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o..... TEM P o i (Meteorol6gicoJ
(Sin�se do Boletim üeoreeteororõgtcc, de
A. SEIXAS NETl'O, válida nJé às ?'�.18 bs. do

dia 14 dc novembro de 1963
FRENTE PR·IA.; Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA Ml!:DIA: 1012.6 milibares; TEMPERATURA MÉ
DIA: 31.3' C; UMIpADE RELATIVA MÉDIA: 82.3%;
PLUV�OSIDADE: \ 25 mms: Negativo - 12,5 mms:
Negativo - ?rupo� cumulares esparsos - chuvas -

,Jempo MédIO: Es�veL

fra[a��ou IOf [omll!to a I�ntatiYa �� Io�l�vatãO
�[oITi�a Int!m �m Bal�á �ii���g;����!;��t;��r�:'�c

BAGDAD, 13 (OE) - Fra- aviõGf de caça iraquianos, vez de Beirute, chega a no- Iraque e qu� a situação em co-brasileira, .muíto acima declarações, disse o Minis- ra surjam, mesmo deN cera- KIOnJllllOcassou por completo a ten- atacaram o palácio presi- treta de que teria fracas- Bagdad é ainda mais tensa de considerações ligadas ao trc: "O Brasil, continuará a ter Insuperável, poderão ser l, I.J

�:i:�r: ����e�:i!o �aen::
dencíal de Bsgdad. Por sua sado um golpe de estado no e confusa. ���::J���;:st�d�;lO�:!:!�:� �;;::rc::n �a��a��:�i�::c: �::�:�:;ãO,�om esfôrço e

contl'nuaem Bagdade. Segundo círcu-

A . d G
Estas declarações foram fei- nos recusamos, nem os re-

tos oficiais srrtos bem in-

In a as ·rev'esque
tas pelo Chanceler Araujo cusaremos a conversar e Torcedores

formados, o Govêrno domi- Castro, após entrevistar-se discutir sôbre quaisquer CIDADE DO VATICANO,
nou a situação. As mesmas Começam a �e�?c�) d:i�UC����!�a:cu�
i�:�i:��0:�:1�i: d�u:,:�' Afe-tam Sa-o Paulo Embaixador afirma Que nunca Chegar ���:�':����,�ç:;:'��;o b::
_ w:!���G�mit��a�o:: Pensou no Rompimento Ass��m�:���� �!r;�E�sc�_ ��:�;. �m��!����ent: ��::
��E�:��X:,d�fO��::E_�� pr����:�L�allt�r���: � �:��;�ut�:ai�oded��!���e N: RIO, 13 (OE) _ Foi sus- Brasil.França ��:eme aV�:��ã ;::: aex��aa� �����\e��sl��i��:d:ranO�i���
estão se realizando alií com- greves deflagradas nas úl- Prefeitura de São Paulo, fl pensa a greve do pessoal de RIO, 13 (OE) _ O encar- chanceler Araujo Castro que nabara. É grande a afluên- á assembléia episcopais. Os

bates nas ruas. Dos ccmbe- Umas horas em S. Paulo. movimento paredista afeta petróleo, onde o ministro
regado de negocias da Fran- foi mal interpretado as cia de torcedores paulistas padres conciliares se abs

tes, estão se defrontando as Na Sorocabana, a paralíza- setores da limpeza" pública. Amauri Silva prometeu em
ça, sr. Jean Paul Angles, suas declarações a respeito no

-

aeroporto de Congo-
tiveram assim, de aprovar a

duas facções do partido ção é total e por tempo ín- troca as garantias do Pre-
que foi chamado ao !tama- do problema, pois não ado nhas, para assistir amanhã proposta que se havia apre-

:!��a�e�i�;���o i:r�r:��� �:�����í a��Ç�ue �g��:;rn� PET�����:S�EVE sidente da República de que raty para tomar conheci- mitiu jamais a possibiUda- no Maracanã ao jOgo se»- �:nj'ado para obrigar

��p�;:;�s�:od:o:::!��ri:u�� menta da decisão do go- ��isd���:�imento entre os tos e Milan. 7�s���S ad:ei���!�arelll

Jango quer rn,aior aprOXima- qU,,�uniç.o
"mo brasítgíro, di"s ao

;4 s:::c:::::, 1:0�:;�� Servico Militar em

ção com governadores -�:ª:I:i:�ff:r�:::;� Cuba: 3 ANOS
RIO, 13 (OE) - Nos pró- lardo Jurema visitará Espi- pectíva de acôrdo entre a HAVANA, 13 (OE) _ O Raul Castro, em discurso na, ao lançamento de um

ximos dias o-Mínistró da rito Santo, Bahia, Ser_g!pe e direção da ferrovia e os tra serviço militar obrigatório difundido. pelo rádio
.

em novo foguete em Cabo Ca

Justiça sr . .Abelardo Jure- Alagoas, onde; com os 1"0- b'alhadores, para por fim a de 3 anos. foi instaurado Miami. As mulheres de 17 a naveral. Trata-se do lança
ma viajará em missão, �ont.ru:enQiaJ:á,_. greve que entrou hoje em em Cuba para todos os ho- 35 anos, deverão tambem mento do Cantauro 472, um

��e�::anaa p��:a:Z, nJ_: qf�� procurando estabelecer mais seu segundo dia. Soldados mens de 17 a 45 anos. A co- pasar ante o Conselho. de dos. mais potentes e mais

.

estreita a convivência dos da Fôrça Pública- e Guarda muoâcação fpf teita pelo Revis�o. poden�ol �:!�t?- uti:.;,...��cen!es !o{;:'ueta? norte-ame-

O presidente GouIart ficou respectivos governos esta-

C,ivn, e,stãO,
guarnecendo

", p.inr:
'u.b�O da

d"",' ,Ji"d" ,,!!, ",�",Ô,re. G.uen;a... r,15tno.s:;:�,r�:'t�O�it:'Je�� ;�� 4;"'" <°7'" ,fgô""" f
.

:��;:��;:";::�el" ,etelfu ae Jê-â1iàs' -IAme;élêã
Aniversário da Declªra- ��;::�::S�t���:�;m�f'

.! ,

Fechar. a- Prefeitura
'

ça-o dos u"'lor. do Homem '0" do petrõteo suspendes- CAXIAS (Estado do Rio),
se a deflagração de outros

13 (OE) _ Se o Govêrno
NAÇOES UNIDAS (Nova rior de Israel, senhora Gol- movimentos paredistas pre- Federal não resolver o pro-

York), 13 (OEl - Um gru- da Meír; Na primeira parte vistos ou programados. blema dentro de 24 horas, o
po de Latino Americanos da reunião, Richardson for- Prefeito Joaquim Tenório
efetuou uma reunião ínror- neceu pormenores sobre o

"CAPUAVA" TERMINOU decretará o estado de cala-
mal para ouvir o embaixa- projeto da, Jamaica "para midade em Caxias, deixará
dor da Jamaica, sr. Richard- comemorar o vigésimo erü- HIO, 13 (OEl - Foi filo

a Prefeitura e entregará peso
son e receber a visita' do versarío de declaração dos mado com a presença do

soalmente as chaves ao sr.

titular da pasta do \ Exte- direitos humanos. Ministro Amauri Silva do
João Goulart. Apenas 20 dos

Trabalho, o acôrdc que põe 300 milhões de cruzeiros
.
fim a greve parcial na reü

naria àe Capuava. O movi

mento, não chegou a afetar

a produção da emprêsa, o

mesmo ocorrendo com

demais refinarias.

�man�ã feria�u
nacional

BRAS�..PA, 13 (OE) -

Em Virtude do que dispõe
O art. I da lei n- 662 de 1949,
o próximo dia 15, cm que se

comemora a Prõclamação
da República, será feriado
nacional. Desta forma, está
proibido o trabalho naquele
çlia, salvo as exceções le

gais.

WA �rotestam
MOSCOU, 13 (OE) - O

Embai1<ador dos EE.UU_ em

Moscou, protestou hoje a

tarde junto ao vice·Ministro

Soviético das Relações Ex·

teriores, contra a detenção
do prOfessor norte·america
no Fred Verthur. O profes·
sor Verthur, foi prêso, acu

sado de espionagem.

EUA

Deputados Paulistas vão receber
300 mil mensais a título
.de Representação

SAO PAULO, 13 (OE) - ra 50 milhões de cruzeiros
Por' 74 votos contra 14. a

Assembléia Legislativa de

São Paulo, aprovou esta ma

nhã O orçamento estadual
de 1964. As 8805 emendas,
foram apreciadas engloba
damente. Foram aprovadas
emendas elevando de 15 pa·

devidos ao municipio flu

minense. foram liberados; o

que não dá para pagar o

funcionalismo, que há meses

não recebe vencimentos.

Brizola afirma Que o
é

anuais, a verba que caga
Deputado disporá para dis

:ri���r :ri:énr��dad:S a���Vaada: Cam °Inho dopode r:���d: ��� 3��d��I�;��:� ,

;

ros os subsídios dos depu-' Ittados estaduais paulistas. a revo a300 mil cruzeiros mensais,
os deputados receberão a RIO, 13 (OE) - Os ma·

título de verba de represen·

tação. Até agora, apenas o

Presidente da Assembléia
recebera tal ajuda de cus·

to.

que está impedido de con·

correr a presidéncia da Re·

pública e pela Const.ituição
julga muito dificil uma re·

forma. constitucional nesse

sentido. Durante a entrevis·

ta, diz o jornalista que es

tava presente um general
comandante de Unidade.

tuLinos hoje dão destaque
as declarações de Brizola a

um jornalista venezuelano,
publicada no dia 21 de se

tembro num jornal de Ca-

racas. Disse Brizola que só

Espionagem ��:r:�:�� �o�:!�h� �i� ��
NOVA DEHLI, 13 (OE) _ chegar ao poper, uma vez

Vários membros da alta -----'------------

,nmi"ão do paqui,"o em CPI afirma: Recursos do IBAD
Nova DehU, estão impli-

����=g::: :����r��� deh:j: São de origem il.ícifa
um porta voz do Govêrno
da índia.

BRASíLIA, 13 (OE) - Na

tarde de hoje, o Deputado
Pedro Aleixo, relator da

comissão parlamentar de

inquérito que investigou as

atividades do Instituto Bra

sileiro de Ação Democráti

ca e do Instituto de Pesqui
sas e Estudos Sociais. IPES,

nao quer ser

agente cobrador da
ONU

..

WASHINGTON,
- O Senado rejeitou umd.

emenda na lei de ajuda 3'1

exterior em virtude da qUAl
os Estados Unidos não ahl"

Banco com muitos clientes
Foi fechado nos EUA

Kennedy vai assistir o
Lançamento de Fogueie

WASHINGTON, 13 (OE)
- O Presidente Kennedy,
propos-se ao que parece,
assistir nêste fim de sema-

Incendios Lavram
na Bahia

SALVAnOR;"13 (OE) - O região ceceuera 'do ':t:;tacto
Hoje o governador Loman

to Junior viajou para a re

gião, afim de observar a si

tuação.

governo da Bahia decidiu

apelar ao Presidente da Re

pública, para que preste au

xilio no combate a desvas

tador incendio que lavra na

Leitão da Cunha para Paris
RIO, 13 (OE) - Conter. •

------------�----

Ainda aN'ova
Politica Petrolifera

Argentina
LONDRES, 13 (OE) _ declarar e porta vozes da

Funcionários do govêrno Shell Oil tambem não qlli·
Britânico e representantes zeram formular declara·

das companhias petrolífe cões.

1'as, negaram·se a externnr ----

opinião sobre a decisão do

govêrno argentino em anu·

lar os contratos pet.rolife·
ros. O Ministério do Exte
rior disse que nada tinha :l

me já foi noticiado, o go-

vemo brasileiro decidiu re

tirar o pedido de agreement

feito ao govêrno Francês

para o 'embaixador Vasco

Leitão da .Cunha. A atitude
do govêrno brasileiro foi as-

sumida depois de uma lon·

ga conferência entre o pre'

sidente Goulart e.chanceler
Araujo Castro que se reali-

:wu sob o pretexto de que
o embaixador Leitão da

;:�:�e�er�a�:s������, ���:
ções.

Greve na Prefeitura deS�
SAO PAULO, 13 (OE) _

Apesar de algumas prisões
esporádicas de componen
tes de piquetes, transcorre
" , e:nsi:

Policia
Floresta!

RIO, 13 (OE) - Na p_r6-
xima semana, o Ministro da

1I..gricultura receberá o ante·

pro�e.to, sõbre a �.Í'iação da
PoliCIa Florestal. Será de-

Disturbios
na França

MONTPELLIER (França),
13 (OE) - A policia entrou

em choque com menires
tantes durante uma con-

centração de produtores de

vinho, organizada para pro-"
testar contra a politica dE

preços do govêrno. Segundo
as primeiras informações,
houve váriOS feridos duran

te os incidentes. Pelo me

nos um policial ficou grave
mente ferido.

-

CP e o enviado
de Kennedy

SÃO PAULO. 13 (OE)
O Ministro Carvalho Pinto

tem encontro marcado ho-

je com o sr. Averal Hari
pacificamente a greve dos mann, enviado especial do
funcionários da Prefeitura President.e John Kennedy.
Municipal de São Paulo. O Debaterão assuntos relacio·

. Prefeito Prestes Maia,-diss� nados com a encampação
que o movimento não chega de emprêsas norte·ameri
a atingir 5% do pessoaL

Siria tem novo Governe
desde ontemMiller, republicano de Iowa.

Foi rejeitada por 60 'votos

cQntra 20 porque, disse tlm

deles que se opuseram que

teria convertido o govern,)
cios E!:)tados Unidos nll)\\�

"especie de agente co?�·a.
dor das Nações Umdus".

apresentará seu relatório.
TULSA (Oklahoma), 13 ria contas ordinárias em Será dito que as entidades

(OE) - Um novo banco ebeques sem nada lhes co- exerciam atividades polUi
desta cidade teve tanto êxi- brar. Um mês depbis já con-

,cas eleitorais, e que seus re.

to que o govêrno se viu tava com, trinta mil clien·
cursos financeiros são de

obrigado a fechar suas por- teso O banco, contudo, não origem ilícita.

��I�.B:���a;�:\lg��a��U�Oh::, ���::e p�:�a�6�i8����el u::; .. ,

ze de agosto ultimo. O ban ;ctepo�jtlW-te� . ..,Q_ g �rJl_. �e-ICi\f-EZI-NHn: N�O!
co ol'er;eeu- a-;:;;: 'deposilan dera] nomeou um adllUnlS

les que lhe levas�:ntl��up��_ trador temporário para O C �'� E ?, i �' O,!�
e 11", ,b>i· :n:, -;'"��_._�. �Ãi'r[,:;;;-r;;;·-'.·k!'.,\��·r;;:;.,.jr;;;;Ii;.íi!I;r.;'tiiiii�'fdtifi:;'h)""':ji''l'!';:íC'>lI:,

13 {OEl sentada pelo sl!nador. Jack

BEIRUTE, 13 (OE) - go após ter o .Primeiro Mi
'Um novo Primeiro Ministro
e um.. novo Gabinete. gov:er·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



aonde foram autografados
seus livros.
Maura. de Senna Pereira

expôs dois livros de jorna
lismo e dois livros de poe
sía: "Circulo Sexto" e "Pais

dr Rasamor". Os poemas
constantes elos mesmos me

receram da crítica as mais

elogiosas referências e pela

Sábado, d�ia 16 de novembro, Baile de Posse d� DinitÕria do Clube Cultural e Recreativo LimoenSe:..

�mp�êsa EdHira "O Estado" Uda.
Rua Cfln!!clhl"tro M3fr&. 100

Tf-Ipfflne 30� _ Caba Postal. 13'
�:mlcreço 'J\!)("�ráCiCB 1'$T:UlO

nJRETOR
Rubens de Ar-rucla Ramo"

HERENTE
Domíngns Fp,maudes de Aquino

CIl,F.FE DE RED.lÇ..\O
A.ntOnio Femando do Amaral e SilVIo
....n-\'t:'OR.sBCBEUlUO

Pprkles !.ui, de Uedelros prarle
___s
OsvakloMeJo

Pedro Paulo MBchm10
PlIBUCm.vw.

O�mn.":" Ant('mio �('h1inrlwl>in
SECRF.T\nIO <:OM'f.ltrUI.

1)ivinn fltnriM
nF.M'O nF -\��N"'Tlrn,s

Major Vitgmo .ins

COI..\BOR.\DOItES I
Prof. aarreírce FJlho - Prof. O!':"nlcto R. Cabral
_ Prof Pn.ulo T.Jl:!O - Pror. Frrnnnrlo Ba.''itoc;

;'E�!o:_ ���cl�lt:�''";:�t�d��O�S?t��nD��� I
hpnCl Costa - r.... 1 riri OO"lzaga - Majo1" Dde-

Ironso JU"r{l1l1 - Waltf'r T 'ln!"e - Flá\'jl\ Al1:w>rto
ri .. Amori", _ """Tlnlcio c:: Th1.l\go - Doratér-tn

SO(1n>c; - r'rot. Osmar ptsant.

Ijr;-nllista.<; Sociaill
Zury Machado - Lázaro Bartolomeu

Esportes
cüberro Nnhm; - Maury Borges - Gilberto
Paiva.

ArLes r-etsuces
Jair Francisco Hamms - George Alberto Peixo

to - Thor Marbouces.

