ONZE E DOZE A PRAÇA QUINZE DE NO.
VEMBRO N"ttMERO OITO, FALAR COM SR. AZAMBUJA.

-c
o12--11-63
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"Banco do Brasil S/.A"

EDITAL
CONCURSO PARA ESCRITlJJURIO

o BANCO DO ,BRAS�L S.A. f�z público que, de 25 a 29
do mês em curso estarão abertas em sua Agência desta cí
dade, à praça XV de, Novembro, as inscrições para o con
curso acima. a reatízar-se em dias, horário e local que
rão oportunamente anunciados.

O concurso constará de provas de:
PORTUGU.l!:S
MATEMATICA COMERCIAL
COl\'TABILIDADE BANCARIA
DATILOGRAFIA
FRANCES
INGLl!:S

Não haverá prova oral. Será obrigatório o uso de ca
neta esferográfica ou ceneta-tmtetro.

Às provas de Português e Matemática Comercial têr
c.te.. eliminatórlt e nelas será ccnstderodo eoroveoo ('

cfl.n!lidato aue loarar a nota mínima de SESSENTA PON.
TOS em cada uma.

A prova de datiloj!"rafia será feita em máquinas reme
ctdas pelo Banco, tacuttando.se ao candidato a escolha den
tre as seguintes marcas:

REMINGTUN RAND

OLIV]!!TTI

BAR - SEM DfNIfEJ'ltO

A animação do bar vai se tornando cada "VeZ

maior, fi. medida que o movimento aumenta. Su

cedem-se sorrisos, discussões, converses moles,
enquanto os participantes das

.

diversas mesas

gesticulam e bebem quase sem 1l0tar, com exee

ção daqueles que buscaram reft'lgio no ambiente
acolhedor. Mas, em determinado momento da

noite, os dois jovens. caja palestra parecia estar

tão agradável. ntam-se metancoucemente e fazem

uma terrível descoberta. 210 LlTRn� UE#f'\
CAPACI��DE\tU

- O dinheiro acabou!
- Permanecer aqui sem beber é bobagem,

- diz um.

- E são apenas nove horas, - retruca. o

outro baixinho.

Saem e por mais que se esforcem para mau

ter o clima anterior da converse. não conseguem.
Observam, de repente, que falam coisas triviais.

Continuãm andando e o barulho do vento

nas arvores aumenta. violentamente, quandO êíes

se afastam do centro da cidade, enquant.o os ga-
lhos parecem ser medonhos espectros que os vi

giam, como sinistros sêres de outros mundos.

Apesar da. ventania, êles sentem uma atm�sfer�
pesada os rodeando e naquêle instante

.. na? ha

nenhuma superioridade entre suas COn8ClenCl3S e

as coisas que os circundam. Depois, voltam a

trocar idéias e suas mentes acteram-se. porém
num sentido negativo. A vida. fica trtste. os no- .

mens injustos, o mundo cruel e õescccre-se a

inutilldade de tudo, o erêmere de tôda5 as excí

tacões. na melancólica disposição. Os uercs, os

autores. os filósofos discutidos, soo postos de la·

do e êtes agora estão em silêncio. Sentam. num
pequeno jardim e os ruidos que chegam ate seus

ouvidos _ os carros passando, os namorados

sussurrando, o "nata-papo" de uma vendinha pró
xtma _ são dispersos e atordoantes. Ao tonse. o

ptsca-písce dos faróis dá \a impressão de emitir

enígmatícas advertências, na noite escura e sem

constelações e como entorpeeentes deiU seus sen

tidos fora do tempo e das épocas. no mar vem

uma branda aragem trazendo um doce lamento

de pertubadoras interrogações. E êles ríaspern-se
de tudo que são obrigados a suportar: OS conceí-

tos, as formalidades, as convenções e transror

marn-se naquilo que realmente são. Suas eeeten-

cies passam a ser dissecadas e os emõres pe�dt.

��:, �:u�::��: �r:=:::n::ç:::g:easout��:�i�Ó�
Instante intemporal das rememorlzações.

