
N"_14.8l3

Cr$ 20,00

!-TAC-GR�tE1R0-G0-SIJL-TJfllii-illl{j-;-�
o TEM P o (MeteorolÓ9ieol

(Sintese do Boletim GeoD!deorológico. de
A._ SEIXAS NETTO. válida 9té às �:U8 hs. do

dia 19 de novembro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÂO ATMOSFÉRI
CA MEDIA: 1011.7 milibares; TEMPERATURA ME·
DIA: 31.4· C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 80.6%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:

Negativo - grupos cumulares - Nevoeiro - chuvas
esparsas - Tempo Médio: Estável.FLORIANÓPOLIS, (TERÇA·FEIRA), 19 DE NOVEMBRO DE 1963 _ EDIÇAO DE HOJE - 8 PÁGINAS

[�n[jlio f�tu�a Do[um�nro 'i�õn�o a �nma�� [rlUi
C. DO VATICANO 18 (OE) - O Con-!

cílio Ecumenico iniciou hoje o estudo de

Ium documento que poderá resultar em

histórico movimen�o de unidade cristã. Êsse
documento, afirma' que todos os crentes ba-,
tizados dentro da religião cristã, são de al-/guma forma, membros da Igreja verdadei
ra. O documento, contradiz abertamente o

conceito pregado tanto por protestantes co

mo por católicos, de que a Igreja Católica
ensina que não há salvação fora da fé.

Roberto Campos vªi dei·
xar a Embaixada nos EUft

RIO, 18 (OE) - Chegou pretende afastar-se de wa
ao Rio o embaixador do shíngton por questões de
Brasil nos Estados Unidos,
sr. Roberto Campos, dizcn

do que vete npenns avistar
se com O présídente da Re

puoucn cem o fim de acer

tar ti SUl!. substitulçân co

mo emuatxa-tor nos tssta

dos Unidos. Confirmou qr-e

saude e possivelmente in

gressar na politica em 1.965.
O sr. Roberto Campos tarn
bem vai voltar a vida aca

dêmica e jomotismo c não
sabe quantos dias ficará no

Rio.

l

Jango Homenageia
Sub Secretário
Americano

Presidente João Goulart ofe
recerá hoje jantar intimo

ao Sr. Adry Huermann no

Palácio da Alvorada. Alem

do casal anfritião, compa
recerão secretario adjunto
ncrte-arnortcano para assun

tos polittcos e esposa, o

oeset Araujo Castro, Casal

Carvalho Pinto e o cbere do

cerimonial do Itamaraty e

espôsa.

Continua
...

Pacífica
SÃO PAULO, 18 (DEI -

Continúa total e pacífica a

greve na Sorocabana. Toda

via surgem agora perpecu
va de solução, com a anun

ciada vinda hoje a São Pau

lo do Ministro do Trabalno,

para tentar acõrdo entre

ferroviários e governo. �

provavél que venha tam

bem o Ministro da Justiça.

330 milhões para
Florianópolis

da A NOVACAP e o 13° SalárioGreve
custando

Sorocabana
mais de •

mero
SAO PAULO, 18 (OE) _

Já agora sob a ameaça de
se alastar a todas as fer
rovias do país, prossegue a

greve dos funcionários da
Estrada de Ferro Sorocaba
na. O Ministro do Traba
lho está sendo aguardado
em S. Paulo, afim de ten

tar en�ontrll:r uma fórmu
la conciliatória entre os gre
vistas e o Govêrno paulista.
A greve. já rei declarada
i1"'�al pelo Comandante do
II" Exército, Gal. Peri

150 milhões para o

Rio Grande do Norte
NATAL, 18 (OEl - O�· de cruzeiros, para o serviço

vernador Aluísio Alves, tem de saúde do Estado do Rio
encontro marcado com B Grande do NOrte. A verba,
Ministro da Fazenda afírú será destinada a constru

de tratar da liberação de ção de um hospital, para
uma verba de 150 milhõef tuberculosos.

Constant Bevilacqua. O mo- sou prejuízos superiores a

vtmento paredista já cau- meio bilhão de cruzeiros.

Itaqui continua isolada
do resto do País

PORTO ALEGRE, 18 (OE)
- A cheia do rio Uruguai,
devastou grande área do

município de Itaquí cortan
do aínda as comunicações
telegráficas e telefônicas
com o resto do Estado. Ali-

juizos que se elevam a vá
rios mllhões de cruzeiros,
notadamente nas planta.
ções de arroz.

está

bilhão
BRAS!LIA, 18 (DEl - servidores condicionam ecet

Servidores da NOVACAP tacão da proposta a libera

vão se reunir hoje para ção da verba necessária ao

apreciar a mensagem pro- pagamento do abOno de Na

pondo pagamento do 13· sa- tal, relativo ao ano de 1962,
lário em 3 prestações. Os que ainda não foi pago.

\specto du ehf'gada do Presidente lia Câmara Federal, Deputada Ranieri !\Iazzilli, a

Joinvííjc. na última sesta.reíra. sendo recepcionado no aeropôrto daquela cidade

pelo GO'l'erlladt)r Celso Ramos, Dep. Joaquim Ramos, além de outras autoridades

estaduais, legislativas e munieipaís. (Reportagem na 8: página).

SANTIAGO DO CHILE,
18 (OE) - O Australiano

AlIan Lane, ganhou o quin
to campeonato nacíonal de

tenis do Chile, em Simples
masculino, ao veneer o ita
liano Pietrangeli por qua
tro a seis, seis a quatro e

seis a quatro

novo projeto de reforma

H
.

egrarte será entregue hoje
ao Presidente João Goulart. ele em
�:�:-�:Iodede�::�:o �li��;� L'de Mello. O trabalho será
debatido pelos dirigentes Ima
pessedistas, e amanhã o Sr.
VieIra de Mello apresentará
o projeto ao seu partido, o

PTB

Novo Campeão

Mensagem Sôbre o Salário M�nim8
Pode Chegar Hojp. ao Congresso

BfUlStr.IA. 18 (OE) - Po- cer os índices da alta do tecer as alterações. sala
dcrâ ser encaminhada no custo de vida, para estabe- riais.
Congresso Nacional ama

nhã a mensagem prceíden-
cíat. sóure a revisão do sa-

tarte minimo duas véaes Eleições no Rio Grande
P h f' dpor ano, em dezembro e ju- ery vai' para a C e Ia o��O'e�t;;�:S;�I:�; �e��s���� Apuração chega ao fim

seJho Nacional de zconc- PORTO ALEGRE, 18 (OE) nicipais gaúchas, restando

E t M·
'

d F
� A dmia, ao qual, caberá rorne- - Aproxima-se do fim a apenas o, resultados de 3, S ,O alor ·as orças rma as

\ : apuração das eleições municípios dos 154 que já

��:ecerarn _

resultados. A RIO, 18 (OE) - Fontes
1; «�o Qtmí�t:rát�a Pepubu:; ,J, 't :!� oo���'tl :��r,:��:�:Jurema' afirma que não. n',;���,�u",�:" ':;";�:hi'::�: Bêlgo �ineíra continua'em Greve1 chefe da cesa Milita, da

A G
qae se apresentaram Isola- B. HORIZONTE, 18 (OE) impetrado pelo sindicato Presidência da República,

credita em clpes dos no pleito, elegeram oan- - Prossegue a greve dos 8 da categoria profísstoual. durante sua permanência

��:,:,�;:�����;.:,n!�;1 :E:�:'�:::;,::���:�::: �:�;:,t����::;:�P��;�:�:' :�;��::���:i: :�r:�n:�� ��:::�'�d� ::�u:�;:ti�� ;:e���E'Y':,!��:q::
turbapas com qualquer tipo julgado o dissídio coletivo ���an�o ch:�aII·doE�:��

�f:�;5�;�1;�:�����:f JG Reafirma sua Satisfação pela Con- ������:��:i:�Ê�;:��
g,?�f�:;f�:�;�:v;;:l:� vQcação'Extraordinária'"

I.

dô';"Congresso �:��'''�t��e�:;:I'á �:a:�;

de reformas o Congresso BRASíLIA 18 (OE) O
t . .

'
- sagens ao Legislativo. Entre dos vencimentos do runcto- tensão social, criada pela M'em que estar em condições Presidente João G I ttiSSde poder votá-las, apesar de r�afirmou hoje sua s��i::a- �����is:::�:�, aq�: ;::�r:� ��!:�0de c���: ;�:�:i:rd: ínüacão.

��r��it::isi�e Us�m:�l�egi��: çao pela convocação ex- tregue ao Presidente depois
traordínãrla do Congresso, de amanhã pelo Míntstro Reforma Agra' ria tem novo projeto Un'lvedeputados seja suficiente segundo fontes do Palácio Amaral Peixoto, a reforma rsodo Planalto. Essas fontes, do Código Tributário e a BRAS!LIA, 18 (OE) _ O
reafirmaram que "o Presí- Lei que institue o salário
dente vai aproveitar a opor- móvel no país, fixando duas
tunidade para o encaminha- épocas anuais para a revi
mento de importantes men- são do salário mínimo e

Servidores Federais Lotados em

São Paulo querem
receber o 13° Salário

se�!�o��U��de�!i:ol�;ad� :�r!�Oa P��;� :ml:e:!:� Jerusalemde hoje na sede da IAPFESP, '

afim de ratificar ou não a CIDADE DO VATICANO,
greve decretada pela Fede 18 (OE) - 140 Cardeais e

ração das entidades da Bispos do Concílio Ecumê

classe, a ser deflagrada dia jlico, visitarão os lugares
3 de Dezembro próximo. Os santos de Jerusalém, du-

mentos, medicamentos e

Comissão resolverá
divergências entre
Argélia t Marrocos

ADDIS ABEBA, 18 (OE)
- O Conselho de Ministros
da Organização da Unidade

A!�icana. reunido em Addis
Abeba, designou os compo
nentes da comissão que de
verá arbitrar o conflito ar

geltno-marroquíno. A co

missão, será formada por
representantes da. Etiópia.,
Senegal, Costa do Mertin,
Tanganica e Nigéria.

" O Deputado Joaquim Ramos, apresen
tou uma emenda no orçamento da União,'
concedendo ao município de Florianópolis,
a verba de 300 milhões de cruzeiros, para

ser aplicado no serviço de água e esgôto, e

O
...

N d30 milhões para obras do Hospital dos Ser- peranos a fais amearam e-
vidores do Estado, ,

É uma noticia auspiciosa para a nossa flagrar greve Prontídêo nosCapital, uma vez que possibilitará al' nossa
. -

,

Govêrno, à ampliacão �êsse serviço de utili-

FUZI·lel·ros Naval'sdade pública tão necessário ao dcsenvolv�-
mento da nossa cidade.

NITEROI, 18 (OE) ..:... En- gração de greve de solida- dão a partir das 18 horas e

O Deputado JoaQuim Ramos que não trou hoje em seu 7� dia, 'a riedade. Como os emprega· navios da Marinho. de Guer·

tem medido esforcos no atendimento das ;:�:J:i��; �:b��:�dO�:!s��� ��� d�: �;!;:�i�:ig�: ���: �:d�á;: :��������n��s ;:�
necessidades do nosso estado junto ao Go- roo Os operários navais da o pa.gamento da taxa de in- ra entrarem em ação no

"". y,êrno da União, vem cumprindo com desía- GtU\Mb'ltrn e do Es do 'l:!��r�dac�e;po (i:;ld:UZi�C���: ��:� ::e pa�:�iZ���a�;p;:t�"';"" que o mandato qll� o povo (;atannense lhe �\�blé'i:°l'�:�n�:i: ae!;Oi�;: NavaIS entrará em pronti- Rio.Nit.erói.