Cl'linlc3i'1
snveíra de Souza - rroeon Nelson de Ubaído
� Raul cer-tas Filho - Marcnto Medeiros Filho
- J. J. Cnldeira Bastos - Luiz Henrique da
Silveira.

Panorama l\Jusic..\I
Ilmar Carvalho.

:\rlcsc Letras
Salim Miguel - Pérlcles Prade - Silveira de
Souza.

Bcunomta
Oswaldo Moritz - Equipe Fac. Ciências Econô
mícac - rimar Carvalho.

Nolíria-s da. Policia Militar

Major Edmundo de Bastos Junior.
C(lmrnlári"s

João Nilo l"inharps
Informaçto ":ricol"

C. Jamund!í.
REr!�r:SE�T"1\--rES

Repr�s('ntllçõrs A. S, Lara Lldll. Rio <c,n I r..Ufl
Senador D:11l1:1S 4() - :;' st1(''''r
São I';ml" - 1:11a Vit'\r;� ,;',� - <,;ouj. �J
r(irt" :\11�r(' - i""I�Ol'I\L -- 1t. Cc.;. Vj',;;nte. 456
l\rlo lIur;7111111" - S:I' - Rlifl ':'v"; C'uijós, n'

55R- 2 andm.
Aj:!'en!e.; l' ",'1 "'�I)()nr1rJ11"S I'nl todos os munic!
pios (',, f':1J1Ia (':I1:Irill<l - Amíncios mediante
('ontr>110 c!r- :H'Ô"r!o com :l tabela em vigor.

N,STNi\Tl'��A :'NTAT. ('r� 4.(lOn.rm - VENDA
IIVU1R.-\ erS :!O,no.
(.\ dirt'('ãn llitl !it' rt'!>1Wn:oahili1.11 Iwlus cnncdtn!S
• _ CJ1ÜU�l�an"f>S assind�l!f)

'.
\ ;-

Menina JAQUELINE
Com .,atlSfaçi'l,) l'l'gi:;tra

mo!; a efemcrid:.! de hU1,.;
maio; um aniversârJ() nat1-
líclo da inteljg�nte c ga
lante menina Jt\QUEL,:�E

de Va.�c')ncello.;:
- Sr. Amilton Cordeil':l
- Sr. AI'mando I. T. ,!e
An'll'ade
- Sr, Aderb9.! Coei li )

- SI'. CarJc" I'ôrto
- Sr. Vit.or LIl;z SaJl1�

paio

€scnnto d:) lar de no � ... :

UJal'ticular amig''', sr. Le.I·�

C'{ Rosa e de �iU:l exma. ('5-

!'1Josa sra. M:lrlz'-l AIl1Il"í'J1

Rosa, pe�oas !J:I�tante I'C

laclonadas em os

- 51'. AI'lisio Fer,·() de
Azevedo \

- SI'. Walm,,1' _'Ven_

dhailsen
meios �oclais, - Sr. Mário BÜ\1lel�il1i
J.aquel1ne é net;1 do nr,,,�

no grande amjgo �r. .J ,.\':l
Rosa.

A anivcrsal'iante e "1:$

genitores nc"os
nk'ntos,

- Sr. Glauco

EDITAL
EDI1'AL N" 24/63

P·;:.f"
dONCORR€NCIi\ PúBLICA N° 2:�/63

-:,:�
"

J'r{)llUsta Ilara () dia 28 de novembro de 1963

O Direto!' da DivíSIl\J de Matev1J id.i::ti�i;_"ersidade de
Santa Catarina, devidamente autorizado pelo Magnífico
Reitor, faz ciente aos inleressaclos que se acha aberta
Concorrência Pública, aprazada para às 14,00 horas do dia
28 de novembro 'de lDG3, para aquisição de uma composi
ção de equipamentos para processamento de dados e ca.
dastros a serem Instalados na Divisão de Pessoal da Uni.
versidade de Santa Cntarina.

Divisão de Material, em 11 de no\'embro de 1963.

Josoé FortkanljJ
Diretor

CASADA OU SOLTEIRA

/ USE

REGULADOR GESTEIRA

" Visitante Maura de Sena Pereira

lassença hom-en-ageado em São Paulo dia 18
Neide, a estrêla bem aparecida vai

deixar nosso Society
1 Do jornalista
Faria de ourtuce.
de receber convite
clllabol"-ar com a revrvta

social "VOGA" a ,'.'r -m-

çada em rlczem'.ll·(}

2 conünua sendo eoruen

t�1{10 () charme r- elegáncra
da -u-n. dr, Hennellndo G,
Rosa, (wandt. em rÁ.p!d:t deu

Nels .n

acabo
GU3nabara - A can-ora

"sccietr" deixara .,;aui·'·

ri"" ao nosso m t rdc �o,-,,;,ll

clegant o
p�H ....

pr,>:"

8 Já está c"nOrmado ou

€c>tal'â em pnuta dia 23•. a

festa do cuerênera Pala ,

a maquítagcm te Miss ;.-�

Iognnte. sob a respon c.

billdade de Eliz:lbeth A'-

coruumcanuo a no-se

3, Do Clube necrcnuvc Li- 9 E�tá C1)m a' .-(!�ponsJ.:)i-
moense. recebemos cri,'i'> Hdade da (1.."COTa':J.o da ; -s

ri:\ t a de 15 anos de rote F'll.;(·

que acontecerá "!0'Quer�lI
cíu Palace. <1 srn. Te-::n:l

Schalffer.

nova mretorta, OU" I�.H

como Prcstden' c (!

Waldir Sehmidt.

17 O não meno� di�cu',;i�
do Marcilio Med�iros FilllO, .

11 Rio: No mais car,) r�'s voltou a ser par constante
taurante boate Carh\!�L. nae; reuniões sociai�.
que é ('EL BODEGON" Mirl:11l1 Luz.

c:1mparec«"u o

nnmJO�-''''''''�te�'!! -"1'"- -;-- )-\aJ t!-}U nomen a.- �
Santa Mol:!tiel, flnsid -, 18 E .. tá sendo eS:lerada ."1<1-
da uma das md'� lin �.� próxima semana eente (.[0
mulhe!"(',; do n\(I'I'�O. \

"SocIety" de Hajaí. q!l�
circularã. em !l'luta. n;!.

festa Noite em 'Blaf'!{�

I·e Gomes (Terez.a - 1!:r�

sua re�ldência :l. \-ira. C -

l11es· l"l'cepcio!lO:\ um I gr,\
p:) fl,� !lu:1sa sQcl�dade {,;:�
1'3. um movimentado C:ha
Um chembl,"r em palh3. óc
sedl azul aC:lI�. melhor
dest,lc�u a beleza tia 'H'.i�
v(!r�3.rl 'nte dU1'(ln�.:'

ct'pçi\P.

A(fa�:ts� dr' l'e:Cb"l'
convilc p.u·a p()(',icioai- tio

elegante jnntar nfel'oCe!(!O
ao casal ROb;;!rto La�-;ance
dia 18 no re"taurante F'-�
sano em São Paulo.
6 Scrâ homenageado COl'l

jantaI· pelo Lions Clube ue

Florianôpolis, \} dr El'luil'':l
Lima S()brinho.

7 Neydc Maria a estreia
b�!ll apreciada, C!stâ "'1'1

preparativos para tJ',m�l'��
rir sua residência para

nos metos operários e outras
oategorias que de há muito,
desejavam um encontrn des
sa nature2:a.

IHl

p3rtament:l· receoeram ';\l,'n

almoço, o dr. Paulo c:\�

bl'al e -sU,l no\va :'! e).?IJ:]:>

te Ana Helena :3'l1el'.

12 C,mtinua a vbi�l.�,ír)
pública no Que"hcia �
lace Hotel· a :llagnif:n
exposição de llin<uras L1-.

Coc;:!erativa dos Al'tb!.'l.5
Unidos de São Paul'). A

re�pon�abilidade (Ia. exPfl�
-...;içào está com q pin�',r
italiano Mattco 3nito.

13 No próximo comtnso
serão dfvulgados o ... nom rs

das P.atroncs"es da tea;a

119 dia 23,:prÓximo· cuan.;»
"prá ecrcsentaon a n. '\'.1

linha. Bangú,. 00/ senhcrt

ta de nossa soe.ednrte.

14 Deixou a 'Ca;;l de Sl'.Ú�
de a senhora zerermo CJ.�

valho Netto, fMarin, já
completamente restebete
da

�5 sr�.() d;�lli�l���� ���I� ��
ortnno. -agradecer-ce a '."":'1

branca que' nos -nvtnu da

Itália.

/

16 - A loja "C;"\fO'·' \1'10
está I'm�ando Il)Va hnh\
em móveis, evjd:mtemen�c
está com a pl'cff'l'cncin ::1'1

n;undo elegnnte da ciria�Ic-.

tie'''.

19 Em nc�sa cidade a ('1')
mitlva do N. C. Z. D. fi.,
sob o comando do genet'<tl
Nilo Guel·reiro, ,'om 21 ()

flelals represent�ndo o E.:;

tado malar da,� Forças A.
m:ldas,

Procedente do Rio, esta en

tre nós, a talentosa escrtto
ra e }lOJ:!tisa Maura de Sen
na Pereira que, a convite da

Câmara Júnior de Florianó
polis, veio prestar a sua br-t
Ihante colaboração à II FEl·
RA DO trvao Efd FLORIA·
NÓPOLIS, ôntem encerrada.
Na noite de 10 do corren

te, a escritora cat.arinense
foi muito cumprimentada
por amigos a admiradores
que compareceram à "Tenda
dos Escritores Catartnenses''

Informação úm
R6venda de
Material do
Ministério da
Agricultura

Com referência as diversas
consultas feitas por agrícut
tores, criadores e produtores
rurais, o Setor de Informa
ção informa: quem estiver
interessado em comprar ma

terial através do Ministério
da Agricultura, procure qual
quer repartição do Mínisté- ,I
rio, pode ser no interior ou

na Capital em rtorrenõpo
liso

�omo� � sabe, o Ministé
rio da Agricultura paro nten
der bem ao produtor rural
tem em cada capital uma

Delegacia do MinistériO. Pois
ê n2 Delegacia que se pode
tratar sObre assuntos de re

venda· de material, máquinas
e tratores.

Um Prefeito
Visitou o

Secretário
o Prefeito de São José do

Cernto, Senhor Jonas Cor·
reia, visitou o Secretário da

�:��t:'doN:x�:��:
ritense tratou dos interesses
do produtor rural e do de
senvolvimento agropecuário.
São Josê do Cerrito é muni·

cipio de grande produçâo
agrícola e a qualidade das
suas terras, são das melho-
res da região. Conforme os

...

interesses do agricultor e do 1;1 ..

produtor rural de São José
do Cerrlto, o dr. Luiz Ga
briel afiançou, que a Secre
taria da Agricultura atende
lo·a, pois é um dos municí·
pios compreendidos na. re

gião de Lajes, porém com

excelentes condições de so°

los e clima para ter uma a

gricultura de bom rendimen
to, O Senhor Jonas Correía,
demorou·se na entrevista
com o senhor Secretario e

expôs em linhas gerais as

aspirações do produtor ruo

ral cerritense.

«BIIUCI«
RESTAURANTE

CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

-

Flol'ianóp'\lis .

Rua Trajano - 27 - Fone SUl5

ríqueee de conteúdo e agUi.
dade de ritmo foram classi.
ficados como dígnos de figu.
rarem nos florilégios mais
escrupulosos.
Auguramos, pois, a noSia

distinta conterrânea feliz EI6.
tada em sua terra e pleno
êxito na missão cultural que
a trouxe até nós.

Royal oferece a você os dois elementos in

dispensáveis para fazer um bóio perfeito: rc
cciras de confiança c o Fermento cm Pó

Royal. Bast,1 você juntar o seu talento culi
nário ou apcnas a vontade de fazer sucesso

na cozinha. Que �rande resultJdo! Você vai
fazer bolos fofinhos, macios, gostosos. Os bo

,
los e pr,ltos salgados feitos com Fermento
em PÓ Roy:)l crescem, ficam bonitOs c mui
to mais ).\OHO�OS.

&áüs.! b,',1 r��cbcr � "ArIC • .1.1 CO/inilJ Ropl"
.,;,1111 dc�cl1.1S d� rc.:cir.'s ilustradas d� bulos c pr�tns �al�
g�dm, ('s�rn'a ,i dnn:!. Alaria Si!>'(·ira - Caixa Pusl:,1 1 'i9
ZC-oo . Dq'. IPR 6{6) - Hio d� J.1ncirn.

E�IJa sempre a trad,cional e

lnconfund'vollat1nha .ermelha do

ii

Retiro de Trabalhadores
�:;���tL:�::':��'''B�:'' .promocão operária luz do EvangelhO
- Srta. Maria de L Le- ICemaldo França ro, Pôrto Alegre e também Mariana, Juventllde Oporã- ..

JoinvilJe. rária Católica e outras Asso-I aO_SiA DE CA. FÉ! I_ menina H 1:<:em:t!'Í Haja! - O Circulo Operá.
Gonçalves

. rio desta cidade, realizará Hajaí com 16 Sindicatos, ciaçàes, esta apta a realiza� , ENTAO PEVI\ tArE Zl� (um retiro de trabalhadores, Liga Jesús Maria Josê, Le-. ção de um encontro·de grano =.1sem distinção de classe, c6r, gião de Maria, Congregação de envergadura.
politica, religião e ideologia.
com a coordenação geral do
Reymo. Pe. Taici! Tava"res,

'

Assistênte Eclesiástico, nos
dias 15, 16 e 17 de novem.

bro, na melhor spde que é
a da Caixa. Beneficente 15 de
Novembro, de propriedade
dos Arrumadores de Itajai,
cedida gentilmente pela sua
diretoria.
A iniciativa de um encon.

tro "Promoção operária. à
luz do Evangelho", esta. des.
pertando grande interêsse

I
i

As Rádios locais, Jornais, 1

Firmas, o Revmo. Pe. Berto- Ilino Sehlickmann, DO. Vigá-

rrio' da Paróquia. do Exmo.
sacramento de Ilajaí e seus

co3djutores vem emprestan·
do valioslSsima cola.boração I

para o bom êxito do encon

tro, O primeiro dêsse gênero,
nesta cidade portuária.

Jolnville, vizinha cidade

Industrial, se fa.rá presente
com uma delegação de clr

culistas e slndicall.stas, par·
ticipantes de vários encon- r

tros tl sendo mUlto deles,

Jelemento:s que loram pi e

parados através de cursos,�

em. São Paulo. RiAtE!�iJa"'� ........==""'''''""'''''''''....'''-=''''''__=_"'''_=_=''''''..,.,===:;;.=-.. ,,_:�,MCff'..I,�l_ -'��L2����::::._..:!::.i�.....::�.:::;;i.......;;;_-=�=::;;;..._.......I. �i'l.J.� .... , IW �'ri'.'�·� c!_

Fermento em Pó

R,oyal
Mais Um Prc�uto <i> Qu,""dade da

511ln03rd Bruno;fs of Bralll. Inc_

mero de novembro) Procurando cada vez

ser mais atraente e variada, já se acha á
venda o número dêst. mês da bem feita re

vista Luso-Brasileira - "Um laço de amiza
de entre Brasil e Portugal", 'lue se apresen
ta com farta colaboração,

Ao jorn. Mário Fernandes Dias, seu di
retor principal e á joro. Terezinha Cascaes
Dias, também da direção da revista nossos

cumprimentos�.

CARTINHA COM UM POUCO DE

SAL Recebemos a seguinte, onde o missi
vista ápenas diz "li sua nota em Nossa Ca

pital, sôbre o "Pouro caso para com a lim

pêza da Cidade". Finaliza a referida nota,
apelando para qne a Prefeitura faça. cum
prir o que dizem as Posturas Municipais.

Bem, meu amigo.
Posturas só a das galinhas, que por si,

nal, pelo preço de 180 cruzeiros a dúzia, são
"ovos de ouro" .

��LUBE 12" - NOTICIAS O núm�-
.

.. '

ovembro dês!e ano aparece com l'eí-
ção de uma excelente revista.

Tem de tudo e bom.
A começar pela capa bem original, até

a colaboração, excelente·

DEZ DIAS ANTES DO NATAL: FTJNCJO
NA'RIOS RECEáERAO VENCIMENTOS
Estão de parabens os funcionários do Esta

do. pois, segundo determinaÇão do Govêruo,
d.., dias antes do Natal t<lrão seus vencimen
tos de dezembro no bolso_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"P-elos Municípios:
Notícias de RIO

(Do Correspondente
CVZA!\1AI

gnm. em companhia de sua

extr-a. espôsa dona Lindo
mar R. Forneralll, constan
te dum lauto almoço ofere
cido pela totalidade de seus

colaboradores.

JUSTA E SIGNIFICATIVA

HOMENAGEM AO PREFEI

TO FORNEROLLI

Em regozijo ao transcur

so do Dia do funcionário

pUblico, 28 de Outubro, to

dos os funcionários da Pre

feitura Municipal resolveram

homenagear seu ilustre che

fe e amigo. sr. PreCeito Vi

tória somerotu.

Assim sendo, na Churras

caria Sertaneja, o Chefe do

EXe(':utivo de Rio do Sul foi

8]\'0 de justíssima bomena.
Com a simplicidade que o

caracteriza. profundamente

CASA - ALUGA-SE
Precisa-se d" uma, de preferência em zona não muito

longe do centre da cidade. paga-se hem! Favor tratar com

saiu. pelo fone 2007.