Onde o entusiasmo do bar? aquela vontade

frenética de ser alguém, de lutar, de vencer? "Nós

e a vida, nós e o nada". "Tudo esperança, tudo

NÔVO E POTENTE
COMPRESSORÉ vedada a inscrição:

a) - por mandato 01.1 por Intermediário, ainda que '�II� I':)
b) - �:r����i;ato do sexo feminino

' 'li
A inscrição, solicitada das 12,15 horas às 15,45 �ora I

éliàriamente de segunda à sexta-feira, será deferida aquêle ••-- .... _

que"i'�e�::�;,:::��i�\�fE:.,i:::::.����i;J;��::',� G-ra-�-8·,··e·lan·�a co·ntr'·bu'r""'a· t nr a_anos, em caso de aprovação, so poderá ser no-
_ d �../J

meado depois de atingir essa Idade e desde que I .

,

::=g���:�:::::�:�:=� Salv�ça-fi "o Templo "0 Anil �D \nOELI -

�:;::.i�":'�,:�ç:�'':e:;,�:;lIt:;II:':-O::: I II ' � li .

l. [. I E e� T§ � ,� ] ri
ainda carteira de idell.tidade do Ministério CAIRO - Anunctou->e ra 013 obra' de conserva- lançado pela UYE.GCO ua O p'unn adotado. caleu

Guerra da Marinha ou da Aeronáutica' nesta C:da:'.e que a Gr-i- do Ter"_'llo de Abu ra salvar o
_ tem;:l:>, q'l,� Iadn Em �6 mi hê.s de dó

quando se tratar de militar mcornorado, Bt ....?�ha. ccntrtoutrã com c::m':G:,r:l'o uma pcde- á

rer suo."'1fT-ij] pe tere-. c-eve o desmonte

�!�;iO do Comandante pennitindo a ínacrí- ����:;r·��;f�.��:�.� :.6:1!� n��! t��:;Cct�b!"rl�:'_��:a n:����)·e �u��;.9.Sor�3 e��t��tr�:� ���. �e:��ol��C����j�Uç��r e;:
- II _ prova de naturalização, se.não fôr braeí- meneá 200 m.l cc.ares. p.1 Um fund: e-p-e.al Ioi ção. uma cot'nr . a' cavaieíro

íetrc nato; ua Rio N!lo.

d) - entregue �...;'t retratos recentes, iguais, de teme
nho 3 x ,�, tirados de 'rente e sem chapéu.

O candidato deverá comparecer ao local das provas,

previamente determinado, com antecedêncía mfnima de

TRINTA MINUTOS da hora marcada para iniciO de cada

(,xame. Sob nenhum pretexto será permitida a entrada do

candidato que se apresentar depois de dado o sinal para VATICANO, 11 (OE) -

distribuição do tema. O P�!)a Paulo YI' na sua

Será impedido de prosseguir no concurso o candida· qualidade de B1Spo de R,J

to ausente a qualquer das matérias eliminatórias. Nas de-- ma, tom-:.lU posse, solene

:lHI.i::., a ausência acarretará a nota ZERO. mente, 'de.:;sas funçõ€<;; sa

Considerar.se·á aprovado no concurso o candidato que,
----

l18bllitado nas elíminatórias, obtiver a nota final, minln.alm pO"Sde SESSENTA PONTOS, determinada pela média ponde-
:'ada das notas at!"ibuid:1s a cada matéria, tomando·se por

,

base os seguintes pesos:· cas), Antoninho f' Sapata' p�r autoridades e�p::rli':""
PORTUGUES Clodoaldo (Cid) é Wandf."·· e antigc·_; cam)"'ce:: do ;::�u
MATEMÁTICA COMERCIAL Gaivota, Bezfrra, Leal mi be. entre eles Saulzinh·.
CONT1\BILIDADE BANCARIA •. " .• ,. nico) e Risada. T�ão, J�ir. Chcc')la!t', NE'�
DATILOGRAFIA nEm. N:zet"3.. M':rl:"!i e/"
INGLltS ..........•.•..•. ENTREGA DAS· i'AIX ..\S Macacu. temi::. {' r.úbl:c·'
FR..o\NCli:S . P�€··tr.te fC"at:iI"n,\( J i S oS

O julgamento das provas terá caráter lrrecorrtveL Ai faixa" :::;il"Y]�.,ó1'ca� o. vos detu"!', res d"t heg.i!-
A aprovação do Cf1ndidato não implica Obrigatoriedade que fizeram jus os jt1j,!:'" mônia do futebol flOl"iano-

I de lLomeação, visto ser o concurso simples processo sele· dot"es do A,'aí pelrt C( nq'li.s pr;lit,no.
O DOUTOR OSWAL- de Cobrança. ])1'OCC'.>SO nO tive. ,