...__l_i'f_"�_O_��_'l!=(:.:l'=:__?='-=li':::1&:_'"".___"=�!'l'",';;'",�"'"",�"--_-�_,;l-�",--'Yi"-"",;,"."-:,,p�",-n'i!�!•..t,,--I"_�i,,,"',,:"_'_0b_,!'e_c�_"�ue_.f1�;t!�.�.d"+k'_'-C-'i:"-"1,::!-"'1"""'_�::�'�" -��

roupas foram enviados de
Porto Alegre, para atender
as vítimas das inundações.
A Superintendência da Fron
teira Sudoeste, procedeu a

um levantamento dos pre-

Cardeais
. -

Irao a

servidores da união deram

prazo até aquela data para

que lhes seja pago o 13
lario.

rente a primeira quinzena
deste mês, informou a em

baixada do Vaticano.

Problemas do Cáfé
Discutidos em Londres

LONDRES, 18 (OE) - Os
países produtores de Café
estBrãe heje reunides em

Londres. para discutir o

problema ,d"" manutençãu
u...... i,.oi"IO:> Uj,"H�"" .. "

cia de aumentar os preços.
O Cohselho Internacional
do Café e!!tBra reunido de

hoje â,.·23. prevendo·se de·

bales bem agitado-s .

Está

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Palrõnesses e Elegânles Bangú serão

homenageadas no Querência Palace. �olé
_ recepciona convidados na próxima Quinta feira

1 - Logo mnis as 20 horas nos salões «eccrecãc da festa de 15 anos de Iolé,
do Querência Palace, serão homenageá- terá a responsabilidade da sra. TeIma
das as Elegantes Bangu, srtas. de nossa Scnerrer.
sociedade que participarão da festa do ----{)--

próximo sábado bem como aspeeíalmen-
te convidadas, as Patronesses. 10 - i\S rendas e os tecteos estam-

ftua Cnnsc!lI('iro lUafra. 160
'reterenc 30:!'� -- Cai", Posta1, 13'
!'�lId('rcço 'f('lt�::irico ESTADO

nfRr:TOJt
Rubens de Arruda Ramo.!!

nEl'tE':\"TE
1)oml03:05 Fenland"'s de Aquino

CHEFE OE MOA.Ç,\O
AntOnio Fernando do Amaral e Sil".

ftEDt\'J'OR·�ECRFTAR 10
Pértctcs Luiz dr' Medctros Prade

1ffi'.n:\'I'OHF,8
Oswaldo Mp]o

Pedro 1'''-1110 1I,.[:)('hnclo
rUm,IClIMDr·:

osmne Antônio Schllndweín
!O;F.{:nt.'r.�Rto CO\\mRCJAr.

Divino Mariof
nr.1'To. m� ""$;t�NrflR.'�

Major Vilgilio "'ias

COL\8()R\O().RE�
Prof. Barr('iros Filho - Prof. Osvaldo R. Cabral

= :��t ������I.a��r;1 r:o�!�:.m:;��n B�! I
d'Eca - Dr, Mi1tnn tette da Costa - Dr. Ru·

Ibens Costa - r,:"l. Cid.Go:waga - Maj(lr Ilde
ronso :ruvfltlRl - Waltel" LanRe - F'Tá:vin Albf'rtn
Cip Amorim - AmBldo S. 'Allago - Doraléoic
Soares - Prof,

�r=a�:��al" .11]Zury Machade - r.ãzaro Bartolomeu
8!:iflOrk!il

GilberTt') Nahas - Maury Borges - Gilberto
Pníva.

Arto Plá!'llicas
Jair Francisca Hamms - Gcorge Alberto Peixo
to - Thor Marbouces.

Crênkla"
Silveira de Souza - Enson Nelson de Ubaldn
-- Raul caí-tas JoilhQ- Mnrci!io Medetros Pilho
- J. J. ('aldejrll Bastos - Luiz Henrique da
Silveira.

rimar Cnrv!llho.
Artes c Letras

Salim Migu('l Péricles Prade - Síh'eira de
Souza.

t;l'onomia
Oswaldo :\forHz - ]o:;(Juipe Fac. Ciências EconÕ·
ml('nc - !lm:!r ütn'alho.

"Iltlt'i:.s da POlfcia Militar
l\I�jor Eelmundo de Bastos Junior

Cm"nmtiriM
Jof\o Nilo Liohal't's

\. 1_lltormação Agrícul"
C . .Jarnundfi.

REr!'F.SE:�T,\�TI�S.
R"!HeseOlaçõcs l\. S. L..'lra Llcl<l. R!o «(lB I R\l:l
Scnac!ol" Dal';'1'; ·1(J - 5' srtdnr.
S;;o P<luln - Rua "itõria 1).,7 _ conj. ? l
"nrt,1 l\lt'l:n' - PHOPJ\L _ r r

... 1. Vi, e:lle. <!��
8('10 IllIri/.fIIU" - SIJ' R .... (:,,;,:

-

('� -:�:.:.;, Lo'
558 �' nnctnr.

AF."nH·� .. �"t)fl"tl�ponrl ..nlrs em t;:::::s os munir1-
pios !'e Snf\\a r;Llndn,l - A. __ � -C,,)$ medi:!nte
l:Omr.IIIJ clt" ;l,' .... 1,) eflln 0. tabela em vigor.

A�iST"'.'\Tlln." AXt'M, C'r.'l '1.000,00 - \'ENDA
l\Vur�!\ CI'_<: 20,00,
(\ Ilh·I'\·ão nãn �c n'sllQl1�"hiliza p"los COIICt'i!ú!>

1'lUithhts no� ;u;t;�os assinatlllS)

: VANDA MARIA NUNES
PIRES ilUSP4:ioso eVelltO· S(lrá. I�()

dja de huj.e, alvo das maL..

expressivas prov�s de ap)'e Moreira Salles manterá Encontro com JangoFolgamos em rcgistrar. ço e (';tima.
na efemêl"id-c Que hoje
tranfcon'e a pab.sagem (Jc Nós de "0 ESTADO". as-
mais um aniversârlo na- socian(J:J-nos a" manifes-
talicio da gentil e prcn- tUÇÕlS de r""gozijo, endere-
du(la srta. Vand,l Mul"Ía çamos ii. aniverS'3.riame
Nunes Pires· dilê!<t filha jv b(>m como a'Js ::!eus geni-
nm;so pl'ezado amigo e tores. Os nossos mais
distint'J ContetT'lnCIJ M,t- 1:)1'030 cumprim�ntQS.
j'Jr Antoniu Nun�s Pircs
de sua exma. e�_DÔ'SJ d.
Wanda Nunes Pires· el .. -

mcntos que desfrUtam e�11

os no�sos melc,; sociais de
sólidns c mer�'cida-s ami
zades.

:! - A.!radl."COmo"i ao Departamento
de Cultura, a géntilcn do convite para a

peea "AntiA"onc", Tra�édia Grega de So
recíc aeontectmcnto que se realizou sá

""do fl.tl. no Teatro ,\h aro de Carvalho,

3 - Neste fim de semana circulou

:).<.."Ompanhada do jovem Dr. Plmlo Kleis,
a srta. Maria Tereza Machado.

oi - "udo com('llt ..<to o mo"imenta,

do jantar no moderno I"('staurantc do Ho

tt I Ro)al, prolnO('ão dos Radios Amad(l·

�I'! de Santa Catarina. O esmerado se"";

� de bar e copa teve a reSIJOnsallliUdade
do sr. Eduardo Ro ...a.

pados, estão em pauta na moda remlnt
na para a primavera verão.

11 - Foi realmente bastante movi
mentada a noite de sábado no Clube da
Colina (Lira Tenis), com Festa Maracatú.
A bonita decoração que teve a responsa
bilidade do decorador "N'ezlnho", esta
sendo bastante cernentaõa.

I;! - Deram nota llfta em elegância
e bclC'lfl no jantar til' sábado 110 Querên
cia I'alace os casais: FranciscB Grillo
(Anita, Scrgio Francalacci (Terezinha.

�::isL�:�� :�:����.MeSqUita (ICda'f

13 - "Borboletas em Festa� promo

ção da Rede Feminina de Combate ao

Cpncer. quermesse que se realizará no

próximo dia 29, na "Praça Pereira Oliveira.

1-1 - ,Jantando 110 restaurantc do

Quercncia Palace, muito bem acompanha·
da a srta. l\1aria ue Lourdes Dami:.ni.

15 - Viajou para São Paulo o jovem
sr. Georf!"e Alberto Peixoto, Direyor da

R�io' sant�tarlna. ,
'-------<>-

16 - Em preparativos o ".society",
para a apresentação da nova Linha :Ban.
gú, sábado no Querêncla Palace, em noite
cm "Bbck tie". A promoção que doará a

renda pró construção da sede social do
Clube Doze de Agasto, vai reunir o mundo
clcg!lllte social.

ALUGA-SE

BRAS1LIA, 18 (OE) - °
sr. Walter Moreira Sales,
marcou encontro com aPre·
sidente João Goulart, para
relatar o resultado de sua

missão nos EE.UU. recente
mente. Não revela a infor·

mRoção, quando. será reali
zado o encontro.

Na práia de Canasvieiras, uma casa mobiliada, com

fogão a gás, geladeira, água encanada, instalação elétrica,
�anitária, garagem e um pomar com árvores fmUreras.
Tratar com a sra. Domingos à rua Teresa Cristina, n� 307

- Estreito.

\_ B a R
� I o r i a n ó p o� i s

Rua Trajano - 27 - Fone 3125

:; - Um casal de nossa sociédade,
adqulriH uma belissinm tela, na exposi
ção do Quel"encia Par'ce,...,apresentada pc
hl Cooperntiva dos Artistas Unidos de
;:'iio Paulo, fazendo o pagamento de du·

zentos mil cruzeiros. em Dolar.

(; - AgnHh't'cl)lUS a maneira sintpáH·
('a tltle fomos recebidos no Clube Li!"oen.
se nU.;lei,lr �IV!�ãhado, guando era reali�
zatla. nlOdf{'n ada �CUllião Jlanç�nte J.
.. ,

-1>-.-_

7 - Fomos informados que está seno

do bastanU: concorrida, a exposição de

orquídeas nos salões do Clube' Doze de

Agõsto.

8 - Circulando "a Guanabara, o sim·
páti('() f' ('Iegalltc casal Mario l\te.\·cr (!\Ia·
ria OUvia.

:::a: ...=:;;;

Ivo Ban(leira Cor-,

;IV�" Nilton Vieil'a da
.

_

'"
- sr. Manoel A Gar-
bclotti
- (II'. Emani FaíSC<1

A slmpitic;I natalic!i.h1-

PR�TLJAIF:g��IS "';
OLHOS

.

use 6culos \,

bem adoplodos

atendemos com exotidôo
suo receito de ãc.ulos

OTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓR!O
,

«BAIUCI
REHAURANTE

CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

,..