CALDEIRA VENDE-SE
II. CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ tem para vender'

uma (1) Caldeira F.rie City, com tubulação horizontal de

33/4", com capacidade para produção de 2.800 kg hora va

por, com fôrça de 150 HP.

Possui uma superfície de aquecimento de 132 m2.

A caldeira estu à disposição dos interessados à rua

LaU!O Muller, 1.650 - Tubarão - SC.

As propostas deverão ser remetidas ao enderêço suo

pra citado em envelope fechado, mencionando "Proposta
para compra de Caldeira",

'

A Companhia reserva-se o direito de aceitar uma 'ou

rejeitar' tõdas as propostas.

Participação
ALFHEI'O 'l'EIXElH,\ SOBRINJIO

"

1\11\10'\ i'IATII.IlF. TI�IXEIRt\

Têm o grato prazer de participar aos seus parentes,

amigos e pessoas de suas relações, o nascimento de sua

filha RITA DE CASSIA, ocorrido em 12 do corrente, na

Ma!ernidadE; "Dr. Car-los Corrêa".

�
MENSAGEM ESCOCÊSA
DO BOM PALAOAR.

PARK LANE

EM

2 -EMBALAGliNS
A SUA ESCOLHA

aVELHO PARK�LANE MA�ÉM
SEMPRE JOVEM O CORAÇAO

AO J-\llQUIRlR nOls L1TIWS DI':: Pt\ltK LANE DUR.�NTE
tSTF; i\II:':S VOCr,: LEVARA lNTElRi\i\U:N'rE GRJiTI5

\.:1\'IA 111'1LISSli"Il\ W\lRAI,.\r:E'1. OF. SOI,50

DO podem falhar
, ,�

SUL
EM RIO DO SUL O CAM·

PEONATO ESTADUAL DE

BOLA0 1963

Dentre os principais "cra

ques" do Clube de Caça e

Tiro "Dias Velho" e da Asso

ciação nesforuve "Duque
de Caxias", os eternos rivais

do Bolão do Alto Vale do

Itajaí, reina desusado entu

siasmo em torno do próximo
compeonato estadual a ser

realizado no corrente mes,
em Rio do SuL

Caso o Campeão da nossa

Liga venha a ser o "Duque
de Caxias" a competição es

tadual será realizada na

séde do "Dias Velho" e no

caso de ser o Dias Velho" o

nosso representante, então
teremos as disputas do cs

radual nas canchas do "Du

que de Caxias".

Será uma verdadeira ff'S

ta de congrnçamentc dos

oolonistas de Santa Catari

na em cujo cenário Rio do

.,;ul ocupa lugar dos mais

destacados, nào apenas por

contar com representações
categorizada como as men

cionadas acima cem com ...

outras equipes rorttssírnas e

em condições de brühar com
inteira justiça caso venham

a obter o cetro máximo no

sulense.

Os srs. Nela Garcia Presf

dente do "DUQue de Caxias"
e Gustavo Kaiser, Prestden

tt do Caça e Tiro "Dias Ve

lho" estão em preparativos
visando o sucesso absoluto

do Campeonato, Estadual de

Bolão de 1963.

Juízo de Direito da Segunda Vara
Cível desta Comarca

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

O DOUTOR OSWALDO conserV<1çã8 com exceção

��':�� �lO���'/�::OF�� �:h�S�e����ti�.�!���: evs:��� Atfl,·o Fonlanamília e sucos-ões. molha e creme, placa d·'

exercício pleno. de ecrso Sál] José com '10 4-90-58,

de Juiz de Direito da::'" avatíada em C'·S

Vara Cível desta comer- ���;���0.00 (\I TI milhão
_ °S��' f����i�!��t�n:r��;t�

t:�lOd�úF�:�:-ÓI�:::�rl!�- E, para que chegue
de Jua autoria que introduz

na forma da lei etc. eonncctmento de tod-.« :u������:�:Cl:�e!:� :�e s�n�
mandou expedir c presen-
te edital. que ser-i afixado preocupação ao apresentar

FAZ SABER ao- que I)

presente edital de praç'l
com o prazo de dez (101

dias. virem, ou dête co

nhecimento tiverem. qua

no DIA 22 DE NOVEM.

BRO DE 1963 às 14,00 ao

RAS, o porteiro dos audl

tório". dêste Juízo trará :i

pUblicação pregão de ven

da e arrematação. n quem
mais dei" e o mai(ll" lance

oferC'cer. sóbl"e a imp()�'-

sensibilizado, o nosso bom

amigo sr. Prefeito Vitorio

Fornerolli logo ap6s adis·
curso do representante dos

"bamabés", teve oportunldjL·
de de proferir palavras que

comprovaram sua atuação à

Em nome do funcionalis frente do� destinos de Rio
mo público municipal, pro- do Sul. Fez um rerato de
feriu vibrante oração, inter- seus esforços em bem servir
calada dos maiores aplausos a coletividade, dizendo da
o sr. Rafael Rosa, mui dig·. satisfação em contar com

no Inspetor Escolar Munici· colaboradores dos mais eü
pai, ocasião em que fez sen- cientes e que sempre de·
tír a estima, o apóio e a so monstraram o mais vivo in
lidariedade da classe para teresse para o bom nnda
o nosso dinâmico Prefeito. menta dos trabalhos da ado

ministração municipal de

Rio do Sul.

Pelo perfeito entrosamen

to verificado entre gover
nante e governados no que

tange a Pr"éfeito e runcíoné.

rios de nossa muntcipaltda
de constatamos com verde

deiro júbilo um trabalho
meritório em favor do pro

gresso da Capital do Alto

Vale do Itajaí.
Nós que da I,mprensa vi·

mos divulgando os resulta

dos satisfatórios da admí

nistração Vitorio Fornerolli,
folgamos em dívulgar algo
sobre a homenagem justa
de que foi alvo o Chefe do
Executivo por parte do�
colaboradores de seu go-
vérno. �
Ctunprimentamos, pois,. o

Prefeito Fornerolli pela re

cente homenagem de que foi

alvo com a demonstração
pública de apóio, estima e

solídaríedade por parte do

funcionalismo de nossa Pre

feitura.

JAC - CRUZEIRO DO SUL
NeVOS ORA'RIOS DOS CONVAIR 440

DIRETO A SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
3a" 5a, e SABADOS - 14.30

PARA
CURITIBA, SAO PAUl( E RIO DE JANEIRO

2a" 4a, e6a, as 11.45
DOMINGOS -14.45

PARA
PORTO ALEGRE

3a ,5a. e SABADOS às 10.30
DOMU'lGOS-l1,15

TAC - C UZflRO DO SUl. - SEMPRE UMA
BO,A VI.AGEM '

no lugar de costume e pu

bltcado na forma da ter.

Dado e passado nesta oi

dnde de rtcrtenópoüs, aos

cento e cmcocnta mil cru

quatro dias do mês ele no

vcmbro do ano de mil no

voocntos e sessenta e tves

E\I· Jair José Borba. Es

cl'ivão' o SUbi;Cri"Vo.\ (A<:s"i
Oswaldo At"êas Forn. Juiz

de Direito.

Cnnt"rre com .e; oTigin<l!.

JAIR JOSÉ BORBA

F:serit':lo

sabem o quanto

(� '�'...\.."
Homens em postos de responsabilidade . homens que

exercem funções-chove .. sobem o quente velem (I

segurança e o precisão. São homens que confiQm €rn

rissol Militar AUTomático. Há mOIS de 100 anos. a

robustez e precisão de rissol são reconhecidos em lodo

o mundo. Proteqido cont-e choques, trepidações,
poeira, Ttssot é fabricado com perfeição olé 00

milésimo de milímetro. É cntirncqnético e rem cardo

mquebréval. Eis por que homens ctivos e decididos.

como você, exigem Tusot Militar Avtornúfico, tento no

mocê!c convenciono! como no Vistoso "Visodcro",
que morco no mostrodor O cio do mês.

OMEGA _ f"od,,'o do Soci"',, s,,;,,�

evasão de capitais, que atuai

mente, são aplicados no es·

trangetro.
Disse o representante ca

tannense que capitalistas
brasileiros, inclusive pessoas
suas conhecidas, estão em

pregando suas economias

na compra e ccnerrucnc de

imóveis em Roma, e em uma

prnia de Lisbôa.
Os que atacam seu prcje

to conatumam faz1r refcrên
ctn aos 40 mil apaetamentos
desocupados no Rio de ajo

neiro. Acontece que, por
causa da inflação, os pro·
prietários dêsses imóveiS

exigem aluguéis exorbitan·

tes, muito acima do justo
prêço, como previsão para
fi, desvalorização da moeda,
já que a atual lei do inqui
lirul(.o não permite futuros

re�justamentos.
O projeto de minha auto·

ria, prosseguiu o Sr. Attilio

Fonlena, cuida exclusiva

mente dos imóveis a serem

1000ados daqui· em diante. De

form:"! alguma êle autoriza

majoração dos prédios a·

tualmente ocupados.
Se·a lei permitir que os

aluguéis das novas locuções
ucompanhem a desvaloriza·

ção da moeda, os proprietá·
rios poderão alugar seus

imóveis muito abaixo do

prêço atualmente pedido.
Com o nosso projeto, es·

tarüo abrigadas milhares de

fmnílias, pois sá na Guana·

bara, segundo informam os

jornais, há cêrca de 40 mil

apartamentos vazios.

Em seguida, o Sr, Attilio

Fontana analisou o projeto
apresentado na Câmara dos

Deputados pelo Lider da

Maioria, que estabelece a.

majoraeão trienal dos alu

guéis �tigos e novos & .se

rem arbitrados judiclalmen-

PO"' l'l�du.t,." Ho,lolJ�'e. G"�"b,,,·5uj,o - TISSOT

Senado '�Federal
�

no
o projeto ê a de encontrar

solução para os problemas
causados pela inflação. Cabe
aos pcdêres públicos, espe
cialmente o Legislativo, eor-

rigir as distorções c aberra
ções motivadas pela espiral
Inflacionária, ainda que &e·

ja necessária lançar mão de
medidas herôícas.
O eeravamcntc do deficit

hauítaclonal t' uma trtste e

per+gosn renltrtnde. Ninguém
nega. coneutut 1I1ll dos ror
mentos da anuecno soda!.
Com o nosso projeto, a

firmou o Sr. AUillo Ponta,
na. ttvornos em vista pro
picíar condlçôes pura o tn
v(>.c;(imell1.O dI' c-apltals na

lndtís! ri:l (te Cflrt�1 M.IÇÕCS
prilwlp:llnwnlr-, de c3sln]w.5
modf>sl.ns o Que evitaria a

prolHf'l"ru,:fio tias favelas.
Com ISSll, tr-rfamos, tambf'óm,
fi 9.llml'n!(1 do mN(':Idri (Ir
I r:\hnlho. alfm dI' ('\.·Iwr a

Ul.l1cia de CrS 1.150.000.00

(um milhão cento e cln

coenta mil cnlZ"trosl va

lor do bem p('nhPradn '\ -------------------.----------------

CUNHA & CIA. <lf.., <luh's

de Acão Executi"a nO 762

que IÍw mo\'e I!>JDúSTRfA

e COMERCIO SENAGA

GLIA S.A.:

c'Uma cam!on .. tfl mare:l

RURAL WILLYS. 60 HP

motor V. 4".725, relatlv.l

hwnte em bom estado de

MISSA DE 30° DIA
tcacuer Augusto de Oliveira e familia convida paren

tes e unugos do extinto Jerôntmo Emiliano de Souza, para
assistir fi missa de 30." dia que será celebrada. dia-Ifl, se.

gunda-feira. as 7 horas, na matriz do EStreilo. Desde jn
agradece o comparecimento.

BAIRRO BOM ABRIGO
VENDA DE LOTES COM FACILIDADE DE PAGA-

MENTO

lnformacnp!;: Rnfl Fmillo Brnn 21 ap. 11)

�
BANCO NACIONAl�

DE MINAS GERAIS S. A,
REI'iUI\lO DO BAUNCETE DE 5/10;63

PASSIVO

9.649.72!3.016,90
28.569.505.107,50
11>.007.499.170,00
3.::139.855,014,90
15.:!G8.175,460,lO
2,984.0:m,097.00
:ri.537.914.262,20

Capital e Reservas

Depósito
Ordens de pagamento e outros créditos .

Agências e Correspondentes
Contas de Resultados
Contas de Compensação

3.488.500.000,00

4i:!!��::�:�
43.758.869,088,60
4.467.652.042,10

33.537.914.262�
CON�ELI,HO DE ADI\1INISTRAÇAO

PRESIDENTE - Paulo Auler

VICE-PRESIDENTES - Milton Vieira Pinto - lnar Dias de Figueredo - José Vanderley Pires

I>IRETORIA EXECUTIVA
-----

DIRETOR PRESIDENTE - Eduardo Magalhães Pinto

DIRETOR SUPERINTENDENTE - Marcos dt: Magalhães Pinto
DIHETORES - Francisco rarills - José Luiz ele Ma:·alhií.es Uns - Antonio de Pádua Rocha Diniz _ Fer.

n:mdo Magalhães Pjnto� •

CONTADOR GEP...AL - José CarJJalh"o Monteiró Téc. Cont., n" 1€4 - CRCMe.

.. �',�

te.
No período de três anos o

índice de desvalorização da

moeda atinge niveis estron6-
micos, Não é passivei o pro·

prietário aguardar três anos

pnra pedir majoração e mais

outros anos até que a Justl·

�a, j.!Lt� assoberbada co

o.impres�onanle voluma de

processos, sentencie. fi ras·. :

peito, conelúitt fi ora"dor�·,_.:'r�
. _!<
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" Vo!tou as Gravatas pretas no próximo dia 23 em ele gante reunião dançante, no Ouerência Palace '�cdc! com a apresentação da nova LINHA BANGU

'1 Igreja de JesusCristo dos Santos dos
DIUrnos Dias: O Trabalho Missionário

da Igreja de Jesus 'Cn�to não recebendo senhum \

O que signiflca sua . e- dos sastoe dos últím J5 remuneração c a Igreja
nem das pessoas aout ..,

Brasil. a fim de transm'ttr

Desfile de Modas da Matarazzo na Soe. THALlA
A Primeira Dama do Paraná Sra Nice Braga a

Patronesse - 'A Nação' comemora Niver - O
Centro Catarinense no RJ hoje inaugura Festejos ..

Dias sentem que realmen
te você gostaria e � por ts .

se que êles aceitam co.n a todc« a mensagem do ele e a-sim vet-d.ideíramen- oonvtoamo-Ic a ler no.;-
todo prazer, chamada pa- Evangelho Restaurado. te uma corsa s ngular . - ses ::rôxlmcs artigos e a
ra cumprir uma míssúc. Eles constituem o único tantes homens '. mulheres visitar-nos no se.'�u!nte cn .

Tão sincera é a crença «e grupo de mtntst-os ordc- dando seu tempo as suas dereeo: Rua tenente Stlve í

no Braail, a quem. aparen- cada um dêstca [oveus nades no mundo que l�dl expen-as. E algo que pouca ra n. 56 1 - Reuníêes il'i
Prin'cesas das ::,ehu;:dDtc� temente, a reUaião é <o mt-stonártos nestas decla- recebem d!nhe 1'0 de sun peroas em noss-is dias fn- 9:30 e 19:30 haras. Nos do-
do Paraná- nU'11a gr-ande coisa ma:" io:p'Jrtánte dês- raçi)eS e sua importam.ia Igreja nem da- ;"t';s'Jas cu j-lam peles seus ideais. E!�s mingos se quizer sa'ier
resta de gala que accnte- te mundo. ESt9S pe""cas para com todos, que ê'es tre aOi quais estão trata- ccnvuíazo. cordtalmente as ma:'!; tnrormacões. escreva
ceu sábado P.P·, nr; Sccie- são' GS míssíonàrío (la 1- passam o" do.s a três ano Ihando, m as são intel�':" tnvesüaecões de todos, sem uma carta para a oarca
dade 'r'haüa. com U!l1 des- grej,r de Jesus Cristo rJG� de suas missões mautend i- mente manndcs pelas ,'JR5 qualquer comnromtsso. � Po�t'l 450 á Elder nome
file que apresentou mais

....

Santos dos útnmos Vl�"i se Inteiramente a st mesmo própnas ecenomíag ou P'" certamente você concor 1'1- e nrats.
fie cem debutantes de 1963 Antes ele serem 'li.lssiO!lã tn:""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,ci"""';.r;:,;, .� '."..���"" __ ._',"'.- ..... ,'._ .:=====
Mat-iza Cavalcante. reprc- rtcs t!SSI1S oe-soes -eram
sentante (ia Thd;,l' !' i slmpres membro ... s,!a Ig-e
et=tta B Rainha. Le-üta je. que traoatna vam na

l� e Ros:.na, R,:�- mais diversas oCI'�ã.çôe4 t

010'1, ambas do ourtuuenc, profl.<·;ii,'S na vld
.. l cotL'i!a-

as Princesas. na. Quando chnrn s.I'is p�

�4�, la rua Igreja para .cum-
O CENTRO prlr uma . missão. "ties c\,,'�-
catermense nu Ri) de xam sua'.• fJ.miii��'!' Jari'.• e

jBROTO�, sendo
taoee so meu programa so

eíal na Rádio Ouarujã, da

esq/dir, - Marltfr Balbl,
Rainha das Orquídeas;
EJ1ete Buel'guer; Eva Ma

ria Llsbôa e Marlsa Mo-

.........nn- Princesas d.... aC

bs e Vera Goulart a RaI

nha; Salete Chiaradia Oa

rota Radar de Lages e

"deb'" Tânia dos Santos

Lyra.