•. ": tá. <lo cetra dc cdtr.peii('s Renda - Supel'jor a 200

��z d�R���ito (�9�� �:,.���e ��ASco�t�� não�:Si:;.;�::.����:�oo �=� ::p:::,ita:on:' �r:g���:d;;u!��n���:���e�� ��i� c!zr�::�:o�e\�l�:��t(��
ra de FamíE::a. e St:- TARINENSES & eIA Ltda: dos da data da realizac;io do concurso. 'te.! do \illirlc da p?rtJ·!a, no E'stâdio 'eAd1lfo Kcr..-

"Um motor de cam'nhão O candidato aprovada s6 será 'nCfJneado depois de h&- em solenidade sugestlv'.l der'''.
marca "DODGE" (HAE·· bilitado em exame de saúde feito por médico do Banco,ou-------------__ · _

TER. 1120805 - 1). em da confiança dêste. Será admitido no cargo tnicial da cal·
I

bom estado de conserva- reira de Contabilidade (escriturário "iniCial"), com os ven·

ção, avallodo em. Cr$.... cimentos m�ais de Cr$ 71.200,00 (setenta. e um mil e duo

60.000,00"'. '
zentos cruzeiros).

E. para que chegue ao A inscriçãõ do candidato importará em anuência imo

conhecimento de todos plícita a futura designação (se aprovado e nomeado) para:'
mandou expedir o presen- servir em qualquer AgênCia do Banco, bem como à pos·

FAZ SABER aos que a te edital. que será aflxa- sibllidade de ser transferido para. outro local qualquer, em
])l'ftente edital de leilão -Do DO lacar de c�ume e oualquer tempo, durantE! a vigência do co�trato de traba·
'nrem, ati dêle conheci. pubUeado na lIOrma da leI. lho.

�o tiverem. que no Dado e passada nesta Inscrito, considerar·se-á o candidato ciente das condi·
OlA 21 Df� NOVEMBRO Cidade de Florianópolis, çõe5 estipuladas no presente edital.
DE 1963 AS 14,30 HORAS Capital do Estado de San- Não serão aceitas inscrições condicionais.
o porteiro dos audItórios ta Catarina. 8.Oió vinte e Local.d.as inscrições: Sala da Fiscalização Bancária, no
deite luizo trará à publJ- um d1a8 do mê1 de outu- Edificio Scheidmantel, à. rua Saldanha Marinho, esquiaa
"tO ]tregio de venda e lei- bro do ano de mil nove� com rua Tiradentes.
lIo. a quem mai; der e o centos e &e5!!ents. e três., Florianópolis (SC), 8 de novembro de 1963 .

_or lauce ooferecer. do Eu, JAIR BORBA; E$cri... Joeé de R"ttn Nogq.eira
bem abaixo delll':ri.,_o. rpe- vã.o e .ubaerevo. Gerente
�o à. HERMES A Thoodoro Mfro!!kt
<PEÇAS LIMIT!\DA. OSWALDO AREAS HORN SlIba-crente
!l;.u�g de Ação Ordinária Juiz de Direjt.o

VtPaulo de Rcrra\I

ta rodeado pe16s .seus CO'5
selh·'irc·.'i. cumprimentou -:.

Sant: Pad1""e ao pé do Ca·

pitólio. Qu?ndo Paulo VI
chegou à Ba�i1!::a de La

trão recebeu as �atldaçõ..s
do Primeiro Ministro Gil)
vallni Le·:ne· que se fazia
acompashar' der vâr!os mi

nistros do <;eu j!"ablnete.

de tornar a C:dac1e Eter,.
na merecedora. de ser :.!

�o;:rc:��SSI!:�I�: _ �:��
Sumo Pontífice e sua ::<"1-

mitiva os !lrédics estava:n
embandeirados com as

côres'_ da cidade de Rom'l..
O Prefeito da c9pit-al

italiana. Glauco dela Por-

igreja a que pertence ,)

título, a. Catedral de Sh
João de Latrão. prpm.
tenq.o c:n�agrar tôcas <IS

suas ener�ias no ,en1:d1ilusão". ,

E um dêles afirma. enfàticamente:

"Porque u__m; estão mOçoS e outros estão ve·

lhos; parque uns estão vivos e outros estão mor·

tos, somos crianças que o tempo separa".
Olham.se subitamente � sentem um desejo

repentino de -ainda estar naquêle bar.

o

Instituto de Apo53r 'a�or1il e
Pensões cos Com:r::iár:os

Juízo de Direito da Segunda Vara
Cível desta Capital

Edital de leilão
I .