/

escapa)' :l.� O"'0t.unid�r",!:
que Ihf>S são p·"-'piclas. fa

cilidarles que Jizem con

denar. mas Cf m.) são ele.
ment.o.s cna(\'.), 1'<1 prôI1t'i,1
esterqueira. ii. e]:t recorlli_'m
encontrandc> SC'1 própd')
fim.

Temos um pr.cEid'_·l1!� que
vive acendendo u;ua v<da.
a Deus C outra ao Dia!:!'). e

então Ptrgun(o. ,�"!;1" D:)
ele um homem que •. '01'11'\

hte gigante que dorme em

berço esplêndido, lr c'Jlltra
.cs ensin<1mentos àl' !-eU

grande' ·91·Oteto!t qac 1;.1;1 »
saudo.:io Prcside-nt.: �;(·t(tli'l

Vargas, quer"",r BÓ,n"llt� a

gitar as m-gssas. hm:'(.n�a r

e advogar greves· divergin_
do frontalmente (Ie Vargas, �,
o qual em tempo algum.

- .

permitiu que as :'ó"ças an-
'" ._........-c

ti-democrática:; t·n·volv(:1.
sem esta nação. .''''''- -=_

C:>��s�:r�:s,p�i!�,,�:��idl��le� -MACHADO & COMP. - FILIAL A'
sua passagem pel') govêrr.c> RUA )TRAJANO Com uma instalação mo·

!���tep:s�;;��c:e���o�êr��l� dema em casa es�osa, bem iluminada. e
�entiu lJ <leu ao pVo mt:-:- muito bem. armmada, Machado & Comp.
��.o:�Çã�uec :�:f.iç��·�7!::� inaugurou sábado pela manhã sua filial, que
esquecendo do _ll'oletar,;'- se apresenta como um estabelecintento que
do.

veio entiquecer ainda mais o nosso adianta-
Hoje encantra -�e na é,,- do comércio,

���ã�c�e!OVe��l� sefe�:;�;� E'sta coluna l'egistrando o aconteci
influenciar pejos comU,liJ- mento deseja á firma proprietária completo
bolchevistas I) Ialsos 1: ... -

êxito.

�:I�����t::;;t::��1�) pa����;!= SEMANA MA'GRA Prometi dizer al-
fo de inúme['a" :,"{!'eves p:!. go mais concréto sôbre.as Regatas, realiza-
::�d::�O:!:i� :::/::;� das·
salva?/; - pelo p��e rle Pouco entretanto a acrescentar além do

:!���cu�:s ae7���e:. a i�� que registram hoje as crônicas a respeito.
do,. men.os a. curriola de I SOmente que o primeiro tempo da compe

�e::g�:n:::o.��:êl�::� tição remistica correu meio agitada embora
mo. a baía estivesse calma.
Jango demonSl,I'OU c,al.'!.- Ondas e marolas foi em terra, .

:�l�!irS��� ��!����e�e ;��� Martinel1i sagrou-se tri-campeão,
Paulo e Guanabara, 111.IS Um torcedor, no auge da' torcida, caiu
�:cqo:r��-J�l;�C��e�,a �����= ou jogou-se nagua de ropa e tudo como fato
d3Dlente homens de seu:l- inédito ..

�od�e�is patriótico d'.) C!ilO Quanto á Dromoção devada a efeito pe-
Em dias passados, lancei .� 10s rádios-amadores permanecem as me,<õ:.mas

uma nota em um jorn.ll "I
cáusas oue não deram ao cronista dados

:1�:�ã�a��r:l·fl��I:�:���a<� '-�ompJetos para referências minucio;as do a-
no,> para í'recav�rem-.;c contecimento.
���!�I:::nt:14 �c:::�� •

VOCE E' O JURI O defensor do tem3
dade_. onde citei C.U<l'S celu- e o acusador não se entenderam. Os jur;:wfos
�:�ac5�mu��t:r;"i;�lito ;;:,�� resolveram deixar o vereditum á consciên
Quitéria, sita a ['ua João cia dos que ficaram em casa ouvindo,

•

�����dtn�iV;;:!: Q���!� Zero a zero no p1aeard.
de Novembro. O tempo esquentou mesmo no auditó-
Pertenço -a um partido rio e o zum ..zum era ensurdedor.que 'tem como chefe nt\cio-

nal O Dr. Adhemar de Bar- Foi pena.

Observando a :'I!tllaÇ;'i()
de nossa- Pátria. pergun
tamos a nõs mesmos, o que
hã em nossa Democracia

Social Cristã para ser tio

combatida por uma entno

ria que se diz soctaüsta.

Socialiscas Que ;;o) querem

ver-nos sob o tacão russo,

e então investc-n ccnu-a

neçõe« n-adtcíonntmente ,,

migas d15 BRAS1L, e onde

vamos buscar ,ljudas para
o ncaao desenvolvímcn-o.

empréstimos .� acordos co'

.mercíats, ressatvados Os in

teresses mútuos dentro d.'

esquema" dlecu-ido e aprn
vades pelas n:l33;IS camu

ras altas.
Es..'<es soctaus.ns aprcacu

tem-se formando a chama

da "esquerda -temccráu

ca'', constttuídas de CGTR.

UNES, etc.. Não faz -n

outra coisa a não ser prn
curar derurjrar a mm t-:n
natural das -c');sa�. traus

Iormando-ae e.n. verdartsj-
'

ra desmorallzaqão para o

pais no exterior. com eqí
tações e greves <1" tod) o

tipo, preludlcand» o pr-i
gressc e harmon!a em t-i

�a a nação,
E-;scs vermelhos masca

rados, não podendo reg.s
trar o seu -ão amado PEr
tido Comunl.'lt<1. q,w em é
POi:as '_:-:llIssadas iJi (".JSS�(l(l
o r�gk;tro, por t�r sido p"J
"ado estar a 3!'t'viço de ,l")
{ência 6tral1t;{·lra, n;\o
Querem outra c:_isa quo<:! :?

dolce vida as eu"l..',s dJ a

lheio. Atacam I) sistema ('_,

pital!<>t.a. democr:;tieo b 'a
sUelro. porêm. não deixun

Continuarei ee-n receio a

campanha Que m-etei con

tra esses ralsos democrátas

que sao como camaleão.

mudam de CÔt· d� acôrdo
com sua-s conveniências.

ros, tremem que cuja ca

pacidade admímvtrauva e

uderanea é sobaíqmenre
conhecida. Brasileiro de .-')

das crlmadas scctat, tem

demon stradc o s u deste
mar rr.ontc aos rr-Imlgns da

Pâtria e da nemocracte. '1- MANOEL SANTOS

guardando com a devkía Suplente Deputado pelo

pre�,lução as greve!' ctm..n Partido socíai progressts-a
da(ll\s DOr Ja.n�o Pelacam- Florianópolis, em 12 de

�i_:'�C�G_T_',_U_N_"'_·_&_c_'a_,_N_O_V_,,",_b_'_O_d_'_19_'_3,__

Pacto de Ação prepare

Nova Greve
SÃO PAULO, 16 (OE) - rios e enfermeiros, que es·

O chamado Pacto de Ação tão com 'seus serviços para

Conjunta está esquematí- Iizados exigindo melhores

sande nova greve, afim de salários. Segunda feira, se

forçar a vitória dos serví- rá realizada uma assembléia

dores municipais, rerrovtã- gera
.•l._'- _

C.IlILOSPf.lf�N!\!E�J �Z�NS��QUI�O
SCI-lLINDWEIN

e

MAJOn ANTôNIO NUNES PIRES E

VANDA l{Ú,nLSKI N, _�IRES
-em o prazer de participar aos parentes e pessoas de suas

relações o noivado de seus filhos.

0,=, An'onio e vanda M",;"
"- f�, ,

confirmam

Brusque, 16/11/6:1 Fpolis., 16/1l/63

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DR. SEBASTIÃO MOURA
CIRLHGI.\O·J)E:-":TIST.\ _�__

Ex_Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento Indotar pela Alta Rotação - Prótese

HORÂRIO: Das 8,30 as 11,3U e das 14 às 18 horas
2 s es e 6' FEIRAIS ATE AS 20,30.

RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOAO PINTO
CLINICA DIURNA E NOTURNA

a

lOTE-

1',ofNBor I)r, fI .. rnl.pn �. lia prlme jra gUe,.,. mu",lil,!

QualJt tod08 os p�i"e" d', .\_
ftleri.,,, Latina ........ , lO" 1",1"11_
do com o pToble'NI. da estabf,

'Idade montntior1a, Admiram_se
como 05 paise' ..U",p('IL�. dr,·""
todoS pela III';unda KU"rr. nu'"

dial. hOj .. , apr('t<t'nlllm ...,,,'da ..

e�t',·ti$. ('apazet< af.\ d ... 1I!10i:>�
10 dOlat frllqurJan�

O problema d" e�la!,llldlld,.

hionentárla ê eomplllli" d('m,d�

para Ser rl'8olddo m<,ojlnnh' ,(,_
eeIh! slmple6. (;..rl". I/U'- (1",,1_
,uer ('omp�mno d.� U.�n. i:I!J

Econõmlta. enll1nll a� lIe ... ·s�l_
4adl'll" a. meodldaS II .,.. r.·IU tu_

",adas por "nla econemta n,,�lo_

nal, lI.ue quer manl.·' ,·.lú,·,,1 "

na moeda. Entre "N .·""he'·j_
mentes In..ontestad..� de hoj,',
..-onal. q� af'mp"" "stá E"nl p,._
rito • m�da. fi" o e<l"ilíhrio
..nlre o "alor da prOiI"r:à" !tn_

C"1ul!.h� • pf"Cllta"ão ue >lfn'i.,... )
de Um 1.'•• do dInheiro rireU

la)lte d" outro I.dl (''Ilá I,�rl_

Vende-se 1 lote, ótimo para construção,
zona central.
Tratar à tara Felipe Schmidt, 21 - altos

20/11/63.

Ginásio Antonieta de Barros
CAl\IP.<\NIIA NACIONAL DE EDlJCAN'DARIOS

GRATUITOS

De ordem da Senhora Diretora, comunico aos Interes

sacos que, de 18 a 30 do corrente, estará aberta, neste Gi,

nãsio a inscrição para os exames de admissão à I" série.

Documentaf'ão exigida:
Certidão de idade (maior de catorze anos)

Atestado médico e de vacina.
.

Certificado de conclusão do curso Primário.

lJÚormações mais pormenorázadas na secretaria do

Ginásio, na rua Victor Metrelles, todos os dias úteis, das

!l,00 às 12,00 horas.

pal!80U pve uma é,,,,en I'm ..ue

a Alemnnha ,,,'- ·t.inhõt I .. rm.do
o ;:C"mpeão da Jrinll<·ii .. '''. �a_

b" ""allar bem, cn,i.,a�" 11"1",,

amarl::lIs e"'I,e riênci,,� du p;t�Slld"
II q'f" sill'nif1ca a Infla"ão. 1'10,.

do quo!' w' merlluas Ile c"mb.�te

.. infl,,��o só a pr"priK Inrl,,_

�iio - é ..sta" iI<;"",
F.",i>lI,1' na Ah"unllh., Úd<:lcn_

tal urna "Sne;l'dade d., t'rotc •

::.�::�: �CO'�:��:::>l0�':S,:�e�::l
trlhal. por e�tudn';, llj,e!ns e

(r,lleall púhlicas d1' 1,,,lillc,(
S:<lve rnulUental e l",d><lalh'� pa_

'a" o!'sl:ahilidade do mareO

Em "eis anOS." <·u�to .Ie d_

da na Alemapha Oddel.lbl ".

btu de I:;rt_ A Soci.,dad., cila
da julga ,'om muita dnn·za ",,

�I' rato, a�nsando os 1""'lid08

p"I,tIC<"', n� g",-êrnos e os mor

Cl'iros sodais A ..mpr<.'gao.iore.1
""mpregados) ..ulpadO;t I.el ..

allm ..nto do cu"to de ,·Ida v'"

2.:;';'ao,,,,0,

,\ Socicdadc denllnda lud,,�

GinásiO Antonieta de Barros, em Floriartópolis,
18 de novembro de 1963.