Jornalista Nllton Russi.ACABO
de receber uma carta da

da S/A. R. F. Matarazzo

(CIA, de Tecidos Gloria

tex S/A - Vlgorell '10

Brasil S/A e Hel'moes Ma

cedo S/A) - convldando
me para uma grande fe'lti

que farão realizar no 1;)ru

xlmo dia vinte \J três., na

Sociedade Thalla de Curi

tiba, com um dOs m,'l.iS

elegantes desfiles de rll0-

das. já realizados no Br::.-

sll, Quando serão apre3en- EM SAO

tados quarenta
.

modi'los, Paulo. na Cidade Uni-

:�:SI,S d�ar:r!ul'l;a��:flS:. "'fi�u: ���
Rio de Janeiro, Que vão selho Interameric.mo E'!.:J

lançar as novas
.

coleçõe; nômlco S')cial· orgão da

de prlmavera-vNão, Caril. Organização {los Est:1Jns

tecidos Mata,:,azzo, o que Americanos. O objetivo
p:>sso �'destacar: Matari\z- principal daquele concla

ZO Imóre..<>sion .le Paris; 've é dinamizar '\ AHan�'fl.
Vai M�lisi; LyOll Pal'ls e Para o Progresso. Na pri-

.

Boussac, Avôs o de.�ne meira estáncla :epre,'en-
haverá um "Show'" ,:,':"111 tou Santa Cata,'ina· o D,.

cantores da TV (' �:mliS)' Ja-cob Nac,ul, do BDE f' n;1

ras de São Paulo. Esta H:" .segunda, o Dr. Em:-csi,)
tlvldade, >será em ben�rí, Doln Vieira, Sel!l':�lário da
!lo das Obras 3oclals. ten Fazenda,

do como Patronesse
Primeira Dama elo Paraná
_ Exma Sra, �ICE BRA

GA. O Colunista tudo farâ

pal'a estar pre.�ente nll

Que1e IIcontecimento, que
reunirá o "grand mona'"
do Paraná.

VISITOU
o Comando do 50 D;5-

trito Naval, o G�ne;'al NI-
10 Guerreiro e mais de

se".�e1s oficiais do Exérci

to, que apresentaram c.>

cumpL"lmentos ao Almir,";]

te MUI'l1lo do Vat� Siiv<l c

aos Oficiais Supe"jore� da
Armada. liediarjC'�
Capital.

COM

um JantaI" o GrV<>:'II:!

dor Ceho Ram:l�, 011l Pl\-

de das estradas que '�ia- zes e moçru: em todo c

vam intransltâve·�. Apro-""! ..mundo s�rvlndo ":,Oql0l mi."
veito para agT3.Jec�,· a �ionâl'ios desta Igreja e to
gentileza das mC'<.me.�· tU- elos êles l'abem que as (lU-
los ncmes pub)le,lI'ei ....ma- tras Igrejas CrIstãos r.'J

nhã. mundo dizem qllp a revela

ção de De�s ce&SOu com a

morte de Cristo e Seus �-
9Óstolos. entretanto· cada
um dêles est:fica ao mun

do que realmente Deus 1','

velou-:,e hã pouco mais de
100 anos atrás ': Que ile

supel'visionou pec-;losb�en
te> a re_,;tauraçã.o de S!l�

Igreja e apareceu da me,

ma maneira como apa :(!
eeu aos israeli'Stas C0mo 1, ,I
relatado tantas vêzes n3

Bíblia.

Oql .. '<e Deus realm"Õ!'ÜE'
falou com a!gucm nesta
terra e deu-lhe uma m�\',

"agem. voce bem que go:.
ta ria de �aber sôbre da·
não gostaria? Os rnemlJo'

aesetrc. enviou !')1l"1� 1\0

conmreta para y,lriic:'par,
dos QlIlnze Días ;1(' q..'1nta
Catarina, naquela utdaco.
Hoje, Ú� 18 hs. -iavera .nn

COQ na sede, na Rua co

México 74, Ola 13· às 21

h'i' duas Inaugu.'''çe.,
"Corr'edor de Ar: e"
MC'. .;tra do �intor Rod' jgo
de Haro; Exposlçfb d:'! An

tiguidades, c'JleçJ.o ela Sra

�vone Bruggmall'l '�f'al

(Coq); dia 22 NOite Dan

çante, no Centro Cata"j

neme; dia 29· Ba:'.> -

Desfile de McdIl1·- Mu

delas de Ronald'). exl' ;u�a,

d::'!; com tecidos cacninen
ses. na C<lsa das Bei:'as -

Rua Barão de Ubã 341

��t;a�R:�'dil"ft'n a vin
da de dez debut'lnt'!S qlle
estavam insct"lta3 IiO RJ3.lle

das Orquídeas. �1o'!m"J 3,,

sim· onze chegal."<l.m com

muito sacrifício, �'T. "IrPJ

UM

grupo de moç,J;: ;ioria
napolitana,;, d,!st'l"arãó

com fanta�!as ,I� "persu
nagens cisen9to?:l"áfica�'"
prôximo dia trlnb no LI
ra T.C., em benê�ic!o d-'l
cofi,trução do G!násio N.
Sl'a de Fátima, ali no

tlnente.

zoo

!ácio· l'ecl'pcion<Ju P (3f'� ver". t"I'(;o:. recziJ'
neral Nilo Gueneiro e ott- ci:nando um gl"UlJ) c'õ' co-

Lacerda, comemi)ro:.! "ni

COMEMOROU

ciai� "e')mp'lnhal��eS. Pt'r� legas· na sua 'IXU'JS::' e

tlclpal"am do mesnlO all.u nl":to conlr'r',I"021 I·e.�idt;'},
autorirlades civis, milita- ela.
rps e eclesla:-;tiLas, Cf) nmn

do oficial florianOlllllltano, BORBOLETASBodas de Prat{1, no :1,)

mingo. 'J C<lSB! .Jr. Joaquim
Bras Alves. PRóXIMO

em Festa· é a prÓXd:l::l.
campanh9 da R&rlo:l f'("IT.:� r--------�n

lIglão para v'Jcé?j Pal'o::. a

matona das pe�oas ela

não aígntttce miO:
con

tudo há um gru de oea
soes (prínclpalm nte ncr

te ,.'mericanos) morando

los -a's e parentes.
De-ta mane.r a éles sxe

e-utam su as at\vjdatle� ..C"11

serem um pêso 9. eocrerta-

rá que os Ideais da l:q;n"
já de Jesus crtszo são t11!J
nos de consíueracãa por .ô
da a humanidade.

Agora é a

f' Lnu Anuncta ma(s lima de slIas vantajosas
"H lit.mpanbas:

-r Campanha da [conômia!
SETE PLANOS SENSACiONAIS A SUA ESCOLHA CO�1
DESCONTO TAMBtM NAS VENDAS A PRAZO!
ESCOLHA UMA DESTAS MODALIDADES E APROVEITE
PARA COMPRAR AGORA:

A vista com 25% de desconto.
Em 60 dias com 1S % de desconto.
Em quatro mêses com 10% de desconto.
Em seis mêses com S% de descon.to.
E para pagar em 8 mêses ain�a compra sem

qualquer aumento.
Mas não é só
HA TAMBEM DOLS PLANOS EXTRAS ONDE QUEM
MANDA E VOCE.
E ALÉM DE TODAS ESTAS VANTAGENS EM CADA
COMPRA DE

CINCO MIL CRUlflROS
VOCE GANHA UM DÉCIMO DO BILHETE DA LOTERIA
ESTADUAL PARA CONCORRER A

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

40 MIL CRUZEIROS
VOC[ GANHA UM BILHETE INTEIRO CONCORRENDO A

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

FIM DE ANO APROVElTANOO OS· FA.BULOSOS
DESCONTOS DA lOJA CLAU

� REALMENTE MAIS VANTAJOSO
COMPRAR NA CLAU

CLAU defronte aos Correios do Estreito.

\

�;���O�lee z: �o�;; :..!��.� 1J
par-a qUalqUer. luga.l' O::lde�
II Igl'ejf' mandar. TeL'm!n,:-�
e,a��:�r��ul�lli!ll:��s e' :\�;�)
gas nroüssõe« tal:; como

carp.telro", maqu:nlstas ('11

genhell'os. doutor!'$, a<iv,'_

gadt�. estudantes etc.
Seu maior de""'J') e (il'

transmitir a todo o mun

do "ua maravllh",sa nle3-

;;tlge:r: algo qUE' ('Ies :e�

tem <er de ine.�t ,nâv.::ol va

lor á todos: uma 51m� er

�urprelmdente mensae,€lrl.

E' s�mpl,:!"mente i�t,: D,\'J.:';
falou com. os hr nens a,,

f'.im 'eomo éle falou r(ml

MolEé-<; e outro� prof�,:J
mult�)� séculos i'\tl'á� I:
atl'ves dê':te-.; homens' di-H
vlnamente chamados, e t)rJi
denado�, foi !'pstaul'ada '

verdadeira Igreja {Ie Jê�U
Cristo sôbre a te'Ta,

Presentemente existe!"
mais de 16·000 jovens· rapo

NADA Df

RERITFSf

Edlçãu de ItnjJi,

.,át>nrl,} no Lin T.e., ,�c- :-8 doe CJD!':;,; , '1' 'in,f" S A fi O H O 8 O 1
rá 1'{!o];z,1on ,llll�l mUVimel1 que vill a::ontecer :la prô-

i�dacr����:�n pr��;;:�Jid:lc:::; ��%�)I��:�.a:�·o ���i.���, I;;,� ,__8_Ó_C_A_r_E_Z_I_T_O_J�
P:lmphnn. den�'mjn:J'!J.

.. ôrbitn .. ·

Vai :<er UI;'<l

"Maracntú'''. ma"nvilha de Ce"ta· Ol"!':I- _

"A NAÇãO'"

viou convit(!, �mru u J .In�

tal' Dnm;::tnte· que lar,\
r('sllzal' hoje, ãs "IDte h'J
r.''S ne Clube C;lc;n (! '1 � .. ,)

�IVa ...c(lncell(l;; I DI'\lmOI'r!'
com um desfile de lJ}.'rI'\�
l! e9petáclil" .de hipn'n:s
'lT"O. com arlistn de rC'lln

nw Intdm::tcicr(a1. Festlv,
dllflf.,;, do Primeim Ani\'�r
"6ál"lo· daquele mat.ullno.

que tem como /)! "('tor o

A eRA
O�C'ar rVilm::t) Cr:l"d(JSJ

Filho· onlem trO�'lU 1::0 lel'l
Pp. 1"'f'LlJendo :m.at.'s ic/i

cilaç.-,e,4,

FORAM

escolhida\> a

nizacla pOr um grupo d"
distjnta� e abnegadas O,;l.

mas da nossa Mcied,l·k.
COlabore envlan10 u'na

p!'f'nc1a para a, Sns: lua
Tevares Moelmann; I.i.::l.

Simone; Vlrgínle Bn'.";)"
ou para o progrema R;;
(lar na Sncledade da Rá
dio Ouarujá,

I!:xl.la em seu cal '(.

Lona de freios "COLAOAS
- 8(':% F-lFls no IlPrOV:!L I'

.-------------------.---,,-----' mpnto das Lonas.

MUS1C4L BAR
""1IA l'''1 8111\1 PA:'\SA TF.MI>t1 COM S(IA f',\MII.1A - REUN'''ES SOCIAIS

DIi.NÇ,\STt:� (;tIl(UJt:J.,.:IS - "'''�!õ'TAS m·: A"IlJVRR1"iARIO"... - CHA

UANÇANT.t;f, - ETC
"'II"" 'rI.'HM"�'1 1'11 HjtV",' '·""f'FI T' .. ' .... ,\ lV"rl"rI.'

CASA DOS FRflO
Rua Santos Saraiva, 453

�'HTf.fIi:I'l'("

Expresso. C B E S C lU M EN S E Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas enlre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre
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A VIU UI;:'I:>U, esforçou-se o SPI no sentido de modtü

car a "onunua do grupo, que antes repousava na caça e

o.etentrUiava a sua conwção nômade, incrementanao a

agricu1tura e, consequentemente, a sedentarização.
Os Xokleng aceitaram a tranaiÇão. Suas andanças n.

caram llnULI:l.ua::. a::. tUtI." ao pianarro para coiner -pmhôes .

.I!:, ao longo do ltalal da Norte e acima da confluência dês
ie com o Plate, foram construindo suas casas, em redor
das quais ptamavem arvores rruureras e restem roças de
muno e aípím.

A areu {la reserva se esporàdicamente era visitada

por algum estranno ao SPI, pois que Eduardo de Lima e

enva nuerhann nao permitam o ingresso de "civilizados"
na urea uo l'" .1. e nao ecsuem vias de acesso ou povoa
ÇOI;lS que ammassom qualquer interêsse pela área, ou suas

proximidades, ocupada pelos indigenas.
EntretantO, em ll1::.4, alguns acontecimentos vieram mo-

dificar essa situação. Eduardo de Lima e Silva, chefe do

P.I., foI acusado de ter morto o indio Lili Priprá _ devido
a acusações e queixas que êste fêz, no Rio de Janeiro, ao
Diretor do SP1. Instaurado inquérito e, posteriormente,
processo crime, Eduardo acabou abandonando seu põeto. _

O P.L 'passou a ser administrado de modo diverso naquele
tracícíonalmente aceito por Eduardo Lima e Silva. O con

trato ccntroraco" 10i suprimido. Casas foram construídas
para os índios e uma firma madereira, com séde em Ita

'oW, conseguiu permissão do SPI para abrir uma estrada

que, acompanhando o curso do Itajaf do Norte, atravesse
ve a reserva, ligando Ibirama à povoação do Deniker.

A par dessas modificações de ordem interna, a reser

va passou a ser influenciada pelo desenvolvimentÇI das re

gUies VIzinhas. José Boiteux, Barra do Dollman, Wigand,
foram' povoações que tiveram grande desenvolvimento eco

nonncc, já pela intensificação de agricultura, já pela explo
ração de madeiras, nos últimos anos. Devido a êsse de

senvolvimento a reserva passou a ser "cobiçada" pelos cí

vilizadós" da área. Muitos alegavam, com base em idéias

estereotipadas, que "o índio não precisa de terras" ou

que "êles nao sabem trabalhar, para que tanta terra?"
etc. Devido a essas pressões verbalizadas e a atos caracte

ristícos de invasão, a 7· Inspetoria Regional do SPI acor
du.u com o Govêrno catarlnense através da Diretoria de
Terras· do Estudo _ em demarcar a reserva, cedendo, a

título de compensação, as terras que hoje rormam o ter
ruonc da vila do Deneker. ,

Pot aurro lado, resta informar que os pinhais, locali
kados no planalto e onde os XokIeng faziam estações
anuais de coleta, há muito haviam sido explorados -_ com

'

aqUiescência, segundo as informações _ obtidas entre os

ProiJrios índios, do chefe do P.I. _ por uma firma jnadeí
ra de ltaJaf.
--�--------------�------------

PREVIDÊNCIA SOCIAL i
i""'J...._-'__ a. c-f.n. &wt:t:.r

w '�PREVENÇAO DE ACIDENTES REPRESENTA SE.

GVRAi\(,.A t: "tWDVÇA.O: _ No boletim "lndustriários"

órgãO oficial do IAP" lemos que, 64% dos acidentes ocor

ridos no trabalho podem �r .evi.�os apenas com o uso

d equipamento de proteçao índtvídual. Visando alcançar
:ãO expressivo mdíce e, dentro do possivel, aumentá-lo,
vem a 1 i- DelegacJa Ctegional do Trabalho, neste Estado,

incentivandO ElvI.PHEGADOS e EMPREGADORES, para o

certaJTle da XVi Semana de Prevellção de Acidentes do

Trabalho a realizar-se na próspera cidade de Crichlma, en

tre os dias 24 a 30 de novembro corrente.

asse certame, ponto alto da Çampanha Nacional de

prevenção de Acidentes do Trabalho, constará de díscus

sões de pro1)lemas relacionados com a segurança do Tra

balhador, apresentação de teses relacionadas com a pre

venção de acidentes na índúatría da extração do carvão;
integração de EmpregadOs e Empregadores na criação e

desenvolvimento das Comissões Internas de Prevenções
de Acidentes e outros temas de livre escolha do parttcí

tes.

A medida que se aproxima a data do inicio da XVI

Semana de prevenção Contra Acidentes do Trabalho, .vá·
nas colaborações estão chegando a séde da Delegacia Re

gioJlal do Trabalho, nesse sentido.