DElECACIA EM SANTA CATARINA
AVISO AS EMPR:tSAS

o INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES
DOS COMERCIARIaS avisa às emnrêses a êle vinculadas
que, em conCor"'jo:\<'de 'com o disposto no artigo 86 da
Lei 3.B07, de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e

artigo 483 do seu Regulamento, aprovado pela Decreto
48.95I}..A, de 19.9.60, e cumprindo determinação do Depar.
tamento Nacional da. Providência Social, fará processar
como incurso nas penas do crime de apropriação indébita
prevista no artigo �68 do Código Penal, os titulares, sócios
mlidários-, gerentes, diretores ou administradores de em·

prêsas que retenham, alem do pra:.>;o pre'visto em Lei, con
t.ribuk5es de previdên�i::t descontad'lS dfls salários de seus
em;;remdos ou 011entlfls arre ... .,dndas doiste ou do público.

A"i.,,, lT'ris. ove as ernprê,,:'!$ ;nre-resspdps p'ldeliio evi.
tar arp1<!le procedimento, se recolherem, antes, aos Ontãos
Arre(""1rt�dores normais, as importâncias corre8pondentes
aos de,>contos ou r.rrecRdacões, o que poderão fazer, inde
pendentemente do recolhimento das contribuições da pró
pria emprêsa, conforme prevê o art. 483, § 2', daquele Re
gulamento.

Florianópolis,

ces�õt}s. no exercíci.1

pleno do cargo :le

���a (�iV�:r�!�t:a 6: Instituto de Educação e Colégio
Estadual "Dias Velho"

EDITAL

marca <le Florlanópolj"
Capital do E,.,tado ele
8tlnla Catarina.
forma. da lei·

Comunico MS interessados que os EX.'iJ.1ES 'DE .AI).
MI')SAO AO GIN_�S�O. serão realizados a partir do dia 2
de dezembro do corrente ano.

As inscrições serão feitas nesta Secretar:a 'do dia 16 a
30 de novembro, das 8,00 às 12,00 horas:

DOCUMENTOS: Certidão de idade;
Certificado do Curso primário;
Atestado médico; com abreugrafia
Atestado de vacina;

OBS.: Todos os �f)CUmentos com firma reconhecida.
Florian6polfs., di'! ontubm de lOO!t:"

"'''''11 do 'lvr!!.m""to
Def'�erne..e!cíCio

E<;nll'l'2.!da ROl!a .'

Chefe 0..3 DFA ('lU e:,;erdcio

Pl'dro JfJ5é Bosl"o
'Diretor10/13/15/63
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Hemenegem ; ao Dep.
Doutel de An-:lrade

'�por sua investidura na

liderança da bancada do

PTB na Câmara Federal, o

deputado Doutel de Andra

de, vice Governador do Es

tado, foi homenageado sé

bado ultimo no restaurante

do Lira Tenis Clube, com

um jantar oferecido pela
direção do PTB catarínen

se e por deputados esta

duais, Prefeitos, Vereado

res, lideres políticos, ami

gos e correligionários.
Mais de duas centenas de

pessoas compareceram ao

jantar de confraternização
com o deputado petebista
catarinense pelo exercício

da liderança da bancada do

partido fi que pertence, e

que nesta liderança vem

realçando o nome de Santa

Catarina no cenário políti
co Nacional. Falaram du

rante o jantar de homena

gem, o dr. Acácio Santiago
em nome ne, executiva do

partido, o sr. Natalício Bar

c�los em nome dos Djretó.
nos municipais, ,o .deputa
do Evilásio ceorr em n:6'me

da bancada trabalhista, o

deputada Fernando Viegas,
que em rrome de seu par

ttdc soudarteaou-se à ho

menagem que se prestava
como reconhecimento de

sua bancada ao deputado
líder do PTB e finalmen�
o deputada Federal Paulo

Í\lIacarini.
.