AlJRJ!l.1A DE l\1F.LLO BO'ITARO
secretãrt»

• .� clausul"s ,·ontral"i>l. qu<! Ii_
NII AIlI'manha Odd"otll III�

tll.te_s", cooslaotll'lII1!oh', u, nro

blema d. ",tabllldud.,_ mon.'la

ria, O P'O"o al"",io, Ilu", ""pnl�

_________----------------------------------------

Usinas de Açucar
Novas Usinas e Reequipamento

Regulamentação do Instituto do Açúcar e do Alcool

A IEMSA Indústrias Eletromecânicas S. A. está habilita

da a proceder aos estudos necessários, de conformidade com as

exigências do L A, A, dispõe de corpo técnico de comprovada
idoneidade para:

Estudos econômicos
Estudos agrícolas
Projetos, desenhos e detalhes

Montagem e movimentação de

usinas completas, com destilarias
anéxas, fábricas de tórula, etc.

IEMSA Indústrias Eletromecânicas S. A

Rua 25 de Janeiro, 303 (São. Paulo) Capital
Telefones 34-086!l. e.;)7-2439
Endereço telegráfico -- INDUIEMSA

São Paulo - Brasil

I:'"m OS reodimentos "nlurlai�

hU� dh'ersns tipos de íodi<'e�.

'tajll c Iausulas Tt"'el"riam d .. ,,

eoofi"n�a aherla rrrnle ii mOI'_

d". Clt" a SOcled"de 11m at<:>r_

do, ""I"ri"l firmado ent re "i

pl,rceir,,� da io"ü�lrl,,1 de c""S_

Irução. t-revtu o eccrdo u"Hl

"'ajora�ão dos 8a1';rloll .If

�.9(;' em 19&3 e d" ,I.�V� no-.

'el::u;nle" DilO mêses. h"seanun
'e to. pre"lsão, �<'l:'tLnda li (11lal
p soma II"-,',,Ior da produ�in ..

da I"e�ta�iio de ser\'\�OIl. ;,.0_

..a,·dml'ote. aum"ntarti n"5'"

me�mo períudo oa m"sm't per-

lI:"ai� " relação ""'lu li prcdu.

<;"0 e o m<'io "';r ...ul.ante nt'_<�e

A critica da goc1ed.,de co_

me�a "om outra p"rt .. do ae"r_

do. '1"1' pr",'ê acré�<!lmo to.llpl�_
,,,enl.ar dos saltirlos, �,. upe','f

d" <!'Inllihrio eolre oferla c

procura Os preços ""m ...olarem

em 196� mai� de I.;i"f. S';III�

.."so. """im cnnsta 1]u a�(J[<l",

(>.� contr"tanles re""1r_$�_;:,,,

1I'1""udoH m"i� do qll" OI �rr'i
lihrlo entre Of"rla .. pro"","u

perm)!:ir. \'Iolund .. e�1H ' .. :::r.'t

ha�lf". fazeod.. se!,fui. OH _

lli.tln� UOH pr��o�. "resulC;,c\O

iJf'rlu tnid.. dn p."cc.�o ior:,,

dunãrlO, pOrt;"e U>I pre<;o� i"H'

diatum ..nh' dl·tlt.m a'''n�ol"d ..

F�t"hcl .. c� o lu,,�,·..r da15,,_

'Jedade ,,11t''''''; Iwnl"S há�ic"�

11,· j.IoHIIt·a n",,,elá,l,, IH"" """,

I"'oo"'nlll "',,Clnn.l ,·"n'p1[""r11

10) roliljca lIahuJ,,1 "iio lloiie

�er p"lil"'" d.' poder c IIe r",',:"
Xii" � pOsHi ...·I. l,eh" a Socl ....la

d�. que aQuêle pllrcrir" (lu,·,

P. e, pelu f"lta do!' mão d., oh'"
00 mcrelldo d�tTlI.balho �c rn

.,onlra nUm" po�lciio f:"'orá"ej

USe"ahU8tde>l8aposi(aOI,at .•

for"lIr o aumente do!' sahírio.

,\ I u I II- hlarlul jÍt oiio re""I_

H m";.; o \lrohl�n.tl, lIol� �!ll,,_

nos 110 ijiio ju�to' I' I::IIT""lld,'"
por uma moeda eblâ"el, " ... c,,'_

respondem ;,,, r<'alid"de" 0'''0",.

2,,) PoliU.·" lIaln.11I1 nãol' um

:�i�::;�::nt�ald:;;':" pnr;'!;'io':,i;�!�
1�lo é niio .' obj ..q,·o I)nta JH�

tl�" dl.slribulth·u. ,\ p"I,erlê,,
fi" t0"4l'II. CIUe ""un,�oto ,lu

sIIhirlo)( "dolll d" "ulor do� lUO

d"to, e d"llrestuç';odl'>lH,·h .• ,;

equtvalerues niio fortl.leee 'Ie

acordo ('Om a SO<:ledade" r"._

ma"iO d.. h.. n.il )1/(rliclI!:lr('s.
III"S �lnJ f"r�" Q "Ih d" p�<::,,-;
e o �orT8qu ..�lo' ..nto do me'('/(_

do.
Á p"litic" de di�trihul�ão ,Ia
reoda oudoo,,1 d...·e Ser rOrln"
lada da mao .."" dlrerente, C'm

fermo8 próprloH. QU� ..o'·ot.·e"l
toda a política e,·onÔm;"" e (j_

O�O(,f,ra da nadio. llrientand"
Ioda 1"J:'isla"iin II rl'SpCilo.
J)lz II Sncledade, CI"I' :t .. ri_

I:�m d .. surto ioflucl"narln ",,�

t>Í �itulldu rOTn dus prohlem,,�
d" P"lítl�'II d .. ,,·oda. e o I':<h_

do o It'.und� r""pnnllá,·el, 011 A_

11'mllohn prjndpalo'enle. 1, ... I,,�

Se"� in,' ...slhn ..nto� ,'11\ "onMI"',

"Õe8. o 1'0""" I",hlko. ror�"nd.

SeguI do PewtoiSClS of;C,oi$, o Iro�il ocupo O p,imeiro lulor "O mUlNlo_ reserves

de minério de ferro. As resetves (onh"cidQI alingem 65 bIIhõ.s de lon....od� ••

representando ('KO de 35% das '11'.'\'05 mundiais. Seoundo �5se� mC!'51ft01
estudos, os mais i,"portom.s jo...dos de f,."o' �e situam .... Mif'ias G�ois, Moto

Grano, Goi65. Bohio • O r.rtii6rio do AmQPó.

ISTO TAMBÉM ri VERDADE
Preferido por muito. «JUba" d.
fumantes em todo ° U, ,_ço.
à excelenle qualldod ,eu, lu. .

mos, CONTINENTAL ti'. cito",.·
líder do país,

-,

Coniinenlôl
umtl p.ef�rência naci("\tll c ..... oe CI_GAUOS SOUZA CRUZ

COM -HAMP.CtN
I

N'A MODELAR
SUA/SORTE E

DUPLA

QUALQUER· COMPRA CLHRERDEARO DIREITO DE CON OI

210 LITROS DE
CAPACIDADE

NÔVO E POTENTE
COMPRESSOR

W!Assegure O seu Ingresso
No Banco do Brasil

CONCURSSO EM FEVEREIRO/MARÇO DE 1$4

Prepara'se através de métodos dinãmicos e atualiza

dos, sob a orientação objetiva do nôvo
CURSO "RECO"

Outro n"'lh'o" (> ptrfel'io_
nism" d'l �e)l:U'ançn "�Ial. Em

'.ê7.d"apelllran e>lfôrr:opr.í_
"rio. rll��nd .. <,cnnomlaS o!' f!lm

1.�lo ...nunc1andll " hens dE" .,00_

con[orme a

(C.üUt. da 6', l);í�,)
vencedora: J:;bd Furtad:J.
ttmcneu-o: M3.n,)�1 Silv<'ira
voga w e t rrc o c II('�
Santos. �ol�v(lg� Erich
Pasaig cont ravcg i , Rui L;)

peso l� C('ntrf!; E'd';l'n Srh
midt. 10 Centro; Ado Stei
n('r· cOlltraprôa: Th"odoro
R<)gério Vahl. sJtaorô.:t e

l'�l'l1esb Vahl Fil1v;. prôa
Contagf'm final: C<tIl'LJJf';I:l
(rl'i) - Clube Náuliro Fnn
cisco Mal'tinclli· rom G9

,pontos;
Clube de R€ogatn.'; Lll�
C(l':Tl 49 pontO.!': 30 IUfl�\r -

Club,' Nf'tuti('" C.1f·hof'il·1
com {7 e C'!ll 4° Riat'llll('!o.
com 2 pontos.

C!lt1çurso r: BANCO DO BR.6.Sll .

O ÉU(l('() dó :Sr�,�l aln1rã mscrjeões. de 25 a .29' cresle
mês para OOI}l'UfSO de escriturário nas cidades: Rio 0('

Janeiro (DC), Belo Horizonte. Montes Claros: TC'ôE1o

Otont. Ubt'rl�dia CMG); Curltibn, Foz do IgunSSlÍ, ta-n

rtrina, Ponln.GrO,:;sn, UOi30 da Vitória IPR): S. Paulo,

Arucatuba (SP); plm-lanôpohs, Blumenau, Joacnba. Tu,
burilo (sei; Parla !\IC'grP. Alegr(>lc, Cruz Alta, Passo Pun

do, ato. MUI'ia, S:lnt:ma do Liv.ramento e Santiago (nS I.

Prcpar(>se ('on\'f'nlenlf'rnf'.off' €'�tudando pelas. Apostillls
elo Prnf. .Júlio Cunhíl. Trt'ls grandes Volumes, com 11>1\:1 :l

m:llllria. Ct." G,(M)O,on. T';_'(lIdbs aó-' Cüi'sõ gandl'io "Julio

f'Wt!w". Caixa P(,slnl lP.75 - S50 �1I10 � Rf'messll<:; pl'lo
"f'f'!nh{,Lo;.,

f�od"r .. legl�la�ão sOcial a zr"

pos da pOpula(iío. �'Uja renda

Soriedade. a teolath'"y d .. e�_

" posl�iio 80clal Ih ... permitem
pro,·ld'·ncIIIK prôprlaM para oS

dn8 estilo qu,'rtndo 11 !lU", lnclu_

>liío o" lel:'l�la�ão .I� p"'\·id,·,,
risco� de "Ida, AI,� os 11d,·o�,,_

A So�1�dad� cond�o" ,·"nl J_

roal energia" alimento do h,lu

sabrial na "'gll1la(,;o d� I"<!"i
Ili'nda �ociltl. pois JU6Inm ..nl�

eSla o!'xtcnsiio d" d.,�.·,-,nlo 1�l:"al
prejudica a. "ontlld .. e a <·ap�,·1
dade de .rue, eeonomia.K.