Espera o sr. Hélio dos Santos, Delegado Regional, no

decorrer destas semanas que antecedem a XVI, instalar

vánas CIPAS, sigla. que significa COMISSAO INTERNA

DE P'REVENÇAO DE ACIDENTES de acõrdc com o dis

posto no artigo 82 do Decreto-Lei n- 7.036, de 10 de novem

bro de 1944, regulado pela Portaria 157, de 16 de novem

bro de 1956, em firmas que contam com mais de 100 em

pregados.
temere-se: "POR MAIS QUE SE DESPENDA COM A

PRIi!VENÇAO RACIAL, ELA SERA' gEMPRE' MENOS

ONEROSA QUE O SISTEMA DE INDENIZAÇAO, ALÉM

DE EVITAR OPORTUNIDADES DE DISCóRDIA ENTRE

ELEMENTOS ESSENCIAIS D� PRODUÇAO, CAPiTAL E

.TRABALHO� .

A Situação atual da Reserva do
P.I. DUQUE DE CAXIAS

(Prof. Silvio C. dos Santos)
II

1. A RESERVA "DUQUE DE CAXIAS"
Na connuêncsa do Plate com o Itajaí do Norte, insta

lou-sa em 11l�4 o p.r. "Duque de Cexres''. inicialmente o

1'. 1. tratou ae "atdear" a tribo, pois o nomadismo peou
ner ao grupo cnbar comrartava frontalmente os ínreres

l.-CS e cesejcs da :s.t'I. Por outro lado, necessidade navra

ue rmpecur que os Xoll.leng recém pacificaaos fossem ar

vo aa sanna ues -ougreiroe-, em suas andanças peras flo

restas. Tratou-se, portanto, de "areear" o grupo, corocen

uoo em SILUa�1I.0 ce "estufa" a fim de evíter que os "em

rates" a serem sotrldoe por seus rpembros tivessem ca-

LOTE
VENDE·SE OTIMO LOTE PARA CONSTRUÇAO.
TRATAR FELIPE SCHMIDT 21 _ ALTOS.
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PROGRAMA DO MÊS'
.:. Dia 12 _ Terça Feira· Cinema _ !I'iesmo assim eu te

A�<l. .

.l:?\� 19 '.- Terça·Peire - Cinema - A Couraça Verde
Dt� 2íl .. _�� 'I;.erça�F�i.ta � Cinema - Já fomos t1\o fe-

lizes � .
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Encontro
Desde 1962, 'no dia 15 de

novembro, às 16 horas, no

Colêgio Coração de Jesus,
reunem.se- as ex-alunas, para
o "Encontro com o passa
do".
Para a grande maioria, an

tigas alunas, representa

"mesmo" um encontro com

o passado: são espôsas,
mães avós; para as mais no

vas, das últimas turmas, com
as rostinhos de brotos, é

um motivo de reunião, pois
o passado, ainda está per
tinho: não lhes pesa na ba-
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MARCA PRAZO PARA INSCRJÇA.O NOS
EXAMES DE ADMISSÃO

De ordem do Senhor Diretor do Ginásio de Aplicação
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universi
dade de Santa Catarina, faço público que, estará aberta
na Secretaria do Ginásio de Aplicação, do dia 11 a 22 de

novembro, d!àriamente, das 7,30 às 11 horas, inscrição pa
ra os Exames de admissão ao Ginásio.

A inscrição será feita à. vista do r�uerimento -Ping!-
do ao Diretor e serão necessários Os seguintes documentos;

a) - cerUdão de idade.'
.

b) _ atestado médico
c) _ atestado de vacina antiyarlóli�. '. '. � r
Para que chegue ao t.'Onhecimento dos interessados,

lavrou-se o presente Edital que será afixado. nesta F�u1da·
! de c mandar·se-á publicar nos jornais de �orianópolls ..

Ginásio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciên·
cias e Letras da Uni;,ersldade de Santa Catarina em cin·
co de novembro de mil novecentos e sessenta e três.

Neste pacote,
1 tubo de

Signal
-o nô ..o d.nlif,ldo com

hellocloro ..erm"'hos

Compre OMO .. o moderno detergente
(pacote gigante) e receba GRÁTIS
um tubo especial do nôvo dentifrício
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Formidável! MasVocê precisair logo comprar c. f,;!'j

pacote gigante de OMO, pois, esta oferta que 7����,
entusiasmando as donas de casa é por pOUCG t;:4',lP0,' 1\'Dentro do pacote giganta de OMb, Você re- . ..f,�·:j 1

de graça um tubo de SIGNAL _ o.Jnéif6"�enUU:..��j 1, ..,

Aproveite já esta oferta de com hexaclorofeno nas listas vermelhas.

OMO - O moderno rleteroente Que dá brilho à br.'ln(;w<l'
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Com Passado
lança ..

ficara esquecida. E foram
mais tarde, levá-lo, demons

trando assim que estava

dentro do coração de suas

colegas. Gesto magnifico.
Expressão de carinho e ami

zade que dispensa maior

!�:�,o� f����e::, °a::� . ��:;i��=�i� ; �;�c��:r:!. só,
desejamos, o encontro sua-

::t�:;,
o �as;::Z;t�::�:�:' é ��oill::e =tr�p:C��:�d:

as marcas que os anos dei. colorido. Bem igualzinho à

xam em nosso corpo e em nossa existência: Matrizes

nossas almas. coloridos de saudades das

"tão mais jovens"; pincela
das de sincera alegria e es

perança para as que conser

vam o dom de vida; e o tom

forte do vermelho _ sobre

pujando nossos defeitos"

qualidades, nossas díferen

ças fisicas e morais _ o

traço do Cristo _ que tão

bem aprendemos a conhecer

_ unindo, vivas ou faleci

das, mOças ou idosas, ricas
ou pobres, num laço de

amor, a grande famllia de
tõdas as que tiveram a fe
licidade de ser alunas do

Colégio Coração de Jesus".

Almira Jacinto. Calisio
Turma de 38

Ir ao "Encontro com o

passado", é como Ilssistir
ao rume' da própria vida.
Algumas dirão que preferem
não comparecer, por timi·
deZ'f Outras que a época.nio
comporta mais "Romantls
moH, OUtras, que não 't!oatri
zam velhas mágoas cau:;adas

:porE
mestras ou colegas. Po

de 'T, mas, não creio na

coe ência dessas aCirmações, Um detalhe _ pela sua

quando, a deapeito da tlmi- espontaneidade me ficou
dez, realismo ou intransigên· gravado: Senhoras e mOças
cla, vejo-as amarem, casa- da turma de Dalva Torres

Luiz HenriquJil Mendes de .Q!.mpos rem, terem fUhos, frequen· polJi, assinarll,m juntas ull,!
Secretário tarem a sociedade, trabalha· cartão para dizer·lhe la ela ;' "

''''

,1osf TOlllbosi �:,n� �::�lr��en�s1i���:�l� l1ue, retida por moléstia não CONTRA � ... I

•. ,\. p ... f� ;� ....<.�
,.é:.:l..1I.63.'""'�......'=__.......=_ _...__.;;...__=.iIIII__D_O.-_R_D_E_D_,ENIII.IT..E=>.I·""'--_._._�_�,:. dg
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os de-

De um ou doutro modo, Deve haver. outra explica-
tOdas a! que frequentaram ção que não encontramos.
aquele simpático e tradicio-

As que lá comparecemos vi.
nal educandário, se sentirão

vemos o encontro diário, roo
unidas pela lembrança da

época despreoapada da in-

fãncia e adolescência. E uma

reunião inCormal, agradável.
Não mais nos afligem ás no

tas, as sabatinas, as médias,
as aulas de geometria e de

senho (oh... medonhas);

nêsse dia, ao contrário, re-

cardam as proreseoree de- Ao nosso primeiro toque

�!�:�:ssejava�:���ta�:::i)�
1

��r�e;�, :o��� �:;�n��:'
as travessuras das colegas, nac puderam comparecer,
as situações e expressões hu- escreveram cartas, cartões,
moristicas que se gravaram telegramas e cabogramas.
na memória, tio reais, como Tais mensagens foram lidas,
se tivessem at:ontecldo on· e à medida que se pronun
tem. ciavam os nomes, levanta·

va·se um rumor: E' da nos·

professoras e alunas que .se

encontraram na Paz do Se

nhor; tons suaves para a�
que estãd distantes; um a

rnerelínho de ciume, para
as que o tem�o conservou

,

t·?�.;J<f��·1 );.�!.!�__

sa turma.. Lembras·te?.
Ah! Mora ·em ... Que bom se

pudesse estar aqui. . Algu·
mas, como as de Tubarão e

Laguna, escceveram um car

tão conjunto, solidartzando-'
se ·com à reunião e �xpres: - •.

,sando que, naquele momen.

.to, em pensamento, estariam
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j.iEO�O ·AUL.Q MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� , GI LBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI 1.0BO - MILTON f. A'VILA -

ORILoo LlSBUA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

SETOR DOS ESPORTES -

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

O emocionante choque da rivalidade, dando prosseguimento ao Torneio 'lUIZA MELlO"
�-------------------------------- ------------------------------------------

Amarkhã: Prrmeiro p�reo·a di�puta mais concorrida e sensacional da Regata
i!st��1;:�:e�:�:;�rI:ar::�si��t:: Em�20 de novembro e 1" de dezembro o Estadual de
�:t;:::, ;::r:a:o ;:p;:�:::ç�oa�:;t7;: FutebO I de Sa Ião ::::':�;,:.�:�:t::i:::':;�:";.�: D���':.�O ."",,, romc ::::�:;. ',,;'!:::��,�::"::;::,,� ":'�Ad,E::::�:'::;1) nA 'U�
de Santa Catarina para a manhã de aJna� ,,'oi real;ndo na noite <\� za Cruz de Brusq-re: C�;..)"

J!'Lllda em nnsSa "a\)jtal di'

Ficou decidido tamb':"" uue

lIaindo cOns<'Quentemente o c:,m ''':,\.\TOR1.\

nhã, nas águas da baía sul. sébeeo, em Itajaí, tendI) por se lIIor1h Filho, repu� .... tunte .10 :;:�HlSi:::p,,:: ,;I�'O! ::;,:,e�:�a�\ "erá realizado rtO!nilo�o lIru"i �:�: :'�:::�:"ât:I:::�i�:ed",,!!";,,- Olllri' dceiS"i" '1"" n"',He

Todos os preparativos já foram provi- :e ;e�:�:olt;!"I:;::n�.�!lu��.l>:�;:: ;:sbé"j;:r d.,� L��'�··;�H\,:lo;.:per partlclp"s�e do "er!'">le (,,\3- mo, com jOjl;os 1,.)la n,anh:i e 'fodoS <Iii jo!:'o!l adm.l, �cr;,o detltaqu(' é com rt'sj)p;t" " r,,�_

denciados para oue tudo venha a correr de ra�ão Caliarinen"e de l,'uteõol represen tantes ri" ,\ssncla,::'" ::a��l(la�:j:on:qu:�:o::�_:t,"l>ida �ór�:it:�eU:iS:or;ee�:iri'rd;�nl:�= =;:e�r:I��I:p::n II'lia', na (lua :::::r"dIlOo Tno:n;�min'�:'> en�<';:
conformidade com às determinações da enti �rt��i�o:dc nl;:�:en;;.d" ;:r!:: ::�él�:a �::�:n::, :�:�\��n�= Agora, por{om, devido a ,,,,- lhor cquil)e entre QUatro, puta lajaí.
dade presidida pelo esportista Osvaldo SH- }'ulgrarf, e 05 senhaecs r"pre_ tino da Silva, representante do :;.�::a v�:('��:n'::�L:�:I:t:l:::it�� :::ti:::r d�:do�:,:�:e(':st��:�� '-OCAI. E lUTAS 110 es r v..

dOOjÔg�:tl:�::, J�:':.. r'�')�m��;:;::::vieira, razão porque se espera o maior ::::::a�:B d:�.i�:r:ic�;:�:,: ;�: �c:�:;; ca:�:��J;::Ld :.i�:m��� do Estado, a AS��l1,!,t(,i" reeot- ,-ille. dQ ql1l1l'I"l:r ulllra p,II'Jld" l1e�_

êxito possível, com isso lucrando os aficcio proJ:imo eampeenutc clltarint'n- aS (\Inções <le r('l)re'.cnl>l,t(' do
veu exclllí.IO do .amoO!,)mú.. �s l>arti<"ij),,�ão do 'rore .. '" ;L� ,4. Asse1llhlfi" ('eral, r('�oh!:I te torneio,

nados que deverão vibrar com uma intensi- �e de fall'hol Ilc s:tI�". Secl1ritários; Jose A\'�l]ljto '::�;::'aa: :t:S�I: lC:�::mb;�;: :�::II��,,��IOsol�:,�1 �:U��I�'�'=:::'� ��:.�:m��C:d:a:':c�::;:il�:,t('orl::�.� ni�:t:·U:"�I;:; ;:,:Jlii���L�I",i:�.1\:,';=dade poucas vêzes observada nas disputas os QUE ,.:STIYl\rt\\1 I'RE. :.: �:··�r::l�:es;::';:"��"� ::�= IInlerior, voltand" '" �,'lLal1l'" o "ice_campeíio de Joim'llIo, \' II".'nh·, 'llle caber,." ('jdad<, de lajai, na nouc du �jltim" �;Í_

de tamanha envergadura, . SENTES p('ão de B1umen:lU, c 1'r,,1I"i6�0 ::�:dUp"�r d�::,:':,'::� ::[ p',::�,:,�: ::�:a;: I;ai:�t: ;ec:�:;r�::�:- ��:;::�� c:e;�:[on::., i���:�dl)�� �(:iJ\;C"�I����iL r�;PUol:\�:;f:L =�:
Segundo os "entendidos", a disputa A reunião qll� fd ini<,ladn ;::i':��p:�:� ��'�:":I�;�'�:'S ::. �an,peàs d .. ci"l,. Lirru, _Na oportunidade ficou sc"du de Iutebol de �alilo, IHL oportunidade estcv» 1'[('S<'l1

mais sensacional deverá ocorrer no primei- ,

=::ta:��lacodn:r!��:{i c �;�:;r,�;� Ar de Fpolis não �,. rOlZ rCIl>:C--
Tllmb':m H 1.11(.1 J;or"�ua,,nse, �u.sei�:i:t::8 t;,��la�(Jrag _ S�u ("e�a::a�e:; :e;.:�::;f:n�::o;.� �:r:::o ::�::tSntennt::t:c J:'�"t�:�

ro páreo do programa, estando nada menos ,sentar nem delego" p')dc�':!'- a :�:O:�a:l:a::Si\: re:�:::;,:'· ::: za Cruz" Cr,;.djto Real purt", devendo ser l'<'::IlIz,1I1o de Salão, " quem ne ..t" ",,,,rlll_
de quatro guarnições em condições de aspi- ::;d:�I�ade:lima

rlf' completa �:s: ;�e::S:::::lrel.iSta� presen
OISplllas do ellh.dU:lI.· !o, jõgo _ às 10,1r> hOra� - nas datas ee ae de aoçoem".o uidade a�radet:cm"",

rar O triunfo, sabendo-se que, além do Aldo Esti ...tum presenl<'�: )Iannel o meSmo dcont(,'C>l ,-,nm a

:�ii!r;:���!::t:]:�::�:;:::�: ;ª:jI?X�;::�:��;J::;� ��::�:::::�;,::��X:�',:':�� n� a '�t�ã���!���jn'.����!��Ço��� sonde -Remo
há dois anos tem sido vencido pela guarni-

roC:la�u::;:�ra, Tt'pteSentand"
JLWASA E LIGA

rec de 8 remos. a prova de Júnior, Primo Uller e c.o- le{el Joaquim Oüvetru �a:�:�:��:,"Fr�����coA;.���
ção martinelina. a Liga Brusquenae, _N�I5{,,\ A_ A Auseneia do Cal'l!X1-"'':O "4 com" era consíoerada n Jcs Seára. Alcino Mlllcn da Silveir-a e mttt- Edson weetont e JI)-

mais importante, sendo 1928 _ Almh-nnte Bar-o- Orlando Cunha. sé Azevedo víetra.
que a maíona dos certa- so (ltajai) - Leo 'rtnemt, 1939 - macnueto - A- 1954 - Aldo Luz - Ma-

mes do Estado foram dl?- timoneiro e remadores A·

ctdídos num único páreo- fonso Zaguini, JOsé oau

no "4 com", Desde '8 tnstt- Junior. Primo Ufler e oev-

tuição do titulo máximo do Los aeãra.
Estado até 1930 ° cert-i.ne ,1929 - Martinelli - Bür;-

foi tlísputhdo em tores tino Brites. timoneiro e re·

Irancbe, cassando de reai madores Eucli'Jes Dias.

em diante em outrlgger". Saul Ganzo· Heriberto
Eis � seus venct!dores: Schmidt e Raf'ael Linha·

1918 - Rlachuelo - Al· res.

fre{io Muller. tim'mell'o e, 1930 - Riachuelo - né-

remadores Daniel Guede,;;· cio Couto, t'moneil'o e 1'1;'''

Alberto Muller, Carlos Ge.l madores Orlando Cuni.1�,
luff e Fiora.vante Chirlgh�- Alberto Moritz· Max Mu\-
ru.

,
ler e Eduardo Muller,

191Q - Martinelli - [1- 1931 - Aldo Luz - M('u

cioli Vieira, timoneir,) f' clr 19uateni da Silveira.
remadores Osmar Tore:;· tim�neiro e remadol'eJ O·

Jorge Portela, AJ.ípio Ma- távio Aguiar· Alfredo E,p;n
chad:l e Rafael L;nhares. doia, Alcides RO'l.1. e Sidp.ey
1920 _ Almirante Ba�- Nocetti.