Encerrando o deputado
Doutel de Andrade, vice Co·

vernador do Estado, agra·

o Governador Celso Ramos Criou .GT para providenciar aIrecçêo do Monumento do grande catarinense
Associando-se às comemo- O Governador do Estado de dar cumprimento ao rianópolis, de Monumento a fessor Elpldio Barbosa. Se- representante do Vale do as disposições em contra.

rações do centenãríc de nas- de Santa Cátarina, no uso art. 23 das Disposições Lauro Müller.· f cretãrlo da Educação e Cul- Itajaí, no Conselho de De. rio.

cimento do saudoso e nus- de suas atribuições, Transitórias da Constituí- Art. 2° - O Grupo de 'rra- tura; dr. Rui Soares Pre- senvolvimento do PLA.I'.r t':G Palácio eh Covôrno, em
tre brasileiro, transcorrido Considerando que o art. ção, incumbindo-lhe todos balho é constit'uido de: sidente da CODEC; dr. Art. 3° - rtste dpcreto en. Ploriandp-r-s. 7 de novem

a 8 do corrente. o Governa- 23, 'tias Disposições 'rrenst- os atos e provídêncíaâ f"e- Professor Henrique da Sil- Eduardo Canziavi, Prefeito trará em vigor na data da bro de Ige3.

dor Celso Ramos baixou o tortas da Constituição man- cessárias à ereção em 1"10- va Fontes, Presidente; Pro- de Itajaí e sr: Paulo Bauer. sua publicação, revogaoçs Celso Ramos

�rc��eT�to�. GE-7·11-G3/873 �::;�i�� n8;�oS::�n�� E; O· N·I P dri .

Cria Grupo de 'j'rabu- Laurd Müller "'p � 50n � rln,"lho destinado à er€- DECRETA: / �..... ,... •

ç::.,::;:�;,.n(o a_ :�A;�a��l�o.ÉO��a�o�::� Vital a Liuação-Oeste-Litoral fttraves da DR-36
O ESY'AD 'J o více-líer govern.ista na crônico e lento. O represen- dade recebído pa�te da ainda ímplantadcs;' como o te o permanente bom esta-

.

• Assembléia Legislativa, dep. tante do PSD de .roecebe verba destinada a ativar o Florianópolis-Lajes. do da ER·36. Em aparte, o

.

t
_.. Nelson Pe.drini, abordou requereu, na oportunidade, t�êcho sob sua responsabí- sr. éureo Vidal Ramos ater.

,_. O fIlAiS Al(T!�[I D1ÀlI[l DI: UltrA CATARllIl- numa das ultimas sessões às autoridades federais com- hdade, porém a írregutarí- O sr. Nelson Pedrini en- tau o plenário sóbre o fato
fJorb.:_Ôp;iis. {Terça-Feiea ), 12 de Novembro de 1963 a questão referente à pos- petentes, telegramas no dade do recebimento era de careceu a união dos parla- de o trecho de Lajes para

- sibilidade de transporte ro- sentido de sua exposição, tal sorte que era impos- mentares de tôdas as bano o oeste estar com verbas
doviârio através da ponte aprovado por unanímída- sívet assumir-se ccmprornis- cedas, notadamente os que liberadas, em detrimento do
sóbre o rio Uruguai, evi- de. sos para adiantar a cena- representam o oeste. vtsen- que liga à Florianópolis, re-

tendo-se com esta medida ABREVIAMENTO DA CON- trução da estrada. do interceder junto às auto- sultando em funestas can-

a evasão de mercadorias CLUSÃO DA BIt-3S ridades responsáveis no seno sequências a vinculação da

pelo contrabando, facilita- T'lUOI�IDADE DETEItMJ;- tido do aceleramento da zona citada com a BR·2,
do pelo uso d[l, balsa, o Outro problema da mais NADA POR JANGO construção da rodovia cita- Que resultarão no esconmon-

qual já é antiquado, ana- transcedental ímportãncla da, explicando' que o trêcho to dos produtos da serra

para' a região oestina foi o O orador acentuou o re- Lajes-Joaçaba se encontra para o sul, Paraná, e igual-
que o sr. Nelson Pedrini to do presidente João Gcu- todo terraplanado e, com a mente os do oeste. O sr.

abordou em seguida. e res- Iart conceder prioridade à in,lerceptação por cruza- Gentil Belani, em aparte,
peitando à continuidade e BR-36, o que em auspicioso mente. do trecho estadual, esposou o ponto de vista

abreviamento da
. rodovia para o oeste, em contrapo- era necessário e convenien- do vice-lider governista.

federal BR-36. Em aparte, síção a uma realidade: a

o .representante de Lajes, lentidão dos trabalhos de

deputado Aureo Vidal Ra- construção. Referiu-se 1'1 ím

mos, comunicou que, tendo portáncia da BR-59, no de
estado com o comando do senvorvtmonto econômico e