O I"..hl..ma da In(la."io e'i;o_

lO' "Ill l<>4all a8 econ ..mill naeiu_

n.. t�. O coojunto 'de nzõ<,s e

lIIempre diferente...aS mesmo

.. iio ..nn..ordando cem O oaro!'('("<
lupr. em SE"U>I d ....alh<,s, conU"""

",·Idente .. principio lIejtuodO"I)
qual moeda e�'1ã"el é relluIl3<\.)

do equilibrlo entre o "alot�

prOdU�ã() e O melo �Ir<·ulant ...
,

Qu"m mal" e!ólá lole't'II�ado

o.·><te �uilibrio Riio j"stalnt'n_
I .. OH allllalar1ado8. cuja r ..eeila

dep"nd.. Inteltumenle d�sl�

"QuiHhrln de sua ecOnom!Jt r>a.

t:too:tl.

BAIRRO BOM ABRIGO

-

Â 'Siiliação atual da Reserva dõ
PJ DUQUE DE CAXIASAMERICANO

EXPULSO DA
URSS

I\�f<)f. Slh10 (;. dos S:ultu"l
V

-1. CONí'J.tTAARS

MOSCOU, 16 (OE) - Se·
gundo informa a agéncia
TASS, o professor norte'
americano da Universiebde
de Yale, que se encontrava
preso sob a acusação de es·

pionagem, foi eXI�ulso da
União Soviética. Scg:t1ndo
ainda a mesmo agênc'.d, o

professor está lia,if.ndo pn·
ra Londres.

rrC'Ol'HI'AOflS 'flue estamos em relatar o que é
II \'e�;('rv:1 do P_T. "Duque de Caxias". como ba!<e
no...: dados (Ih! Idos durante nossa pesquisa, renH·

7!\d:l, no ultimo mês de julho, e sem outras preo·
CUJ):1('nf's 1'111(' n:1O as de perrni!ir n sobrevivén('in
dI' 11/(1 t:ru}'Iú tribal que f'stá:t. sofrer e n \'('nc('1'

IIltll intenso ptMesso de aculturar:..ão, dest>j:'t.mos
apnnt!'ll"

I 'lJ1(':l I'PI)f'l'va' do r.I. "Duque ie Ca"ias" é IO('ullfl,ln h1 r,1l ftnos j)l'-}os' índios 1:Cokleng:e. que

�:\I;nbnentc Sl1n, :i.t'IIo:I,está }f'g1t.imnmente,

demarcn,]2. qu(' n popul3çrlO lndig(!na encontra na flo,

resta QUo ('obl''C, porc1:11mente. n. reserva os recuI'

sos necessários à sl.!.ll-. sobrevhlência. Por outro

lado, cssa mp ...mn. florcstn, com seus recursos na·

turnis, formam um p�trim6nio que está ·sendo de

vidamente m:llltido pelo Serviço de Proteção aos

índios;
3. qHe os interêsses motivados da invasão fei

ta pC'lo ... "ri\'ili1.ados", no último mês" de setembro,
na 1'(!Sf'rva silO c<:;sencinlmente oriundos - da. pos
sibilidade de ex))lomção dos recursos flOresta.is

qUf t��e����� de Sta. Catarina deveria, além
de resolveI' o problema da apropriação irtdébita
das terrns do Xoklen�, entabolar negociações com

o Serviço de ProtúÇão aos índios no sentido de

trAnsformar a t\lunll'esC!rva "Duque de Caxias" em

um pnrque C1Ot'('stnl, onde - assegurados os direi

tos de cxplor.:tçilo c usufruto poI.os membros da

tribo - lôsse mnntida. uma fauna e uma florn

repr('s!'nt:\tiva� dos potC'nf'lnS nnturais do Estado.

_ Responsabildade - Experiência - Capacidade
Organização. -

Pro[essôres; ALFREDO TEIXEIRA SOBRINHO, CAR
WS PASSONI JÚNIOR, JOB VALEN·

TIM. LUIZ HENRIQUE GOUVJe:IA E

SILVIO �HMKUHL MEYER, funcioná·
rios do BANCO DO BRASIL e ex-profes,
sOres de curso similar.

Locai da matricula: Escola Remington de Datilografia,
Lauro Müller), a partir de
19 horas do dia 2 de d('-

Local da, mall'Ícola: Escola Remington de Datilogmfi:1,
â Rua Vitor Méireles, onde 111I's
sedio dadas maiores info\'ma�:üf's

Mntricule.se no CURSO RECO, o melhor caminho para

ingresSllr nó BANCO 00 BRASIL.
..

-,

zembro

Florlflnllpolis, 22 etC' olltuhro de 1963.
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Maracatú movimentou o Clube da Colina

Zumblick com Exposição de Pinturas na "Irra"

o DECOTE NAs CO!:;TAS ,�I" o TRAÇO
MODAS REALIZADO EM DUESSELDORF

(fOto). A OUTRA GRANDE NOVIDADE FOI o LANÇAMENTO 00 TECIDO
VESTAN, DE FIBRA ARTIFICIAL. MA CIO E INSINUANTE, DO QUAL SE DES-'
TACAVAM, COM GRAÇA., AS PELES QUE· EM VARIOS MODtLOS· GUARNE-

CIAM OS DE COT�B.

Empréstimo de, 23,000,000 Dólarss para a

. . Expansão 'industrial da CEM(G
Afirmamos qll� I) Govêr." "E_ta critica nêo ,; �orl'i'ta', Estados. Unidos e ,sH\'i,,"s m,- 'lrlcjdKde� �c}am '1� ..... f.",!ados MIG gera respo"n"el Ildo

dos EStadO!! Unldoa; Mob a A� dine, O .curdo de f'mprêsUmo dinjcds de sUper,·IMii.). eem I) p'o):'fama ti" e"p.lnSão planeJamento. PljUi11çiio c "�ns
liança para O ProgreIlH�, e<tá com a CEMIG representa uma Por rim, espera-se Que de do Qual 80 por cento será d,'II_ rrucâo, utilbllndo seus ?l"prlo,
Jntert"s<ado nio Só ROI! prOje-'''8 apUdá ...el cOntrlbulção 11.1) de- .00.000 con6umld(l�"� rle �Ie- tiRarlo a u.o industrt a t. A t.:E-

iudai�, ma. tambem "prufun.. lIenvolvlmento econômiCo do .\11_ �------�-
d.me�te ,,�penl'lado nO� p ... _ tado de Minas Ge.als, Acresce,

JetOs de dellenvolvlmenl.o "co- (ou.

IIÕmlc?", o ministro Jack Ku_ O dinheiro do empr""t1mo se_

bI�h, diretor da Agência para

o J)esen,.olvhnenw Internacto_ rá usado para completar 3. qual

nãl no Brll�ll. aninou um acõr- 'a unldad.. gerador. de "frê8

du de empréstimo a longo rrn l)I.a,las e para estender IIR 11-

r.o, de CrS.5.300.01l0,00 h..Je' nhas_tronco de transmjssiio às

06 de outubro) com as Cen. cidadu de Lafalete-Ouro I're_

traiS Elêtrieas de Minas Cernis to e Gafanhotu_Arcos e linhad

S.Á. (CEMIG). O lI�rdo foi de intcrUga(ãO para oS sistemas

firmado na preunça do G(I\'er all CÉMIG de t'ronquelrn, Gu"

IIallor Mlgalhães Pinto no Pa_ ValadOree e da região de .\iUrU

láciodogovêrnontaduul. eu.
O Empréstimo, aprovad'l pelo

�ov'êrno federal, pruncrctcna-. Alé.m dtssc, linhas de eletrt-

rá parte dos· recursos dtO QUe "cação rural serão estendidas

preclu a CE!\.flG pa;& o Sl!1t "qualro áreas do e"Lado at,a_

prog'rama de expanaãu induS_ .. és lia subsidiária da (.F.MIG,

trlal. A CEMIG é Uma empr,;_ II �II"'IIG, qwe se""ra 4.200
ali formada por capitllis públl- d;"nleH; por oOtro ladO, tr';s

ece e privados, \ unid�des gerado'a� móveis a

O Ministro .KulJi�h di�ge que' oiesel furneCldas I""" �en'iço
ae fnem criticas à panicipiI_ provisório às mUn1cipalid ..des

ção norte_americana n;, Alian

(8 para o ProgresSo, ah'.)!:;ondo_
ee qU@ oe EstadOS Unjo..S �ó �e

lêm ocupado com p'(\j .. tnS d ..

caráter social.

"ao lI;:adaa ao Sistema

O a�ôrdO dlspôe t,,,,,b,,m �ô

bre (I' nnandam�n"" flu e'lul_

p"hleft,to de eomunécacées ,. con

trólE:.t.,_ lr",lnIiU'fnt() téC�'I'" nOH

/Dra. IAkA OI)ILA ltOCU! ÀMMOH
ClkURGI.... OENlI)lA

Em tOdo o Bra�i1, tílm ..mor�_
ae o DIa da �andeira _ o Siml)o
I" da Patrla. 'Ali nessas fo'Orl'!l6
Amaadall, �s d02e hol":'ljO presta_
rio honras com l1mli 8111":1,

Atende sornerue I.ulll "UIO mU1'l.d4u ela.!> C os- I J. h",r_
Metouu P�I('IIIOgIC;l moderno e:"I."i ....auzoov pare CIIUI,

nQma promoção do Clube P�I_ ça". 'Vento Sul' DiHtr��ão d.. � ... .!>

n .. iras, organizadfl pelo cronl$_ Velho, e Natureu Morta: são -.1\0.... ; �1 \rU'
ta aOelal' Cl!'lso I'mploana, Á Quadros que ""Ião fazendo su_ "'1-'.,'- 1- 'úl-' .....

Expresso C�R E 8 C I VM E N SE, Sociedade Anonimà
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

. .

ENDERE.ÇO TElEGRAFICO ÇRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porlo Alegre

\

pita, nUm Hi.ciep,t' tr"balhO rIo

df'('Clrador ManCl�1 (;Urbfll<,tlll. NOIVOU
No "'show" partl"ipu,arn: Vera no Sábado o Sr. Osmar �nlo

NO PALACIO G',!U)litl de S""lta, I.�da ."R81� nio êchndwe!n, (alto fUncjoná_
das Induatrias 'l"e ser'; jn:tll_ C1áucia. Oliger, Elezabeth RI_ rio de�'e matutinO). com a srta

,

prado PTúxlmo di.. vlnt.. t, rI�_ renba.·h, )llirla Terna Rllmo� Wanda Maria Nunes Pires, que
ee, o Go..ernador C.. lso RamOM Ana Mlirl" de Pliula. Ini" Ám" h"j ... , .•tá trocando d,e id......
.fereceri um Coquitel, aOI Pre rim .. · Maria. Tenza Bandeira
.ideato dai FE'de,..o;oit>M da� In-,

. MaIM; Felipe "oahllld, Ruy N .._. O MEU
__

pstrlalt, que "lari" pt:e5ent<"1 ves Gon�alvn\ Ant"niO C�.. los c",lernlnho continua dut••
.. Cerimônia de Inall_e;lIr..rio AI"fli GU1lber""e Petxcto Rfn\1 t.cllndo os bonitas "eatldoa rlO
do Edl(ída, que rica entre' a SlIvfl Graneio, Paulo Gil e Cejso "Hall.. das Orqu.ideas' _ A

Ru. F.IIPPe Schmith e RUa Eduardo Flore" Llno. ]fel"n" Sra "irgiola Borba, trll.ja..-a eje
.,.