1'0'S0 nLajaÍ) - Marinho

Lins, timoneiro e remadc
res Amâncio Coelho. Ani

bel Gaya, Primo U11tr e

Josê GalL
1921 - Martlnelll - A

cioli Vieira, timoneir.o c r2

madores Alípio de Cas�t').
Jorge Portela, Leoveglldo e

mer.,arlOlI flQe fiz com l'er"'fCn�
ela ao prÓJl.lmo Colmpe"nnlo
Catal'lnense de R"mo qlle $e

rá realizado no dh IS deFte
mês na baia sul d�sta ('aIlUal,
l'h<:-go à c:onclulão qu.oe Heri sen

.adonal fi IleIl desenrlllPr, nii"

podendo_lIe de sã con�eiência
dizer qUem "eri o rutl1ro eanl

peão catarfntnse -Ie ""mo (le

1963, II'mbora o C,N. Francisco

Mal'tlnelll reuna n� mniores

i08Slbllldlldcs par� iostc ano,
não lIe eaquecendo t"davi:l do

C.R. Aldo Luz e C,N, Cõlcfloelra
de Joln"lIIe Que tolmh"m �ão

fOrte� candjdatto� �<J tHI!,lo,
Analisando 0liI aele 1'.iC('OS olím

picos qlle fazem pnd.' do 1"0-

grama, e natQralmo·"t,· dentro
dos treinamentos qU.' lenho ftS-

!,et.do dlãrlamtntc <) aelnll' !lI':

, , tu,do IlmptT�lllLent�, q"erO

ftRjlÜ, 8 de No"embro de 1!l63. crer que O Martlndll n'l<,cní
três p"ena com n(lt.,llhllld"dcs
de mais 11m, o AMo L�z dois
com possibilidades áe m"js tlm

� o Cachoeira que para mhn ê

lima Incóanita, pois descoohe

eendo oS lUaS auarojções, não

podere:( de maneira neniluma

fazerqllalQuer"rognÔ,·tlcoa !ilut

respeito, O Malt'nelli diSputará
todos 05 Hete pl\;'CO�, " ",csmo

acollt.ecendo com ••.\idu Lul'.
I. o RiaebueJo qu(o foi "l Vl!n_

..eéclor"'''I'atadfl.hrlle!l,,
tembro lameDtà\'c(meDte dis

putará aômente d'lll páreo. dea

�"" ,
'""".i" .

/

No "oito", no "2 sem", no skiíí e no

"double", o Martinelli deverá triunfar, 1S"

sim como o Aldo Luz no
H

quatro sem" e o

Cachoeira no "dois com",

Mas, são apenas palpipes, Nas disputas
do dia 15 é oue os clubes demonstrarão as

possibilidades reais das !luas guarnições,
Aguar�emos, poÍs, a manhã de sexta

feira, q�ando em Jogo estará a supremacia
do remo barrig.-verde de 1963,

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

Notil Oficial do C, N, Mi'lrr.íHo Dias
responsabilidades d"o ("URE Nfl.'1 .' ,1 M\lt

".1' DIAS, por SI; l'tlF.Sl

!'F'1'f: ABAIX).' """,I:-;AI)O

NáuticO Matei!l.. Pias p""ante

razio pela qual nio flplnalll<Js
ou \'i9I1moS dar so1h'lIriedõld.e

c .• p:� o dever rip e •. :"�r"r

.... t".-!rportlstas ,!" �;1I'13 c..n.

.��rt"B eapedlllm "',� a torcld;.

_Ilt·:�tl' qUe, em r('ul:iã(\ E.:

tr.w'I:'l1ria rIlU"'"l ""'',,;

!olt·yt'lllOdoc" .... · ..... ;OIH',r.

801"eo, ..Ira}'" J'l l)I"'�NIII' No

,� C� elol, del;lm til .·:tll'lluri,

II 11m assunto qUe fnge cOmple_
t,:.mcnte a nossa alçada,
O Clube NâutiCQ lIt.areilto

Di,,� apenss reser....._se nO direi

to dedefendfl' 8euslnwreSiles

q'lestões IIlheias ii "ua agr.,mia
(III I "'ciárioS qU. l''''�"n �I>

v"h('r o Clube .1,"10., )I�'c:

110 )"" e 8('.U5 (ilril..... III�., � ;�.

_ f.Ur. ("·,E In("I!." • '-"'1f,r!L':�'J

II .' I�(IIO de lm �e. ('j'_i"L"ã.

�:;o.

José Luiz COI!arcs

InJorma, OlL'rOS"jm, filIe In';'

meros são 08 r0'111IfOIr,i",_')S G

prealdente

Ora. IARA OntlA HOfETI AMMON
CIRURGIA DENTISTA

A..,de sómenle com hora marcado das 8 às 12 hor..
Método p!iC<llóg''::D moderno-especializado paro cria"

ças
Alto rlltaçãa.
Aplicação tópica di> fluor.
Atende senhoril:; e crianças.
e das 15 às 18 horas,
Ru" (\(in forae' 30

Aula Particular
I'n1f:usrues e Matemática.

� 20..:- fone 35,30.
Informações la rua 8oUZl"

mãndo, representante do 50u_ Ar, na reunião de sah:Ld;) rol

Sensacional o Campeonato
f;>l:lrippnse de Remo dpste ano

Encerrando a S�rl(.' de rÓ_ ta reg�ta, Co""e�SaTldo com o

senhor JO'ào de Paab, "errelii_
1'10 geral dl!.quel'l C!Il!,e, .) m��

mo dtdarou qUe infeUztnCnlc

o clube {oi ohTio:..arlo a tomar

rsta dedsão po_ nÍl!> ter "8 il

lIetas compa�e�"') atO galllâo
paf'll os trejmlIrct'Ltos <IUE se

faziam nece8l!,,-riblil Pll," lima

boa apre!'entacii" da Sua eqUipe
r que jn�,ush'e dumo",J � .�

teo<:10 da direteria P'll:t na fo�

tlLr<l nilo aconttcer o que irá
acontl!'C<'r nes�e r"' ....pe>ln:>lo,
'luando • Riachudo <:'Im lima

Q,uanti"�tlc en<)rm� lltletas dl��

pularâ aumente dois pli!f'OS (I de
'iklff c dois sem 1);,1'lu, l' .... il!

foram aS i'nicas �"�r.II'·l.'s qUe

treinaram e que por IS�(I c"rrc_

lilo. I'!lrtantu de,·1do <) d.'�III ..

t ... r�g�o· J"f< atlcb� em não tr('t

lIarcUl, fiCam .IS simplllbantt'1iI
ln e1ut� presit.id.. pj,lo VI'

CclslI JlamoS 1"lIhO) pf".d,os

de ter '�tcm pelo seU d'4c. O:

qlle p� . nós quc 11Ilam,,� 1,·10

rsportt nautico ii d�l'er:lS lamrr.

l"'·cI, 1';nali'an<1" "51 .. úlL;mo

comen!!irio, apelo p:lr" t"rtos os

f'51'0tl ·ta� para Ql� p,-:m,Ja,

,,�m ao oterro • .'l prainhll p:.".._

IIr ';-'t'1:. peloS H· ••S c!ILIJP5 I"

rljl .. ;"p .. para dar mO'llo' h;j·
;h,nl'hrr-O :lO 'jm'eonat,) d'"
Kem� d ..ste ano, _ que JlCn'<Íl

lo ",�:;á com eb.1t=! dp oUro •

,:.;unJ.rr &:Ib"","'"

I f fi" campeio
de Hrro.

FlAMUlAS
Confecdono"'e qualquer quantid.de, no meIhoJ

.qualioode e menor pr�
Ed Zabia - 7.0 andar opto. 101, .or- 1.-494

I •

Osmar Torres,

1932 - Aldo Luz - Mú:l,·

cir Iguatemy da Silve"::l
timoneiro e remv�l)res .1:

do Pereira Alfredo Espitlo'
la. Alcic!es Rosa e Sj(!llt'y
Nocetti.
1933 - Aldo Cuz - l\{"rl

cir Iguateny da Silvci: a,
timcneiro e rem'tdore,� Al

do Pereira· Alfrcdo Es,nin
doia, Luiz Horn e Alci·lc ..;

Ro>,a.

1922 - Não ht)'-,lve di.':ip',t
ta.

,

1923 - Rla:-huelJo -

Júlio Morltz, timoneiro e

remadores Alberto Munc'!"·
Max Muller, Emílio Mund
e Rodolfo Mund,

1924 - 'Não houve di�

puta,
,1925 - Marcilio Dias (I.a
jai) - Luiz Rels, timonf!i-
1'0 e remadores João Ta.

ballpa. Pedro Santos. nã·)
Carolino e José Coberda

1926 - Martine11l - Jo.

ciolt Vieira, Timoneiro e

remadores AntônIo Seiv:t.
Altamlro Andrade. Hiriber
to Schmldt 'e Alfredo O!:-

1934 - RiachH'21o - n,;·

cio Couto, timoneiro e re

madores Walter Schlegel.
Joaquim Oliveira, otávio 1\

guiar � Al'lando Cunha.
1935 - RiachllE'lo - De

cio Couto. timon"lro e re

madores João Azevedo ,Viel
ra, ,Joaquim Oliveira, otá·
vio Aguiar e Orlando Cu

nha.
1938 - Riachuelo - De

cio Couto· timoneiro e te·

madores Rodolfo !)iE·.';· J�m,

quim Oliveiril. otávio A

guiar e Orlando S.snhn.
1937 - Não '!1cuvc '·1;,

puta. .

938 "-- Riachllelo - A-

vcira.
1927 _ Almirante Barro

so utajai> - Raul Th�t1-
timollf'il'o e l'emad ..,:T� dnHo Chiriglilli

rtotro Chlrlghini. timonei
ro e remadores Walter scn

Iegel, Joaquim Oliveira,
Otávio Aguíar e Orlando)
Cunha.

,

1940 _ Martinelli - A·

cíoie Vieira. timoneiro e

remadores Walter wander

ley, Jales Tinoci), Adolf,)

Santos e Alfreelo :llivelr;.L.'
1941 a 1946 - :-.cao hou

ve disputa.
1947 - Riach1)zlo - :)ê

cio Couto, timoneiro e "e

madores Walter Wandcr·

ley. btávlo Aguiar. J,)a·

qutm Oliveira e AlUno F.'�

gls.
1948 e 1949 _ Não h'1')�

ve disputa,

1950 - Aldo Luz - iI·i,,,:
cir Igu<ttemr COrdeirO, Sr.

11y Berber. António Bo,,'

balde e Arnoldo rhirighlll
1951 Martinelli - Aci')

li Vieira. timoneiro e re

madore.' Manoel Silvei"d.·
Walmor Vilela. Orildo Lh
boa e Jo"ê Azev�do Vi::�I.!

,1952 - !3 páreos - AldL)
Luz - M�ncil' Ig'.latemy 'la

Silveira· timoneiro e l'-C

madores João A-ctur "h!,:;·

concelo�. Francisco S.!O_

mitt. Eclson We-.stphal ('

Sndy Berber. Martinelli -

Acloll Vieira, timoneiro :.>

remadores 'Valmf'· VilEla,
Jo�ê Azevcdo Viei,'a, Ed

son P. dos Santos e J{)S�
CarioR TOlentino dI'! Souza
MartIneUi - Acioli Vi-eL-a,
timoneir.() e remadores ;0...:;1-

nocl Silveira. Alfredo dos
Santos Fl1h'J, Orilclo Li�
boa e Edi Trem>:':.

1953 -2 pál'efls y Al�'!)
Luz - Alvaro Elpo, tin\'J

neil'I' e remadOl'?S H<iil'.U·

t:::n Cordeiro. Cr!lllc;.�':o
Schmdtt. Ed·.�on Westep�al
f' sady Berber. Alrlo LI''ll
- 1\lvaro Elpo. tllnonei�-()

crr Iguatemy da suvei-o,
timoneiro e reme-u.re, Ha
milton cordetro. Fral1{'I�·
co Schruidtb. xdson We;;·.,1
hal e' Sady Ber'oe.

1955 - Aldo Luz - Al
varo El!)Q timoneiro e I'C

madores Ed:>on Westph:d.
timoneiro e l'emar!ores Erj·
�on westphal, f'rancisro
Schmitt. Oleno Schrer o'

O�mar Boabaide.
1956 - Aldo Luz - Abn

ro Elpo, timoneir') e rem!1-

dores Edson wes\lpha.l.
Fl'ancitco Schmitt· KJ;il
Boabaid e üsma,· BoaOald,

1957 _ Aldo Luz _ AI·
varo Elpo, tima<;eiro e r?�

madore,; Hamilet)n COl'd'Ji·
1'0· Franci"co Sch:!litt, Wil
.!!on Boabaid e [(�l!1 Bna
baid.

1958 - Alct'J !.uz _ A'
V<lro Elpo. timoneiro � rc·

maclol'CS Dionisii) Schmi�t.
Manoel João Teixeira, Da
cio Ma�cadello � Sacty Ber
bel'
1959 - Mal'tin03lli � J,;-

bel Furtado, timoneir.:;r. e

remadores Adahir Furtado
Allredo dos Sant.os FilhO·
Cládio Samo" e Fnl.nc·:;r.')
Cirilo Con'ea.

1960 - Aldo r.tlZ - .!\!,

varo EI!)O, timO'l'llro e I'�

madores Karl H<.':nz Jew: -

rcwski. Manoel João r(',
xeira, Hamilton .:'ordelro e

Os·'a)do Silveira
1961 - Mal'tinelJl - Jn

bel FtIl'tado, timoneiro e

remad'Jl'e,; Theodoro Ro!!é�
rio V<1hl Edson Schm:d:.
Ado Steiner e E1'ne�t"
Vahl Filho.

1962 - M'll'tinc:Jj - Jo
bel Furtado. Umone!r0 e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Asse,gure ao seu carro Simc21 - Chambord, Rallye, Jangada ou

�résldence - .a. manutenç�o correia, criteriosa e econômica, Tr�ga-o
as n,ossas ofiCinas especializadas, onde Você encontrará ser'/iços
têcn�camente or.i,entados e executados segundo os padrões de

qualidade e precisão estabelecidos pela própria $imcll do Braf.il,

Mecãnicos treinados - Nossos técnicos e mecânicos são
formados pela Escola Técnica de Serviços da fábrica $imca, após
um longo curso ministrado por especialistas com experiência in
ternacional, tles sabem como cuidar bem do seu carro para man

tê-Ia sempre em absoluta _forma, sempre rendendo o máximo!

Peças legHimas - Tôdas as peças I,itilizadas em nossas ofi-
.

cinas são garantidas pelos rigorosos tesles e ensaios a que seo

s�bmetidas no Laboratárío de Qualidade da $imca (onde são tam
bem testadas as peças originais empregadas na construção do

carro), Não há peças com defeitos, não hã falha:; imprevistas!

Servl50s completos em todos �s.modelos.da linha Sim[o: RaI!Jt, Chambllfd,
Présldapce I Jangada. Mecanaco, Funilaria, Eletricidade, htofam'Rlo.

ELEG..!lITI':, VeLOZ, I�LI': PASS I... e Ulf Sl1rC t

.................................................

MEYER S. A.
CONCESSIONARIOS
Rua Felipe Schmidt,33

Florianópolis

são José
às 3 hDra�

John Herbert - em -

POR UM Cl!:U DE LIBERDADE
- Censura: até 5 anos -

às 8 hs. - Pl'é-Estr!Ba pró .

4a. série do Grêmio Cultural S. Marcos
Yu1 Brynner
Sal Mineo - em -

OS FUGITIVOS DE ZAHRAIN
P<&naVision - Tecnicolor

- CenfOura: até 14 anos -

rIIz
às 5 -.I. 7 3/4 - 9 3/4 hs.
lobn Herbe'ct

Lia Cortese - em -

POR UM CEU DE LIBERDADE
- Censura: '8té 5 anos

EXPOSIÇÃO
E

OFICINAS
Rua Fúlvio Aduci, 597
ESTREITO f

império
às B horas

'8Qonora Rufio
Gíno Cervi - em -

A RAINHA DE sABA
_ Cenosur;J: até 14 ano" -

ra!í-
James stewart
Eve Arden - em -

-NN'ATOMIA DE UM CIUME
_ Censura: �,té J H anos -

"O ESTAOO'" agradece o

honroso convite e se rerã re-

oreeectar.
Como se sabe, as exposí

«ões de orquídeas, reatíaedas
'-PIR destacada entidade. tem

<t.lcançado amplo sucesso.

Para, garticipar di. segun
da- reunilo 'liIIUI8l oJ'diuárta
-do. Cr:muJho Intera.merica·
no e sccrai, em nível mínís
terial, que se realiza em

Sio Pau!o, de 11 a. 16 de no

vembro, O Estado de Santa
Catarina estará presente na

pessoa do Dr. Eugênio Dotn

v.eíra, Secretário da r'azen-

..n:tc dBJ\wHh.l \ C !j II! t"
S. THIA.GO verde encantador Tem 62

Deborah Kerr 'rrtmmer
é
.:
Q, 'Seu verdacleim.._ nome.