Batalhão Rodoviário, foi in- turístico do moral, e que a

formado haver aquela uni. BR-36. com_o ninguém desc?: A Câmara Júnior de Fto- à promoção. A Câmara Jú-

nhecia, fana a grande obra rianópolis, presidida pelo mor cumpriu uma de suas

de integração da zona oes- Sr. Deodoro Lopez Vieira, finalidades: servir à comu

te com o Vale do Itajai e o com a promoção da. lIa. nidade".
Aüàntrco. Feira do Livro da Capital,
Em aparte, o lider gover- veio atestar seu esfôrço no

nista, sr. :Qib Cher-em, ob- sentido de levar cultura ao

servou que o movimentt povo. Sob todos os pontos Disse ainda o Sr. Deodo-
feito em tórno da BR·59 se de vista, apesar do mau

prendia ao fato de a mea- tempo reinante nesta cida
ma já se encontrar pratica. de durante os dias da lIa.
mente aberta e as obras vi-

... Feira, tudo correu satisfa
rem se arrastando por tortamente.
anos afora, carecendo, ób
víamente, de conclusão, ao

passo que a outra, em que
pese seu inegável e índes
mentido valor, necessitava A Reportagem do jornal
de amplos trêchos a serem "O ESTADO" em contato

�JU=Rl�DE=CI=DI�U:��-----------

Vemos na fato o deputado Doutel de Andrade, vtce-üover
nador do Estado, na oportunidade em que agradecia o jan
tar em sua homenagem.que lhe foi oferecido sábado úlfi

mo, no Lira, por sua investidura na liderança do PTB na

Câmara "'eder�1

Realizações da .ELFFA
No dia 11/11/1963 - Prosseguimento da eletrificação

do nórte da Ilha, com assenta

CAMBORIÚ

menta de 10 póstes e 40 cruzet.:;

e respectivos isoladores.
Teve a mal" ElrT'!)la re

percus;:;ão fJ 'lpresentação
do Coral d;J Universidade

de Santa Catarina, sába

do .9 domingo último, nas

cidades de Laguna e Tu-

xx xx xx

_ Iluminação publica da Rua Juven·

via Araujo Figueredo - Coquei·

xx xx xx

_ Ligação da região de Camhoriú à

linha Cordeiro·São João Batista.

barão.

Os cOl'alistas
tál'ioS anresentaram-se no

Cine M�ssL na ::idade d�

Laguna, e no Clube "'29 de

Junro'''. em Tubarão

uma prom'Jqão elo Departg
menta dE Educaç,).() e Cu!,

tura da Reitoria.

Final do racionamento naquela

xx xx xx

_ Em 1963 foram realizadas 367 no,

vas ligações de luz residencial pre·
,/ vendo·se que, co� a aproximação

do verão, êste numero seja eleva·
do para 500. I
Assim, ja se encontra �m Cambo-

Iriú o segundo transformador de

1.000 KVA que a ELFFA adque-

Iriu para atender a crescente de
manda de energia naquela região.
Essa providência, com outras

I't�ntas, acentua o

Signif.icado
grano

diOSO do Govêrna Celso Ramos e

1evidencia que a ELFFA tambern

çolabora no desenvolVImento de, !
Camboriú.

Em ambas as apresen
tações, o Coral c.a Unh E:l'

sidade de Santa Catul'Ü'u

obteve consagrador 'êxito·

ganhando aplau<;l-'S dem::>

rados de uma imensa !lIa
téia que formou importan
te circulo de admiração ao

trabalho que vem reali

zando o Coral e que �e re

flete na tran;:;nussão da

cultura e da i!lteligên<:!1a
do nosso ambiente univel'

sitári-o.

Heróis da 2a.
Guerra Ho
menageados

LONDRES, 11 (VA) -

O Príncipe PqiJi;> e a Rai
nha-Mãe Elizabeth encn

ceçeram milhares de d

dadãos que prestaram ho

menagem hoje aos britá
nicas mortos nas duas

o Brasil
C O &1[5

guerras mundiais, numa

cerimônia realizada no

monumento de Whinte
hall.
A Rainha Biizabeth :n.

Que espera seu quarto fi
lho para o ano próximo e

o Duque de Gloucester.
Que se acha enfermo, não

puderam comparecer à
cerimônia.

SAO PAULO, 11 (OE)
O Brasil considera da mais
alta importância, a segunda
reunião do Conselho Inter-
amerocano Economico e

Social, a Instalar-se hoje
na capital paulista.· Essas
foram declarações do chan
celer Araujo Castro.