Si!'te de Setembro. O c...re 4-u �Iartina cantou e a lIlaqulla'<lm gante mcdêlc de '''Rda preta,
c.t.vrrlal d� Pahíclo do (;n� fui da ..ta Dlllce M_l!:rlch. lOinlteotel em contas da meM ....

•

� Dr, N"'lion Td.ll;"jra l'ia_ Gonuga e IIUa orqUestra (do tôr: a sra. Tereza Gumes, mul_
*ea em aUvldad•." ,

Lira). Na'luele movlmeutad. 'fi to; el"l:ante; em musaeltee prê
Jl.tllajeas e arrattJ(lS dE' AIJ(o lo. camplementO branco e a-sra,

SABADO contectmento participaram 11_

pró:dmo 110 T... lro "Alvar(l p;,o"lmadamente duzentoS rlldl_

de C.",'alhn"'" Ser� In"agurada oamadore••
• prlmei.a Ikunião till l\ljnlRté
rio Público de 501113 Catarina Ei"CONTRA-SF.

de renda muiscó II.zul. �o'l'a-
,

.

FOI MUITO
O dr. José AUg".1�., Hah�ado, neata Capital, o Almirante .. Isltada a [xposlção de Or_

PrtlCUrador de Jus. ,df S. I'auln, C.rlo, da Silveira Carneiro Pro quldeas, que aconteceu no (;1"
preferfrti umu Canr. O GOve r_ v"dnr da Irmandade N. Sr. dos be 12 de Agosto,. qUe aprea .. n-

••do. Cehro Ran,os, ..�tarlÍ p�e_. "I",.IItR, qUe está OtJ!:anlzandn tou rpara.'i1hos"s plantas. O"

�I.e na Cerimônia ó.. Ab��tu� ,
�;

.
.E_nclclopédia de Santa çatar.i eotecleneeores �firmam que no

próximo anO farão Uma �ae

O SR. E SRÁ, m.als belas txpO$J�ôes já realt-

MaJor Brigadeiro .:' Hélio'
.

FORAM entr6!\'istadaa nu da.. em Sanb Catarina,

JlfIlggmaun Pi"to da "'n� e �r',,' :',d·,..o"rniR".�d�.·'""F.'.,y'·A""'-a','••
" c".',,',�,-,e Sra. CarlOH WilSOn .1<'Ai;r"u·.. .. PASSARELA

SÔnia Kanettl, circulando a�

companhada do n. Jaime Cou

te TECmOS ,úSli_

cos,geTl'J'; rafjallstada é que

..atá aendo procurado pelo mll.n

do elegante feminino, InformIJu

o Sr. Miguel Kot�las, proprjetá
rio da Casa KOl:das, qUj vend�r

mUito" ,!orles g..rcy na Bemana

pP.,- a moda em e"ldêncla .'

EDlR nendér, Acadêmi

ca de �'armácili. confeccinnan
do o Meu vestld�, de baile: no

Charmes Modas; para a aua

Na... r.o, estão, ('I)nl'idapd" pa'a e Maria UeaViz WildiVlnhaJ�,
"easamento de oe"" ('lhn'. Si. que hoje, .. Iajará p'lIra Sã" Pau

ala Mari. e �'ernanJ.. , qUe ,'ai ln: as debutanteS Ana Maria

acontece. no próximo dia oito !'cbaHcT .. Maria de Fatima

de dezembro, na Igr..JIi C..;tren ilh'e1ra, do Lira .. 12 de Ag08_

le na Vila Mllltnr, no !ti., de to, qil(' participaram na la. Fea

J.nelro, O BriJtadt>lro Uélio.. é t;, de Cpnfrale'nlzaçi.o das lJe-

"lho de familla Uadicional n. bUlant!'" de Santa Calarinn n,,1

tarlnenSf', que utá radicõdo nll le ""$ Orqujdeas, Par .telefone,
"Belacap''. bj varln� 1I1111�, ;"tre\'latei o Almiran.te MUrllo

dOI ,Valle Silva, Comte do 5.
O CORAL DI�lrltn Naval -- a�s"nlo;

de Flor1an',pollll, ..sl ...'e mnna dli Marinha,
Sot.vill", na I .. iga dtõ Sod�d"d ...s

••m. prOmO(nO do Lyons Ch'J..! O CONUECIDO FOrmatura ",x, O I'ROGRA

daquela Cidade. em ben('r;"jo e (amuyo pintor cat,.rlnenlle MA "VOCE É O lUa']", na Ra

WILLy ZUMKLlCK, inaugurou

inaugurou8ua maravllhoS.F1,..
",,'si�iO de ('intutas, dia qQ.

lorz@'RIi Sociedade "armanla

1 .. yra df JolII\,tlle. "M ..nlna 1\'10

do Muvimento dlis "anj�i";m_

tes d.a Man,'h ...�lH Clltarlnl'nse.
dlo GuaruJá; d ... Canagé Cott;J"

nU domingo aconteceu multo

movjmentado, "Nacionalismo",

foi o terna e programa não che

gOU as final... "
NO LIUA T. C.
sábado, aCOnler.eU o sh"w Te

vista com moti\'ns nordeatino>,

MUSICAL BAR
..".RA l'''1 BIIM PA,:,�A T,�I\IPH COM SUA .'1\1'1111.1.0\ - RIo.:UNI()ES SOCII\IS

Dtt.NC,\N1· ..;� CPQUI!."J't:l:-; ...,. FF.l'ITA� n..: .\SIVERSi1.RJOS - eHA
DA.NÇANTE.'i - En,

",'VIJ.\tt 1'l<:JftU<:'1 l)fl ,"'1\'''1 ""i'I''':1 1"",1 "!!'ol� .....1't..... ,

� "'''' '- _,� ' .. :

'"'U" "vo.. ,,,'u. j\

Instituto de 'Aposeniadoria e Pensões
I

dos Industriários
DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

AV1SO AS EMPREsAS

o INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES

�sq�:'D:Tc���I�ad�V�:mà� �����:s Íl� :�t, v���
(Lei Orgânica da ::tVidência socíen. e art. 483 do seu

Regulamento, aprovado pelo Dec. 48,959·A, de 19·9-60, e

cumprindo determinação do Departamento Nacional da

Previdência Social fará processar, como incurso nas penas

de crime de apropriação indébita· previsto no art. 168 do

Código Penal os titulares sócios solidários, gerentes dire

tores du administradores de Empresas que retenham,
além do prazo previsto em"Lfi, contribuições de prevídên
ela descontadas dos salários de seus empregados.

Assegure ao seu carro Simca - Chambord, Rallye, Jangada 0li
Préetdence - á manutenção correta, criteriosa e económica, Traga-o
às nossas oficinas especíalízadas, onde Você enccnt-aré serviços
tecnicamente orientados 'e executados segundo os padrões de
qualidade e precisão estabelecidos pela própria Simca do Brasit.

Mecãnicos treinados - Nossos técnicos e mecânicos são
formados pela Escola Técnica de Serviços da fãbrica Stmce, após
um longo curso ministrado por especialistas com experiência ln
temectonal. Êles sabem como cuidar bem do seu carro para man ..

tê-Ib sempre em absoluta forma, sempre rendendo o máximol

Peças legítimas - Tõdes as peças utilizadas em nossas ofi
cinas são garantidas pelos rigorosos testes e ensaios a que são
submetidas no Laboratório de Qualidade da Simca (onde são tam
bém testadas as peças originais empregadas na construção do
carro), Não há peças com defeitos. não há falhas imprevistasl
Serviços completos em todos os modelos da linha Simca: Rallye, Chambord,
Présid.nce e Jangada. Mecônico, Funilaria, EI.fritidad., Estofamento.

Florianópolis, 5 de �ovembro de 1963.

Amaury Cabral Neves

DELEGADO
19·29·11

Nossa Bandeira
O amor pátrio nos invade a alma.

quahdo te olhamos suavemente calma,
bandeira 'nossa, pavilhão sagrado!

Tua lembrança nos comove e ufana,
tua presença nos anima e irmana,
em infinitos ,ideais de amor"

ú símbolo de luz""

jóia sublime desta amada Pátria.,
constelada bandeira do Brllsil!

Augusto pano que nos lembra matas,
ouro e estrelas deste céu de anil!

Enches de amor os corações vibrantes
de !ilhas bravos, fortes, confiantes,
que te cobrfjm de glórias
e te cantam vitórias!.,

E/,ECA/VT/? VELOZ. fU! I'jSSL E UM S/MCA

Em .suplime ca:çicia filial,
tu és sinal formoso de esperanç'as,
E ao te vermos sober.ba e graciosa,
serenamente a balouçar nos ares,
te saudamos em sincéro brado,
que ecõa forte e entusiasmlldo

por verdes serras e azulados mares .

Sejas bend.ita, bandeira do Brasil!

MEYER S. A,
CONCESSIONÁRIOS
Rua Felipe Schmidt,33

Florianópolis

OFICINAS
E

EXPOSIÇÃO
Rua Fúlvio Aduci, 597

ESTREITO
Helena Caminha Borba

ais: - São PauJo· Rllà'�oão Teodoro, 670 � Curitiba AI' .. fgunçú, 2117 - fone 1.2171 - Pôrto Alegre RUjl 7 de Setembro. 691 - fone 7818 - Florianópolis Rua Padre Roma, 5h
2.811,1 . TubarA.,. Rua Lam:o Muller, 50 - fone-.U7� - ArarR"l11u\ Pr'c" H••cílio Luz. 632 - fone 23 - Lagun. Ru" Gudavo Richard 514 - fone 131 - .Toinville Rua ;\b�on

- fone765.,' CAMINHÕES PRÓPRIOS PARA MUDANÇAS ...
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!fREVIDÊN�IA SD� �L':������4�: �.���ç�i�. J�t�n!! J�... , �!��!,��.
: fI' a (á,,��� 10 V' P íd te é r d Oi ít'i ais' que NOJ:Onha., da Costa. Carlos to, Renê Lacto-te. Mario ro, Gerardo , M3Jella. lil-:t. dto Gcularj de Andrad •

�
� :�tariad:e��= ��adê;i= oJ�:�POasMéd�: d� Huspi-

.�. " '".. , .. ,

a porção de vers�
Co.!I Rene Laclerre e Antô- tal Central dei Empleado ct, outra do gênio de

�1�c�I��li:��ir:, !��de:� ele Lima. per1ri �ará rea��: COJTl uma dose, bem

Nacional de Medicina a ��: �;Ó:i;O. Na
e �r8�:;..