Nasceu em He'vnsburg
gscóc'n i), 30 de setembro
de 19�1. C��a{h -om An

thoTlY pnartes Bartley. :i

nn:ratista amador, d"S,:tê

19{6. Possui U:11tl. filll1.

chamada Melanie Jane. r;

filha de um ",n�.,n!lcj�o
c'vn chamado érthur xsrr

'rrtmmer. que rale-cu

(quando eh ooesuta 14
anos de ld a de. SU1. mãe
levou-a então para .A,�,)!J
Su�:;ex. onde ela í&z ;;('u�

e4ud2s principai" l1.l NT_,! r.

humberland Hom:� :-kh,.ol.
Desde cer!o a jOV2":E

.

De

borah demonsti_"p:\"-l. seu

desejo de se t_O!'n�r atriz
e· log:) que termin'),l S2U�

estudos entrou para u.na

escola dramát'ca. Aos 18

anc" tl'an:;,feri'a·�e p'i.ra
Londres. onde, po,' int'-�r�

médio d·e um umigo,
seguiu um .p'equenú
numa ,:;::�ça que
sendo a,presenta.d,1. IIIUll

dos teatros de Rl:'gent''S
Park. Um 'belo di!!. f'li con

vidada :para um te.�te. '"�
sultando int",rpret;r ,: pr,_
pel <te Jenliy. í�(J filrr.l'
'"'Major Barbara"· dt_ Gcor
ge Bernarçi Shaw. que fei
sua película de c.�ti-éia �
1940. As tro,!laS â ,'",rEm
{lurante a guern,. I:epre
sentando· sendo tiue C(.,

nheC·3u seu marid,:, Anth:l

ny Bartley, numa pHada
em Bruxelas. f:l�)s PC.5-
�iUem além de t>_'I<,hti1!e,
uma !ilha -chamaea Fmú-

,

DebOIa� K.e_rr ? uma ç-x
'tl'aord;nária, atriz e como

mulher é meiga. doce e

cem por cento feminlnJ.
Tem belíssimos cábdll.:';
vermeihos e olhJS de U,ll

qullcs de nêso. É rem uú
vida uma bela mulher e

,gran(Je atriz, F lrr-es _h COTAC6ES: O (péssi
grande c atesor'a tnterp-v- mc). 1 (fr' �0). 2 rreeute-

tau em Lcndre= e f n":- 3 -1 rmu to b�tn.).
mente r ru H·l:y\"/bOd:·O 5 G (.e;,,-2P�-On'J.i)
oasteto do xcmem Gi'm
Alma" (Hatter's oesnci LUZES DA RiBALTA --

cem Robert Newton e JIi- (Ltmellght.) rnrecão. pro-

m-2S Mason; "Longe dos dução ':;- mús'ca C0'11'P8�t,l
Olhos'" cem (I ratecí.tc por: CHARLES CH 'l..PLUr.

Roberto Dcnat; "Leve 0'1 zt-nco: 0har!,�s Chaplin,
the Dole'": 'Pan oi Pau- ctstre Blcom- Sydney cne

n-ylvanla'vé "The D3y pln- N'�el Bruce rcormsn

'Vil! Dawn"; "Mercac1�c Llnyd. Bru 'ter Keaton e

de rtusõea'' (Th:> Hucke- "The Ballet André nete
ter-,,) cem Cla,�'k G!1ble. vsky e Me!i"'sa H3.ydell·'.
s�nd:l êste seu filme de C' - Afirma�se que itôsto hio

tré'a nos E:;tadc" Unidru--; se diEeut�, p8l'ém, eu :afL'

"A-i Minas do nel S1.'<l- mo Q_\U:' i::.to �ôme.nte v.i

mão'" (King Solcm�n M!- até clSrt: pont�. pois há

ne�1 com S!.W'art Gun- caso� em que não se co!'.

geri "O Rei e Eu" (TIll' cebe c!l'n'ão contrár;a.

King and I) c-:m o C:J."\'- Além dj�-jo, existem o bO'm

cu Yul Brynner; "A Um de cultura. Ê o que aCll1-

Pas�o da Eternic!de'" .� teoe .com o grande púh.�
(FI'om Here To Eternity) co no que diz re!'pdto à ia

com Burt L!l.ncc.swr. M'Jnt Arte: O CINEMI\. pori"sn.

g,,0mery CErt. Frank Slna- IPO:so afirmar que (j.le;'i!

tra e Donna Reed, filme nã.·:) gost:a de uma pe:ieu"
pre':l')lado com v:irios "'(JS' la como "'LUZES DA Rr-

cars"'; ,'Chá e. Slmpatl'l'" BALTA'" (L'meli�ht), além

(Tea and Sim!)aty) :l-Om de não soer amante de ci.-

John Ken: {não � seu 1'11- uenna, provará cm.ll !sso,
renw\ qU(' rilllQe aquêlc' que não p:metn um !l')l\

"Narciso Negro" com Jp.al} co no â_mag,o do quo;' e bem

B'mmo�· tendo feito ') reanZfi�o.

�apel d� freira;· "O C�ll LUZES DA RIBALTA --

Por Testemunb�" (Hr.e- (L'melightl é :Im fUme

v-€n Kn�w;;. Mr. AlUs'ln!l dir�g'do· produzido. es(xi-

com Robert Mltchum. n('- to. ccm mú"ica compo<;ta
va:mente em papol de ire;': -€ Interoretad, >;lor CRAR

ra; '"Tarele Dem�i:; Pa:D. LES CHAPLIN, êste gén,Q

Esquecer'" (An Affuir T'l da c'nematcgrafl':! que !.u

Remember) cOm C,lt"y do se:rpre deu de 51 à 1 Ü"

Grant; "O 1([010 de Cri-.;- fpe'nante de tôdas a'

tal'" com Gregory P.�.'k· artes: O CINEM:A, Ch:'

'The LHe And D,,-th rf !plln apre"ent!l�nos aqui
C:>I-onel BI!mp". um dos mais a racêta dramá.�I,�a

seus malares filme.,; 'PB- do que a cômi�a, se'lj,:,

l'.egrlno da .!'::p- rane :-t'" que esta última foi '9. CJue

cim Robert Mlk hum F) mais o particularizou. pnn
muito):; outros grmdes fi!- cipa1mente quandO Vi/f'l

me:>. CARLITOS, -o seu inesql.!'_·
eivel e humaní".;'mo P"!"
'SonaQ"em "LUZES DA RI

BALTA'" (Limelight) é ao

história de um amor ines

Quecível entre um homE',n

idoso e uma jovem que p'�r
êle se apaixonou p")r I!'l;'!

sa do desvêlo com que es_

te a acolheu q\l'3.ndo a en O INSTITUTO DE APOSENTADORLA. E PENSOES

controu ab�ndonada e n,lo DOS COMERCIÁRIOS avisa às emprêsas a éle vinculadas

miséria. CJmo se �je que, em conformidade com O disposto no artigo 86 da

ob.servar. o -argumento ji Let 3.807, de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) ,
é chavão. mas e"II mi:.:;:; arURO 483 do seu Regulamento, aprovado pelo Decreto

de5te gênio, torn'H1-:e pn 48.959-A. de 19.9.60. e cumprindo dete�mina"'ão do Depar

mcrc�") ,e inf\lv!d3W.'1. r.::l: tamente N9.clonal da Providencia Social, fará processar

re Eloom. inte.,.:'ret" a;',)· como incurso nas penas do crime de apropriação indébita

vem .com granel" llig:í-dn- prevista no artigo 168 do Cóclgo Penal, os titulares, sócios

de e c3lor humano: \' V�- !'"olidários, gerentes, diretores ou administradores de em·

terano Buster Kê'a·ll.l urêsos oue retenham. alem do prazo previsto em Lei, con·

companheiro de I Cha:)�i11 tribukões de preVidência descon�ad[1s dns salários de seus

em antigas camérilas. ao:\- emr,:ref"(pdos ou quantias arrecadadas dêste ou do publico.

rece com a velha el9sse de Avi�ll. mais, Que as emprêsas interessadas poderão evi·

individuo carrancudo f} tal' aquêle procedimento, se recolherem, antes, aos Or2:ãos

que jamais esboça U,1 Arrecadadores normais, as importãncias corresnondentes

sorr:so; � falecif\o N_gA aOi> descontos ou t.rrecadacões, o que 1l0derão fA.zer, inde

Bruce (o Dr. W9.tson c!us llennentemente do recolhimento das contribuições da nró

filmes de Sherlnck Hf;l- prio emnrêsa, conforme prevê o art. 483, § 2", daquele Re

mes), demonstra exPf!;-]ê� gulnnento.
cia cênica, sendo que Sy- Florianópolis.·
dney Cha:plin (filho d::t mran do [tvramento

GénIo) e Norman Ll';yd Delegado em exercício

aparecem com dlscreção. Esmeralda Rosa

Encerra a lista, ;) Ballet ce Chefe da DFA em exercício

Asdre Egl€wky e Melissa

�::d:�;"""L�'�'::. �:: ;:-<==""'M",.""s"'sa"""d""e<=2"'O=A"'n""''''Ví''e''''r''sa'"'r''',''o''''''''-so,:SALTA" (Vmelight), q:lf
8erá re!!,risado em no���

Captai Domingo proxlmo de Fa�ecimento
que .se cria o verdadei ...·o e

-eterno entusla3ffiO p�la
ve"dadeira- ar�e cCml'a.
Um grande filmf!, dirlgidu
e estupendamenoe in;'�:.-

pretado pelo melhor nt'1r
do cin{lnla e q'le po!.l,t'i
como fundo mw:'caJ. ti; �",

:músIca Inolvidável
lJOsta pelo me�m0.

COT/\ÇAO: ti

Concurso para �scriltJrário do

"Banco do Brasil SIA"
- o caminho mais certo para ingressar no Banco do

Brasil, é o curso

"R E C O"

RESPONSABILIDADE, EXPERIli.:NCIA, CAPACIDADE,
ORGANIZAÇAO

- Direção dos professores Alfredo Teixeira Sobrinho,
Carlos Passoni Júnior, Job Valentim e Sllvio Lehmkuhl

Meyer, todos do Banco do Brasil.
- Inicio do curso: Dia 1·12-63
- Local e horário das aulas: Escola de Comércio São

:Marcos (Grupo Escolar Lauro Müller), diàriamente às 19

horas.
- Inscrições para o curso: A partir do dia 20·11-63, na

Escola de Datilografia Remington, à rua Viçtor Meireles.
- ATENÇÃO - Apenas duas turmas - numero de

"\'agas limitado.

. ;f)

representante do Estado, o

Dr. Eugéni.o Dom Vieira de

verá participar dos traba·

lhos daquela Importante
Conferência, onde serão de

batidos temas de alta rale

vância para a cccpeeecêo
econõmica do HeMisfério,
dentre as quais se destaca II.

-v-ri-nz- -ê- lifJ :nl"ogr"-ma
---� .., ..... ·oa:rc�,.

-

O\r
r rÓt

mL I"

etsse.

oireo_rde_ferro'-Iarl". !'ar"re Outras linhas "De tlI!' poli".

""'. contudo, qUe no '"I"f ro_ riam criar: Camplna& - Ilati
devl'rlo 0& c:ampin ..t-o, ,,:;0 ba, com O ,egQlnte Uln..nirlo:

...uo tirando prov..lto da prhi_ ('�,.,pinlls, Vallnh,,s Junetda

te,1.d. 'iiua,o:io qU" ,,'Idale r ltn'ibll, e .·Ie.._versa. Tr,;I...

•,,'fruta. to Um pOllCO malll 101111» .....

CAMPINAS tem dh,,>,;a .. l'nt- u atu31, mu todo .afaUa40

,rfM-II, rodO\"ártu aQDf radlca- Campinas - Bl'al'ança PI.I"'-

'u e Que- poderiam dar_nos liga ta, pelo m"amo intiftllrillo.

çio direta com d.iversas e+ded ..s F.mbora O percor.o ltatlba -

tomo Santos e Ri". A própria Jlral(lIno:a nio estej. 1'a.l(lclo,
VI.cio "Cometa' potlt'.h "rlar &ferece, entretanto, t.í'da a 1Ie·

e"la. !lohas lá que tem dominlo turaIl�a (' eond�õ.. , hO)t}Blta
lu linha. d�l>ta .:i{lll,I�· i, r"pl_ de tr"fe!l'0.

tal. desta a Santos, c t'r;" l'au1o Ctll.tibn" (cita em �amluo ,..

_ lUo, rrc'·<> � hw,.eme ..ntre VAli".....

L"lIla IlaJaa Campi111' - SlIn � Hat:b". Dã Me mi'du, principal
10. e.,.taria a h&ld",u:i", em ��1·e ii. "cite '1" �oh 1)I1,,�·a,

"io r,ulo, ou mc!hor, a \1'""- 17"cr.';!-r nih'. " r,i>"ll treM('n�

....... 6-lbu� o� C pU , 'l� n 'o p�-' ,:u .. m guill e :t�'a 0'

.. "0' II ('t�pa, com ppr:b ,b -oe ��I .,pra\ tr,,'cl{llI"
"0 ,\Oe '!Itpd,er..

li '0.
� enq"lnlO lO red vis

r • ..' "!,!" '�"!n é. ,., '-

rl·�I. A "'fOrm ,·.-n·�' e�. ,�; ,

m<', rUmn ,·IJ .. ·

..m d:r""B C··:n

PII'''S _ Rio, �em OH I' ecatcos

e. i"c<ln\"..l\late� da Int�rru'l�:1o

d. vlta"flR aa Capital .. «uiça

d"·lOtên�la da "'ag..m ",) ,,'�s

mo di.,
�s emprhas que S" inter","·

•�IIIf'm pelaR \lnb!l� dlrd:u;. já

_·U;ldail e" \outn"" po,0rlam
tfia-I,," ..m cnríil�r ""\I"r!tn�n_

tel, nUID"nhndo o.� 1>1""I'f"" ,\e

l'iu�l'm e de õnihU-' ;, ""'(;ida

s _ �." José doe

Can:?os 0:10 saí (mu, ,,,ira'

ne'-ll'o�l, o tral�l., ".!!ter·de

poderta resoh'er <I ca�". f) "a

r') t"d"to tO um pu'le" ...als

10"1':", mail mu1tllls1mu ..lIlhur

Com a pala"ra, pol�, ai .....

urés:lSrodo"ijrIUlnlere;lfô....

no tr�n8'P0rte col ..U,·o iRtel-

municipal.

JJSM,

CINEMA): t .ARTAIES DO CM
- UNTRO -

,

- BAIRROS -

�Ioria
às 7 1/2 - 9 1/2 horas
Ryo Ikebt

Kyoko Anzal - em -

MUNDOS EM GUERRA
_ EeheScope - EastmanColor -

_ Censura: até 14- anos -

CRiTICA

RU-MAR('�S E PAfENlH
Agenle Uh�lal ii e I "pr ."�.ldE laduslrial
se ... l�tr!J oJt 'llU.1"''''''. ,,"'c<,1"�.' ce mül!:"lYftú, "U11.U cu

"e/eta ..... ;Uu1CJIl ...t: 1!l>lt.lut<<'L'If'!tll••O, In.>'i(Jnuu, ,raaea d4I

fiua Trlneute SUVelf'j Z9 � I" andar -

SALÃo' _ ' ..... ro!> o ... l..A),a. ""At"'il - FLOIUAN(t
..ous _ CAIXJI' POSTAL 97 - C::ONE 19'2.

DR. SEBASn: O HOURA
CJ«.('RGI,\O·DENTIST/\

CL1NICA DIUB.NA E NOTURNA

Ex.Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento Inc\o;ar pela AH'l. Rotnçao - Prótese

HORARJO: Da's R,3D às 11,3(1 e da'" 14 às 18 horas

2'3 4"s e 6' FEIRAS ATÉ AS 20�O.

RUA NUNES MAc.:WI.DO. 7 ESQ. JOAO PIN70

AMOTE - �Pl:R�E - VISITE
DUI(;·&i.OCOS

ANOTE as i'antagens: mão-de-obra é reduzida em

10%; o lempo de construção é 70C'iI menor; material

mais barato e só precisa de 2 a 3 mm_ de rebOco. As

par�des não deixaIT' passal roido, tunidade ou calor e têm

nmtbilidade ilimitada.
,",UARDE o cnderccn: - Escritório à Rua Felipe Seb·

midt 34 l� andar. Fábrica em Coqueiros - quase defronte 8

,'ISITE a cas.'l modêlo, ao lmo da fábr;�a {' re-I'

�e pessoalmente. de Que você me_;rno já pode iniciar !ru9

·cI.::l.rllcllo. •

DURIEUX & CIA. LTDA

Fl'iOriC8 de bjoc�::; de cimcntn - tijo;os de concreto

Inslilulo de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciár'os
DELEGACIA EM SANTA CATARINA

AVISO ÀS EMPRÊSAS

A família de
NILSON MAFRA

�onvjda os pa.rentes e amigos para a missa de 2· ani·
'!ersário de s�u falecimento que, em sufrágio de sua

130nisstma alma, fará celebrar sábado, dia 16, às 7 h0-

ras, na Igreja de São Francisco.
Por mats êsse ato de religião e am1zada, em.etpac!a.

mente agradece.

•
� ,�,��.,:t".","ioii::::=::::�����������'�'��'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_;t.,:Blumenau (SC), 30 de Outubro de 1963.

'BAGDAD -' Foram
pensas tôdll.s 'vas comunica

çóes e: também .os serviços
aéreôs �en'tre o Iian e o Ira

.ql:Íe, êm: consequéncia de
um' aparente golpe de esta
dO" 'registrado em Bagdad.
As-' patrulhas iranianas fo
ram ,alert.'1das ao longo de
tôaa a fronteira 'com o Ira

que. Todos os aviões que
se encontravam na rota de

Bágdad, receberam ordens
de voltar à seus postos de

procedência.