O Prfmeiro-Mtnístrq Sir
atec Douglas-Home estava

presente à frente dos
membros do seu gabinete.

4 n a I f a b e t o deve votar
-vocs É o JÚRI", pro-

Prefeito de São Jose' do Cerrito
�

Visita 'O ESTADO'
�niversi- Estêve ontem em visita à Camilo Pereira, presidente'

do �artido Social Democrá
tico daquêle futuroso

matéria no plano juridico,
grama de Canegé Cotta que alem de suas implicaçõestodos os domingos atrai a sociais, pois, segundo dís
atenção do público de ,Flo- se, o voto do analfabeto vi
rianópalis e do interior do rá integrar perto de 40 mi
Estado, julgou ante·ontem o lhões de brasileiros na vida

E d
DIREITO DE VOTO AO política da nação.

xposica-o e
ANALFABETO. Chamado a se manifestar,

�. � _ � ; tê�eon�r;r���a ;:���s���: o júri decidiu por 10 votos

deceu a todos os presen-

1
contra 5 favoràvelmente à

O d d 5
da Faculdade de Filosofia, �

d Dtoes a homenagem que lhe •• concessao o IREITO DE

rqul e· -5· 1.:3 sendo a tese favorável.defen- O R

��:;���a: p::�nd�iS:U�:�:
.

d � I dida pelo Dr. FRANCISCO
V P�� sZ� 1::aA�F��!���u_ ���ã�': ���t�v� ::::, D��

sôbre a orientação politica A' Associação dCls Amado· nhn das orquídeas. �OB:s�:b��aL'IG��isl��:� lo Lago também demons· retor do Dep,rt9.mento ES-,
e idéias que vem defenden· re� de Orquídeas de Floria- Serão expostas. entre ou- trou bastante conhecimen- tadual de Estatística.
do no exercicio da lideran- nópolis está convidando tras, as seguintes plantas: pelo PTB, e Vice-Presidente to da matéria, sendo um Recebido pelo jOl'Ilalista
ça do PTB na Cãmara Fe- Você, prezado leitor, pà.�a' aelia� �urpurat��{hraríSSim�S �: P�;;i���va Regional dês·

:=Ç��Scod:�u�o��ç;eOSmq��r: �rs��ti�a: 6' E;OSiÇãO e

::� r�:s:�;�nas,e :a-��:n:: Os debates se proces· Delegado do Ministério da
seu Partido vem tomando A inauguração dar·se·á atropurpuria e semi-alb2. saram dentro da maior cor·

::��!���u:olitiO<YNac:_:: ��, ":,;� ;::::d:O:';;� oo:�;:;�' 'Xi::�e:ti;.':xpo��. ;;�:�:��iit��:{:;��::E 0, ,��!!��It��õ�,ViSl!aSi��c!,�,��!�OdO MI-

:-========:::::::::::::::;::::::::::::,=:===-;-- ção 'de orquídeas. de sel' médico, demonstrou Imos �Dario Tavares Gon- nistério da Agricu'tura �

GOVERNO CELSO BAIliOS i
perfeito conhecimento. da çalves e DUl'val Henriqu� 10�st!���e���v�m��te�el:�:�

I

Coral da use no Sul do Estado :�'���;'�:����;�gO:::f�;;-
mai:.; uma empreitada do Coral, em Santa, _Catarina. eionário do Mini.;;t,ério da

. AgJ;lcultura, já, serviu em

Santa Catarina r:omo ins

petor-regional do fomento

Agrícola, Quanto ao dr.

Durval HenriQues da Sil
va é eng-enheiro-agrPno
mp radicado em nosso Es

tado e de muitos anos tra

balha como técnico e(;pe
ciali.>.ta em triticulturo..

nossa Redação o sr. Jonas
Corrêal Garcia, primeiro
Prefeito eleito pela legand'l
do PSD de São José do Cer·

nicipio.

litO, que veio tratar jun�o
::to Governador Celso Ramo�
de asslMltos de interêsse da

quêle nôvo municipio receo

temente desmembrado de

Lages. Falando à nossa re·

portagem, adi211tou-nos (l

,ilustre visitante, que, foi
das mais expressivas sua

audiência com o Governa

dor, conseguindo um con·

junto Gerador Diesel, q'n
virá beneficiar em muito B

necessidade da luz eletrica
para aq"uela comuna, um:
trator para o município e

macadamização de uma das
maiores estradas do muni·

contendor arguto
doso.

e habili-

VisitaDiretor
_"0

Esteve na tarde de on-

OUTRA DAS MIL

A lia. Feira do livro foi
Coroada de Pleno Sucesso:

OUTROS PLANOS

DECLARAÇõES DO
PRESIDENTE

ro Lopez Vieira que 'fi Câ

mara Júnior tem outros pla
nos, de , caráter cultural,
como a organização de con

ferências, exposições, semi

nários. "O importante é que
.a Câmara Júnior seja tuna

entidade dinâmica".