., ... I
!�. ptobttl! �iI"�ts;'o I

sua 13& sessão, referente do-Dia, não havendo Altino de Oliveira
Gilberto da Fontoura Rey.

ao' 1350 Ano Acadêmico. A Natureza, para arreliar e confundir os pre-

No' expediente rorem udos númeru regimental, para a Leonardo dA. Vinci era de urva versatilidade sunçosos, costuma, de quando em vez, mimosear

três oficios: Da Academia I" l-'a,;:te, 10i adiada a dís- assombrosa. Foi pintor, escultor, arquiteto, enge- o gênero humano com surpresas assim. Entedia·

Brasileira de Medicina Mi- cussao e vutaçao co r a: nheiro, músico, anatomista, inventor, desenhista da e cançada de só produzir medíocres, lá vez ou

Ii-ar, convidando para. a cer dos Acads. Rubens Je teatral, Cilósofo, moralista, _ tudo numa coisa só. outra entende de criar um exemplar diferente e

sessão conjunta cem a Siqueira (Relator), Aníbal Pintou o mais perfeito retrato de tôdas as épocas coloca-o nos corredores dêste casarâo enorme po-

Academia xectcnat ,de. F�u Nogueira Jr. e MajelJa ar-: (Mona Lisa), criou o mais lindo quadro a fresco voado de espectros, que chamamos mundo, ímpon-
mácta. Instituto Br ....,Uel- los a respeito de consur- (A Última Cela) e modelou uma estátua equestre do-Ihe a penitência de viver entre os parvos.

ro de Hlstóda da Medlci- ta feita pelo Diretor do Fontoura Rey nunca revelou a ninguem, a cau-

na e Sociedade Brasileira. Serviço Nacional de Fis- de sroree) que foi naquele tempo, considerada SR do acidente que o .ree nascer entre cadáveres

de História da Farmácia. calização da Medicina e a oitava maravilha do mundo. que falam e o faz viver entre defuntos que andam.

�u����ê:l:áo h�:���gea�� ��I��:c��d��:::n!:a ass�� 'Shakspeare, se observado através de três de ����:s0;:: 1: a::�o�a�aS:b::��i1!��east��;
Silva Araujo, pelo rrans- antibiótico utras :�a�o!'e��e�' ����:::/�:�:�,�d�:�:��l::,: números, numa tentativa louca de descobrir a

curso de suas bõdas de ou- ���Stâ���:� NaCO�Y. parte, Tempestade", pode ser considerado como satírico,
causa dêsse acidente. E fracassaram. A verdade,

;;0 p�:!:���jS; :eOnj:;7� por motivos de fôrça mator :���s !��:�o.h�:e:;itic�� tr:����e�r!:��en:� ��:t:t: :u:����n!���:r:,e�u�ã: ae�ceo�:; �:
:i�i��t: 6rru����la d�e ��� ��u���d;=;i�:IO���un�� católico e ateu, patriota e pacifista, pregador e ;oe;:��ase:eyn�e��::�ed:;:�l����, ��lee�xe:t�:cínico humanitário realista esnobe e democrata r

�:al�:��:o'd;:a��iia�:�a� �:�:;r�n_'::it�c��� d:�taÔni� utópico, - não era nada disso e, paradoxalmente,
ser bom ate para os mãua. - .:

na Brasileira de Debates Pinto Vieira, que díscor-
era tudo isso. Revolucionário como Schlley, amar-

Cientiflcos e VIII Con- reu sôbre "'O Valôr do I _

go como Heine, pessimista como Eurípedes, cínico

gresso Nacional d�s Estu- 131 no diagnóstico e tra- ��:� ��:��� �e�!;:���ç����e�7�n:e��:�d�I����
dantes de Medicina, sob o tt:,m'O�,ndt,�" dm",,',;','nÇdÕo"oPO�� Tennyson, Shakspeare foi talvez o único ho
patrocíniO daquêle Centro "

rnem no m�ndo·que pôde ver a vida de todos os:"

�u��n:;rr�n!:�i:d�a d:e:re� �c:�ss, ;�:n6����� e :: seus ângulos.

taria. Geral Adjunta para né Lacjette. Comparece
Assuntos Americanos do ram à sessão os seguintes
Ministério das Relações Ex Acadêmicos: Octávio de

jertcres, I transmitindo con scuae. Carvalho Ferreira,
vtte para que o Brasil se Heitor Peres, Paulo sea

faça represe-ver por uma bra, Antônio Pinto Vieira,

Tudo em 10 Pagam�ntos-Sem Acrés�imo
u à Vista-Desconto Efetivo De 20./"
_______-------------------------------------------------------------

I ���J�:,oD,:r���T�Rdesde 20.000,00 men�ais ou

(.'(!ll�UnlO marum - desde 16.600,00 mensais ou

CunJunlo imbuia -- desde 23,000,00 mensais ou

I conjunto cavruna - desde 23.800,00 mensais ou

Conjullto Jacarandá -- desde 36.980,00 mensais ou

à vista CR$ 160.000,00
à vista CR$ 1:1:1,300,00
à viicd CR$ 186,400,00
à vista CH$ 190.400,00
à vista CR$ 296.ilOO,00

DoRMITORIOS DE CASAL

Conjunto em marlim -- desde 23.337,00 mensais ou à vi"t.1
Conjunto em imbuia -- 'desde 26.470,00 mensais ou à visld
Conjunto em caviúna - desde 27'440,00 mensais ou à vrsta

Conjunto em jacarandá -- desde 33,510,00 mensais ou à vista

CR$ 18',.700,&6
CR$ 211,800,00
CR$ 213.500,00
CR$ 268.000,00

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO -- desde 3,500,00 mensais 011 à\vista CR$ l8,OílO,00
SOFAS-CAMA
EM TECIDO -- desde 3.660,00 mensais ou à vista
Em plástico -- desde 4.780,00 mensais ou à vista

CR$
CR$

2H 380,00
3S,�40,OO

('I)NJUNTOS ESTOFADOS -- ESTANTES
MESAS DE CENTRO -- ABAT JOURS

=

PARTICIPE DO FESTIVAl CIMO \

e ganhe um DKW-VEMAG (HELeAR)
� �

� � -eiftêllr ;'IHIa-'_tHlHldo

CAi\'lPANHA QUE IUEREc.:E TOOO o NOSSO

• APOIO: - A Policia. de prevenção dos acidentes do tra

�baJho, constribui decisivamente para a humanização �. o
laperfeu,;oamento da técnica da produção.

Sabem perfeitamente os senhores empregadores, que
'uma firma que procura por todos os meios lutar pela
N!venção de acidentes, terã aumento nos ganhos, aumen
to na produtividade, redução dos custos de fabricação e

reduçto no custo de vida.

; Desenvolvendo intensa atividade no sentido de vêr

aCOroada de pleno êxito a XVI SEMANA DE PREVENÇAO
:nE ACIDENTES DO TRABALHO, a realizar-se conforme
,temos noticiado, entre 24 e 30 do "corrente. em Criciúma,

�contra-se no interior do Estado o Sr. Hélio dos Santos,
legado Regional do Trabalho, fazendo conferências, co

:lhendo teses e colaborações que serão debatidas por oca

síão da abertura da XVI SPAT.

SR. COMERCIANTE. SR, INDUSTRIAL, colabore com

,E. 17a. Delegacia Regional do Trabalho e Previdência So

l cial, enviando colaboração e, de acOrdo com o artigo 82
'do Decreto Lei n. 7.036, de novembro de 1944, se ainda não
Organizou a sua CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PRE

VENÇAO DE ACIDENTES), peça instruções ao Delegado
Regional do Trabalho, que será prontamente atendido.

Procura criar a mentalidade da "PRESENÇA PERMA

I
NENTE DO PERIGO" e lutar para redução dos acidentes

,Cio. trabalho em sua firma. Lembre-se que são dispendidas
40 milhões de horas perdidas em acidentes do trabalho,
lboras que se fossem devidamente aproveitadas dariam

·lhões de cruzeiros de lucro!

ln
Lembre-se que a Lei impõe ao empregador a OBRI

VACAO DE SEGURAR SEUS EMPREGADOS contra to

�os os. riscos do trabalho, bem como de mantem em es�
beleclmentos com mais de 100 empregados, uma CIPA.

TERRENO
VENDE-SE 2 lotes na Vila Continental, no Estreito,·

medindo 12 por 35 cada. Tratar à- rua Marecbal Câmara,
187, ESTREITO.

PR[MIOS fABUlOSOS! - DUPlO SORmO'
lVct sé/e ;,('

.uM AUTOMÓVEL DKW·VEMAG - 1963 - NOVO (BELCARI
I Totalmente equipado

!Va sine 'tj"
1,.· premio. Um dormitório super-luxe CiMO

�:: ��:�.:� : ��aC��i�r��oa ��������a91�I�O
Todos da Nova Linha

t §W;g'k\M Ó·iitM & ;w D

CAOA PARCELA OE 12 Mil CRUZEIROS OE SUA COMPRA. 04 OIREITO A

UM COUPOlll OA SE:R1E .'.11'. E C"OA C,S 1.500. UM COl/PON 0.11 SERIE "8'

EIS AS COjDICOES DE VENDA

2O "h DE DESCONTO

10O EFETIVO NAS PAGAMENTOS

COMPRAS IGUAIS. SEM
A VISTA. OU ACRESCIMO I

R5àiii#ii%iifM't*§86ébW ffi 56 &M',Rtt1W
GRANDE VaRIEDIDE DE MDDÉlOS E I COISIGRIOI
ALTA QUALlDIDE CIMO. AGORa AO SEU AlCINCE!

Os seus trabalhos, expostos á visitação públi-

Voltaire era uma combinação de Aristófanes,
Rebelais, Martinho Lutero e do Diabo, numa mis
tura louca. Seu gênio era constituido dos mais
contraditórios elementos. Desprezava o gênero
humano e amava os homens. Ridicularizava o ele
ro e dedicou um dos seus livros ao Papa. Não
acreditava em Deus e durante tôda a sua Vida
procurou encontra-LO. Não tin1'la' respeito pela re·

ligião e criou uma: a relitião do riso. Voltaire foi
o homem mais satírico do mundo.

'"'Tudo Isso a história cohta.'
.

ce nos salões do Museu de Arte Moderna, desta

capital, não são apenas imitações cômicas pedin
do sorriso. Não há, ali unicamente, um convite,
á hilariedade: há também um apêlo á reflexão e

um desafio à inteligência. Sob o manto da sátira,
Fontoura Rey apresentou, naquelas caricaturas,
uma critica em ponto alto, uma critica séria e

sem ofensa, mas impiedosa e atróz como a pro

pría verdade que reflete.
Não falamos aqui como conhecedores, mas

apenas como apreciadores da Arte iconográfica. E
é. nesta qualidade que trazemos o nosso abraço e

ruj" nossas feliCitações a Fpntoura Rey, cuja alma

-1iape reaJmente compre1;!nder as belezas da Arte e

desvendar·lhe os segredos.
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informações 'iiterar.i�s
mo ern

registro das
)(en09 dramático do q"I'" Cimentoll está salado eoutiuua-,

,wblePlII de aumento '"eX_ hll'nte dos lahorlltórios de P�"_
[(IS.vo'" da população, mas ext- qui�lI.