RIO � 60 mil sacas

arroí': do Rio Grande

Sul, estão sendo . descar

regadas no porto do Rio
de Janeiro, para consumo

da população carioca. Ou

tras 100 mil sacas chega-
rão na próxima semana, a

;:�, i";C'�,.:, :,\..;::" ")'\':" ':'i'-' l\:: '" '''�: .

"

' ,::
. '�.

� .;',- '.'�����:<":;'('"'_?!�;

Escola Superior deGuerr
Em visita ao nosso Esta

do esteve uma turma da

Escola Superior de Guerra,
numa das normais excur

sões feitas e que visam co

locá-los a par dos proble
mas das diferentes regiões
do Pais.
Na oportunidade, manti

veram contacto demorado e

cordIal com diversos órgãos
governamentais, em espe
cial com o PLAMEG, quan
do tiveram cceaíêc de to
mar conhecimento do im-

portante trabalho de recu- vemador Celso Ramos em

per-ação administrativa que palestra com o General Ní
vem sendo desenvolvido. lo Augusto Guerreiro Lima,
Mostraram-se, os ilustres comandante do Núcleo de
visitantes, vivamente Im- Comando da Zona de Dere-
pressionados com o que �-------- �

lh� ��:t:��a�b��:;a:�,.p- P O r I u a' r I- o s Agraü""'ecemclonados no Palácio do ao. II
vêrno, quando comparece-
ram as mais altas autort-

;ê�ll �;�ª::,�,:��� ai Celso. Auxilio Recebido
o ES:JADO

.. ,.. o IUts AJCljCO DlAllO Dt SAltA CATARIIU.
- •

Florianõpolis, (Quinta-Feira), 14 de Novembro de 1963

Doutel Congratula"
se com Celso

Ao tomar conhecimento
do Relatório da viagem do
Governador Celso Ramos
80S Est�dos Unidos, quan
do estiveram em foco as

suntos da mais elevada im
portância para o Estado
de Santa Catarina, o Depu
tado Doutel da. Andrade,
líder do PTB na Câmara Fe
deral e Vice-Governador de
Santa Catarina, enviou ao

governador catarinense men

sagem em que congratula-se
com o Sr. Celso Ramos pe-

�e��:c�!�r� c�ban��V:�a�
rã uma instituição para de
dicar maior atenção aos

pequenos agricultores par
ticulares e a produção "das
cooperativas. -

RIO - O Deputado Ama
ral Neto, informou a im

prensa que se trata de intri
ga a notrcía, segundo a qual
o Governador Carlos Lacer
da está fazendo restrições a

sua candidatura ao Governo
da Guanabara.

lo êxito da viagem, nos têr
mos que se seguem:

"Expresso a Vossa Exce
lência meus atenciosos agra
decimentos pela remessa
do exemplar do Relatório
da Viagem que Vossa Exce
lência empreendeu aos Es
tados Unidos da América

do Norte, congratulando-me
com Vossa Excelência pelos
resultados obtidos que pos
sibilitariam a plena execu

ção. do programa de tra
balho do Govêrno Esta-
dual",

se Sul; e no segundo, O ge
neral com alguns dos on

'ereta visitantes, aparecendo
ainda o deputado federal

Joaquim Ramos, o Dr. Júlio

H. Zadrozny, presidente da

�:n�Ef�:e�c:I�se��:��:��
do Tribunal de Justiça do
Estado.

o Sr. Roldão Medeiros,

rragédia Grega no' -T .A�C.
NO próximo dia 16, será fOI levada com sucesso em do Departamento de Cultu-

apresentado no Teatro AI- Curãtíba, sob a direção da ra.cem-cólaboraçãc com a

varo de Carvalho, á. tragé- proressore Maria Lambros
-

Sõciedade Helenic�....
dia gréga "ANTIGONA" de \

Cominas. -::;;;::- _

sõrocíes, por uII\ grupo de A vinda a esta �apital G I d
-

aluáues do Colégio Esta- deste grupo teatral, .se de-

reve na n t
.

dual de parana Ap"', j' v, a mai, uma promoção - US fia J - -II M - - - � FI:;Sindicalo dos Empregados em Petroquimica olnvl e: unlclplo as ores

Eslabe�;í�����n��ncários :;f,��J,���Ii�i:�(�� �faiIS�;;11��:::;iª das Orquideas e Trabalho
Bltimenau (se) _ Rua 15 de Novembro, 342 _ Edifício Cubatãov.Os empregadcs.ves- ram-se, então' em assem. _

Joisville realiza a sua O cultiv<} das flores.. :';- tor; na sua. tranquihdada realizam certames de filo
LONDRINA':'" 3", andar _ Caixa Postal, 711 tevam ', reivindicando eu- bléia, entrando imediata-

268. Exposição de Flores e mo também das orquídeas de comunidade de traba- rea c de orquídeas, a ma-'

menta de SOO/o, qaando fo- mente em greve.
Arte Domiciliar. O accn- é um dos bons hábitos que lho organizada disputa nutenção do titulo que o

teclmento todos os anos o imigrante europeu I. no dia 14 dêste mês mais povo já lh-e deu, cidade
empolga a população da xe. Em Joinvil1e, mais que uma vez;· com outras co- das ,flpl"es.. éas -oroutõeae

bordo do mercante JUQU1. grande município do nor- em outras comunidades de munidades brasi1elnls que e do trabalho.
te. EsJ;e ano patrocinam o brasileiros descendentes de

C;���d: :r�on�e:��:I�to DO;� ������s C��ti:;r��asdafl�:�� omissão de JusticaVieira. Secretário da Fa- e das orquídeas. desesvol-
"

zenda, & Excelentíssima vem ínterêsse }em grande
senhora. O Dr. Luiz Ga- numero de família. e tem

=�;:��:7�: d:aB�'::\�� s,�:; Acampamento de Estudos na lagõa
de Laguna (SC), enviou ao Sob o patrocinio do Gi- aos seguintes alunos:
Governador Celso Ramos I násio de Aplicação da Fa- lu lugar: Marcelo Bían.
mensagem de agradecimen- culdade de Filosofia, foi chmi Teive, representante
to pelo auxílio prestado por realizado em Outubro últí- do Colégio Catarinense;
S. Exa. aos portuários cata- mo um acampamento de Es- 2" lugar: Antônio Francis
rinenses, quando se sentiu tudos na apraaível Lagõa co Steiner, do ÇJinásio de
necessária a ida do repre- da Conceição, que contou Aplicação;

,

sentante lagunense a Gua- com a participação de cru- 3" lugar: Marlete Mafra,

�:::�:�sa �: !:i:r:�:� �� nos dos principais estabete- também do Ginásio de Apli.
cimentos de ensino da Ca- cação da Faculdade de Fi.

terêsse para a. classe. I

Em um trê6ho da mensa- Pi�o� trabalh� apresenta-
rceoüe.

gem diz o Sr. Roldão Medel- dos sôbre escavações Ar- Dia 30, os alunos que ob

roa: "Não fôsse a sua gene- queologica, a comissão Jul- tiveram o grande destaque
rosidade nos teria sido dtü- gadora deliberou cumprir _>aceberão os prêmios a que
cil realizar tão profícua via- os três primeiros lugares fizeram jus.
gem que tantos beneficios
trouxe para a nossa classe".
E prossegue mata.adíante:
"Aproveito a oportunidade
para agradecer também aos

vossos dignos auxiliares
imediatos, que não poupa
ram esforços com a finali

dade de atender-nos com a

maior presteza e solicitu

de". A mensagem terminava
com um agradecimento em

nome de todos os portuá-
.� rios da Laguna.

Devolvam os Livr&s da
Biblioteca do Estreito

Bi���!�C:en�b�i�:m���iCi� r;:�t;:�:m���h:������_
drade, Nilson Aguiar, Fanor

Espíndola. Odete Andrade,
Mâcia de Lourdes Vieira e

Osmar Pizani.

bríel, Secretário da Agri
cultura. foi oficialmente

convidado.
A Exposição tem como

local a séde do Harmonia

Lyra e o ato inaugural es
tá marcado _para l� p::�
sovembro às 18 horas.

pai do Estreito, as seguin
tes pessôas que solicitaram
livros por empréstimo e

até agora não os devolve-

alcançado nível de aper

feiçoamento t,o exoreest
vo, que é um dos motivos
turísticos de Santa cata
rlna. conhecido em oco o

Brasil � ,.fOfa 11<1êle. '., itJoinvipe,\! ftp' seu!tt�ea�
dai \ de musicívib pr'otlu�

aprovou parecer
favoravel a lei do
'", I' "i;, ihqu'iline't'ô
BRASíLIA, 13 (OE) - A justiça, a decisão sobre au

comissão de Justiça da Cã- menta de aluguéis a partir
mara F'ederal, aprovou pa· do próximo janeiro. A maté·
recer favorável ao projeto ria será apreciada agora
de lei do inquilinato do pela' Comissão de Econo·

deputado Tancredo Neves. mia.
f",..,.del"bo'atórm

o Brasil produz Neomicina
�---- PRODUÇÃO DE NEOMIClNA -- __

�

BRASíLIA - O Ministro
de Oliveira Brito compareceu
do ao plenário da Câmara.

Respondeu as interpelações
do Deputado Marco Antô

nio, sôbre o problema de

energia e da compra das

emprêsas concessionárias 'de
serviço público.

A propOSição transfere a

GOVERNO CELS� RAMOS
Realizações da ELFFA

No dia 13/11/1963 - Instalação de iluminação pública
na Rua Tiago da Fonseca - Ca·

poeims.
xx xx xx

Extensão da rêde de distribuição
de Córrego Grande - Rua CeL

CASA OU APARTAMENTO
Procuro para alugar. Tralar nésla

redação com Osmar telefone 3012

Entrada franca na

Exp_ de Orquideas
Pãra a 6' Exposição de não serão cobrados ingres

Orquídeas, promoção da As· sos. A promoção visa ape·

sociação dos Amadqres de nas mostrar ao público as

Orquídeas de Florianópolis, mais belas plantas.

fri�� Sr. "

DOS SANTOS Lfks
1l1l.I••11.'Ú M.D. do BANCO -lNDUSTRIA E COMÉRCIO

DE·STA. A.

j.:,�;::�I���)hor,
,cio'Cumprindo determinação dos bancários de

(�) em Assembléia levada a e,�:ito em data de 22

r�te, 'levamos ao vosso conhecimento, os' agrade
di! r..pssa classe pela maneira amiga e cordial com que s� '-,

interessou na solução do, problema de reajustamento sala- .

rral, relativo à ultima campanha,
. ,

Não poderiam os bancários de nossa cidade ficar

alheios, não reconhecendo a vossa decisiva interferência

na solução daquele grave problema, que vinha preocupan
do a família bancária de nossa terra.

Tivemos a satisfação de encontrar em V.S. um amigo
sincero e leal, com o pensamento dominante de amparar

tanto os funcionários do Estabelecimento do qual V. S. é

Diretor, como também aUxiliando a que se levasse a paz

e a tranquilidade à [amilia bancária.
Louvamos aquela vossa iniciativa e a vossa preocupa·

ção na preservação de uma verdadeira harmonia entre Ca

pital e Trabalho, baseada nos principias cristãos e demo

cráticos mais puros e sadios.

P.econhecemos que nos dias atuais são raros os ho

mens que pensam como V.S., se dedicando na solução de

problemas coletivos, notadamente se observarmos que na

atualidade são desenvolvido mais e mais os defeitos do

ser humano, sempre com o pensamento voltado para o in

teresse individulllista, não se preocupando, nunca, com os

efeitos de atitudes perniciosas que fatalmente se refletem

na coletividade.
Podemos mesmo afirmar que encontramos em V.S. um

amigo da disse bancária e som_?s �stemunhas da vossa

dedicação e da vossa preocupaçao no que <'._encerne· aos

problemas sociais, o que bem demonstra p vosso alto sen- �------------+---
timento de <humanidade.

Atenciosamente,
Sindicato dos Empregado.s em Estabelecimentos Bancários

de BIumenau

J!: uma mensagem, todo o do grande planalto interior, tedor, dentro do seu sofri- por onde flutuam os cadá que se formou edifício em

livro, de angústias e incer- vinde ao encontro desta menta e da sua solidão. 'Não veres amigos", "Não' quero meu sangue".
rezas, pois o Poeta liCnte voz sem mistério... onde a quer apenas mostrar que é em mim o retroce.sso por· Aquí temos PÊRICLES
com profundidade os mo· ternura é a sobrevivência triste. O importante está na que machuca. Não quero. em J>RADE, que já amadureceu

rnentos que se abatem soo da morte," procura, que é matéria pa· mim a volta porque há, pira. para vida e para a arte.

"Este Intdrl'or de Serpentes " Iegres" ::�::;:::i:::L=:�M: ��::'r�,�::t�: '�,::��::t;:� :::���2Efi.�::::::� ::;n:::�::b,:::�a�::!,��,��:,t::�:�:: o:;:::a�:., H , apagados. "Ter certeza que ma, que existe um ama· compo.sição de sangue tal- dos os mistérios das lendas capacidade de recebê·la em.

gentes Alcgres", reafirman- de serpentes", serpentes que no campo crescem armadi· nhã, embora nebuloso, sem vez ou mesmo dizer nas se levantam." tõda a sua plenitude e tra·

HQLDEMAR MENEZES do·se como .um dos mais não são, de forma alguma, lhas e que a todo momento forma definida, fluido co· praças que sofro. A cada mas interiores.
autênticos poetas da nova alegres, mas angustiadas é mais forte o sal do misté· mo um rio e denso como procura redescubro que .sou Mas o presente aí está, O Aqui temos, nesses tem·

Estantos diante de uma geração brasileira, livro de serpentes, puras e sem pc- rio nesta comédia que é a uma floresta, mas sempre o triste poeta na antevéspc- Poeta se promete a procu· pos de eletrõnica e ciências

obra de arte, a nos criar grande profundidade lírica, �do original, porém solitã- vida em moldura de febre e uma áurora no nevoeiro. ra da realização." rar as serpentes interiores, balísticas, uma pâgina de

emoções das mais �entidas, proúuto de sua conturbada rias e humildes, carentes dor." "Amanhã serei outro rio e Não lhe interessa o pas· matá-las tõdas, e construir terna amargura, ilustrada e

das mais profundas. das .mensaffem inter,ior. de 'amor e da compreensão E anseia por ternura no outra floresta para os que sado, que não lhe sedou um mundo mais sólido, "Es· planejada artisticamente por

mais comunicativas. f:le mesmo afirma que do mundo, "Os deuses con· quarto poema, Conclama o não sobem a corda do não avalanches, mas a enas lhe tou circundando as grandes Pedro Paulo Vecchietti e

�r:rcr:::::!t':'�:fnr::. f·';"(, os ,:ellscs l::naram e'1l mim cCheram cm' mim nao o fi· COn1jrayamcnto (tos seus enfon'ar e sabem (11Ie nu ('dou perspectivas. Não lhe muitas e as long'as taquaras lànçatla pda Editora Rotei""

�'I:'I�h��'\I�a fi��q�III�f)��CS in�:: :::::'i:r������tt) i'ln�:IIJ�la7!��:�; ����:'l ��!���� :�m!�;:�;:� �:l�ti:r:.� tJell:e� espiam si· �:�::�:��l· �c 1�.�:SI���' d�u�a: !��: �a���It��ã�ol�:�I��da���:� roo .3,

Iln l!ttpn IIIl1 t'Sh'lH!N llfltlCI,l CUSpi I (te "!lHIl 'iJl,1.1�9�tas descei E lH"l)cl)la .� s� pa� II. cus <],,,1111"1"" '1i<,;f4i'"ii"�l>l':;,;''lic:;!nl:::i.��"i.i:'������h�d,:" ;:�,i!j::{_;;,d'.fUk:i.��,/' iE"'l1,� .. 1,,, 'I. ,
';� " '"

, \ ",.'ff�� i'i!]", � "' �����,.<i( '. ,� ". VI
__ _"'"'-__ �-'-""-_�__ ��_�__-"'=�_�__ �_

BOLOGNA (Itália) �

Aos 81 anos de idade, fale
ceu ontem o professor Gas·

barrini, médico dos faleci
dos Papas Pio XII e João
XXIII.

S. PAULO 14 (OE) _ O
Brasil" já está !produzindo
mais um pl'oduto química
faI'iJIlacêutico de base. an

tibiótico ! de �rg!a aplica
ção clinica e terapêutica;
a neomlclna. Utilisando a

mão de obra nacional e

técsicos aqui formados,
além de produtos (como
pasta de milhi e açúcares)
comprados do nosso mer

cado, a Squibb fabrica a

neomicina brasUeira, já

empregada em 30 fabora
tórios br8ll:ileiros - e que.
antes, era Importada vrin xx xx xx

����::;;at.e U��iZ��:nç�om� Monlagem de 4.500 metros de ca-

produto de base da nossa ��s ��.5��an::��:o d�a�:d��nasviei.
:ear�:a�:�:ten���i�:��1.:==:::==============:::J
tamentos tópicos das afec
ções dermatológicas 'e I na

terapêutica de isumeras
�nfet1midades galstl'o�in
testinais.

Américo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