,xx xx xx

, P�r não abrir mão da Presidência da República pa

ra o P'rE em 1965. o deputada Macarini lançou a cano

didatura do petebista Prof. Carvalho Pinto. O Madu

reira e o Canto do Rio emprestam grande importância,

cipio foram prêmios de sua para' a sua classificação no campeonato carioca, o seU

O .11;J.o-nif'.co R€'it'Jr _� vinda à esta caoitaL Em próximo encontro.

Dr. Joã(l Dnvid Ferreii'fl SUil campnnhia. tarn·

z')"IIf_// �/'''L·ma. cn"ic\1 du'I.' n:!.t':l1sa- ··bém os �rs. Ari Vere:1- _(-e-u..z.h_U3u.""".:::;%; :;
.gúns que Cnc.el'I':J_\';,1lI (! do!' iI Gümrl}'n MunicipflJ du·

.

J�lH A\gllJi;S.i�I'i;J'a". I (l1jJlJi lU": I IIH COllt;l!lI11Jl O�Jltj\ nAS

'..

.

�� "_·.��"<_:I_
.. \"�.���,..��>,.�,.,:t�4��"�J/Ii:�';�������r�;t��'-'·;:��:�f\�i��h�;�.�::��':�·,��'����-�r��·�\_itWf�t�í;��I1ê;:-:\}l'-T ... ��L���·���������I:���������·�"�'���

PRóXIMA FEIRA DO
LIVRO

com o Presidente da Câma

ra Júnior de Florianópolis,
colheu a seguinte declara

ção: "Estou satisfeito com

os resultados da na. Feira

do Livro. A colaboração i:je
cebida por parte dos Edi·

tóres e Livrarias roí-nos de

grande valia. A vinda de

escritores de outros Esta

dos veio dar nôvo colorido

A 11Ia. Feira do Livro

será no próximo ano. A ex

periência adquirida com a

primeira éã segurtaa
....
favo.

recera uma organização
mais eficiente, e quem lu.

crarã é o povo, tendo pos
sibilidades de conseguir li

vros por preços mais aceso

srveís.

do DEE
Estado"

Domingc"!; Fernandes de

Aquino, Gerente de "'O ES

TADO", o ilustre visitante

manteve cordial palestr�
com nossos Redatores.
Na oportunidac1e, o Sr.

Ivo /Maes agradeceu a co

b�rtura jornalística pro
porcionada pelo mais an-

tig') diário de Santa Ca

tadna a0 Departamento
Estadual de Eslutistica, n')

que .;:e refere a.::; comemo

!'ações ile mais um aniver

'Sario da importante re

partição púb.licifl.
"O ESTADO" agradece :1

hOnt'osa visita.

Um político lldenista, [ervoroso torcedor do Bangú,
não esconde mais as apreensões que a candidatura

Be{lder está causando nos arraiais bornhauseanos do

partido:
� - De onde a gente menos espera e que acontece

uma tijolada do Olaria!

t xx xx xx

Cuidando-me por adivinho, arguiram-me sôbre o

�:�b��ne:t:��:�ó;���l'�:esi�ondi JK. Teimaram em., sa·

-'- Estou tranquilo. Na próxima rodada o Flamen'

go não perde. Mesmo porque, não jog:l!
xx xx xx

. 9 d.r. Jacarandá das suc;ssões catarinense.� quer
consegUlr "quorum" para se lançar, em reunlao pro·

gramada para o próximo domingo, às 16 horas.

Não vai conseguit. Nessa data e nesse horário vai

haver Bangu x Botafogo.
xx xx xx

A UDN está espl11haJõl.do que venceu as últimas elei·

ções no Estadd. Isto e mau para ela. O Vasco estâ alar

mado por ter de enfrentar o Fluminense, depo� dos

3 x O do Botafogo!
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