:indO i!l'0almentc uma 80lu0;:5o Anall!Jando I) problema, �. t'l\-

filie beneficie II posterldad�, I) genbetro aeronáutico Royal da fincl� ADM!rteMl. de Cio.

cll9mado ","oblema d" aUmento) l<'eller, falando na Unlverllldn_ tet.
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\"fll'l procurando tan.bém II� hn_
--.

neces�ldade de BI' elltabelt'Ccr

":; !eh.:::�a.cieJPtõEtcas mui :'�i:�:;:: �I::main��::�!:
tiP�III-fle e_'J'I'IWmeo:l" 1'109 e1fl\tirh:as. "&IIk-$ qtle e dllú_

�tiDloS tempos, e, eons'."qtl,.,,_ rio de jn(of'meB desta natureza

tmlen1e, grande maSsa de In- afogue a hum:anldade"'.
formaçõeS sôbre novos flOnhe-, OUtro cten11s1ta preocupuuo

deseje, conScientemente, lia man

ler atualizado "om Sell traba

Ib'O). ,redgrla ler ',l_ ....._
na_ li" AOVu I"� poI'

JAfl. No ea.pe • fitjq __

cle«r, tambéM. o V9"_ • ia_

{oI'maçée!!l ...".". qlle _,,�
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C:0fII. li ..... to é O Bt", y,,ra�re!t

,11,. COI'f, P"I(ePDr "" .""t'gla
dIa �a de 111811�...«11 Ual_
'"� .• Jnhlotledtlteter

e já "tOO _MIIO falemlo "!fi
1If'lo toIfor!'ll para entn!nté-1o.'l

EJoi9Wm l!IQ,..op8'I'a(io ..",...

pu.tador� elet� que P"-,
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EU E O ESPORTE

Marcílio Medeiros rllbo.

o melhor da festa é esperar por ela. �ste fim de se

mana, por exemplo, fez cair por terra todos os prognósti
cos esportivos que eu havia projetado há' alguns dias, re

novando díariernente meus cálculos e previsões, sempre na.

ansiedade de vê-los concretizados. Não rõra as vitórias do

Santos sôbre o Milan, eu poderia dizer que tudo aquilo
tinha dado uma guinada de cento e oitenta graus, propor
-íonandc amarga. decepção. E não andou longe Depois
te perder por dois a zero, quando as esperanças verde
amarelaB já empalidecíem, os rapazes da Vila-Belmiro re

solveram erguer os brios nacionais e acabaram vencendo
de quatro. coisa que os Italianos àté hoje não entende
ram. Na sexta-raíra, quando o svat ia vencendo o Flguei·
v-se por dois a um surge o empate desanimador. Ao
"::lO tempo, no Rio, o Vasco vencía o Flamengo por
"'; a zero, o que iria aliviar a pcsicâc do Fluminense na

.eg.mda colocação do campeonato. O Flamengo marcou

:�'p;SU��o�3��iOt�f��::u:�ac��eot���o:� ::::: m:
{:� era vescerno. Na regata de sábado a tarde, mesmo «;u
nac acreditando no favoritismo do "Aldo Luz", esperava
tm resultado melhor no computo geral dos pontos. Ven
-eu o "Martinelli" que estêve melhor e mereceu. Para. CUl

'ninar meu fracasso esportivo dêsse fim de semana. o

3<'l.ngú· ,acabou derrotando o Botafogo, o que mais séria

'ornou II posição tricolor. Além disso tudo, na na regata
je, :;áb:tdo à tarde, vi-t.r.e envolvido em imprevisto sururu

e eis-me aq_ui com as canelas. ardidas e eSforadas, a mais
!olorósa r-ecord2<;Ao elas mi.nhas dewenturas esportivas
dos últimos dias.

da ctêacla a uma velocldalk

A informação, atuajl1!'aDa e

em tempo.. ê ImporWlltflIelm.
para a Ind6strla, poil!l �bI·
Jit. o emprêgo de .i..Io. adeqUa.
dOI! de procluçio. �'l

em tIlals ef1ciênda e �a..

mente humana assimilar ., loi.
dali', deetara o Dr. COle. "I:: 1I1al".

AJI'l'IIar dali conslderaçüee do

Or_ Cole Sere.. meramente e>lpl'

c1\lativaB, 1'111 rf'aljdade exlR'e um

mtrnmnental de&perdíclo e du.pU

�ação de eSforçO!l. devido ii falta
de 1!Ma eoordenação adeqUa.
da das Informaçõu dentífi�b.II.

Por exemplo, é lIabldo que. em

'lnultos c,ulos, riTmas Indu�tl'l

"Is despenderam fortuna" pee

eueando fa�er descolterlos flu"

em algUma pllrte do mundo já

tinham sido aperfei�oada .. c até

leO'ada" ao conhecimentu públi•
cu atra.�.,. ti .. alj!.'uma puh!1"�_

XXVI - Quadro para avi- - LII - Caixas surdas. Uni- tiio_
SOS. . Unidade - Uln - dade - um - Quantidade
Quantidade - 1. - 2.
XXVII - Porta cha�éus LIlI - CaIxas claras. Uni-

com espelha e c'abide. Uni- dade - um - Quantidade
dade � um - Quantidade 1. - 2.
XXVIII - Balcão, de 4 m. LIV - Caixas repiques.
com duas prateleiras mó- Unidade - um - Quantida
veis, com 0,40 x 1,00 m.: Uni- de 2.
dade - um - Quantidade
-1.

XXIX - Tamboretes, 4

pés, assento redondo, bor
racha nos pés. 0,43 m. de
altura. Unidade - um -

Quantidade - 96.
XXX - Estantes COm

prateleIras móveis, de 1,50 x

1,50 x 0,42 m. Unidade -

um - Quantidade - 2.
XXXI - Tabuleiro, para

areia de 0,80 x 0,88 x amO
m., para estudos Geogrâfi
cos, régua lateral, de altura

0,08 éms. Unidade - um -

Quantidade 2.
XXXII - Mesa com tam

po inclinado, prancheta des
lizante, ao centro, de 1,80 x

0,80 x 0,75 m. {desenhos a

dispostção dos Srs_ concor

rentes). únid"ade - um -

Quantidade - 15.
XXXIII - Quadro de ce

lotex para es:posição, de

1,50 x 0-,7'9 m., com moldu
ra azul clara, laqueado. Uni
dam - um - Qu&ntidade 4_

JQOtIV - Régua de 2.00 x
0.,10 m., graduada. Unidade
- um Quantidade - 2.

XXXV - Mesinha simples
de 0,60 x 0.40 x 0,75. Unida
de - um - Quantidade -

6. '

XXXVI - Mesinha dupla
individual de 0,60 x 0,4S x

0,78 m., com três lados fe

chados. Unidade - um -

QUantidade - 4S.

XXXVII - Mesa 4e labo

rat,ório, com 2,00 x 0,90 x

0,90 m., coberta de fórmica·

branca, pés laqueados em

branco. Unidade - um -

Quantidade 1.

XXXVIII - Estante bai

xa com duas prateleiras,
fundo fechado de 1,50 x

0,42 x 1,00 m. Unidade -

um - Quantidade 7.

XXXIX - Armário alto,
com G pratzleiras movedi

ças, portas de vidro, fecha·

dura Yale, com 1,50 x 0,42 x

1,80 m. Unidade - um -

Quantidade - 5.

XL - Mesinha simples,
de 0,60 x 0,50. x O,Go.m., pés
de pauto. Unidade - um

- QUantidade - 10.

XLI' - Estante, com 2,00 x

x 0,50 x 1,00 m., com prate
leiras' e fechadura Yale -

Unidade - um - Quanti
dade - 2.
XLII - Mesa Grande pin

tada de azul, com 3,00 x

1,BOm. Unidade - um -

Quantidade - 3.
XLIII - Bancos regus

dos com encosto reforçados,
com ferro, com 3,00 metros..
Unidade - um :-- Quanti-
dade 6.

'

XLIV - Flchárlo de aço,
com " gavetas. oficio. Uni

dade - um _ Quandade
·6.

VLV - Piano. Unidade -

um - Quantidade - 1.

XLVI - Radiola. Unida

de - mn Quantidade - 1.

XLVn - Máquina de pro

jeçiiO. Unidade - um -

Quantidade 1.

XLVIII - MicroscópiO
com 3 obietivas e 3 oeu1a

res. Unida6e - um - Quan
tidade L

XLIX - Mesw" para mi
,

Recentemept" o D�. Jer'lme

B. \Viesner, c�nse.hetr(> dJin
tij'lco do Presidente !{ennedy,
.nunciou o eetabelectmento de

11m sistema de Referêncla de

PaoTao lIoacienal. otg,,,ü:tado
Bob a IK'ientaÇão do ESHitilrlo

NaCional de l'atent88 I'or ou

tro lado foi estabelerldoJleloo

E!jcritórjo Um centro de arqlll
·-"mento de infot'me� cielui(i

ens qUe avaliará, selecj� ..eT;i "

I'..gistrará tôdas aS In{OI",:u:-ü<,s

QlIe lhe ch�rao conh..,<;lm'!R.

to. publicando periud.camente
Hma \iRta das mesmas .. ccjocan

do-as à diSposlçRo dos d",nllS•

la)! te.:nkos palll uso ;'fIo�"'i.,!{!

A necc�'1ldade de se ..nfren�

lar êste prolJ-le"'a de l:ma for_

Ina prática e radonal torna_se

1,-,da dia m:tio urgente. O p·o

resaor Gerald Horton, da Un'v"''\:

sidade de Harvard, e9'·''''''U qUe

d",otro de "iote anoS I) "'('udo

tjentífic<> lerá Um volUme> de

i"forroes tllluais dilas ";-'1"'" I)

�xistcnte atualmenle. () I"O�

blema, no ('nlanlo, já é d"S mais

grn""s em certo,. setores Hpe_

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
EDITAl DE CONCORREMCIA PUBLICA N° 63-024 011 médicos, de R" ."rk>, JICIa.

wem tlbrlr:,ção não lO;' pr"rts·
d1ona! como, talllbêm, éti�a e

moral, de se manterem _�dia

tom ai novas descobertas"

dlagnóstil'oS e .tratamentas da

tnfermldades•

o DePartamento Central

de COmpras, torna ptlbUco

que'rará realizar, no dta

17-12, às 10 horas, na sua

séde, à Praça Laura MUller,
D· 2, CONCORR:E:NCIA Pú

BLICA, nas condíções se

gUintes:

I ...... OBJETO DA CON·
CONRR.h:NCIA

ae - um - Quantidade 1.
XXIV - Mesa para má

i'tNtna com duas gavetas.
Unidade - um - Quanti
dade 4.

XXV - Cadeira simples.
Unídade - um __:_ Quanti
dade 357.

croscõpío. Unidade - um
- Quantidade - 1.
L - Estôj6 para disseca,

çãc microscópica. Unidade
- um _ Quantidade 1.
LI - Expírômetro. Uni

dade - um - Quantidade
-1.

pouco conhe.;,lmeato ii ,edrro
80 pnra o indivídUO e a eocteda

de, mas (I excesso de in:ormi!·

çõi!s, mal coordenadas (l desar_

lículadns, tarnht>m po,l._, a�orreiiUO ...10 pr01,)lcnh foi,
recentemente, demonstrlt,kI I)e�

\ar st:rlos P"eJulzOs. O mUlldo

da ciência POIIsUj Uma grande

�ewponsaltllfdatfe, 'IRe cre�ce

dia a cUa _ rele(io aoaUWI\'ft

to do volume de Iltf_�çjes
cientificas. Coordenar a iftfor-·

tnllçãe Rêbre as nOv" pe�\'i"al!l

e oon_"stas e coktCi-las ao al
ta"'e ft tod_ ..�
res Oi' to!o:nlC(>l! é .... pI'$hte1fta de

urlt""nte solução e vital iM)fGr.

lo' Escritório NÃdonnl <l.' I'a-J - Carteiras duplas dian

teiras. Unidade - wn -;

QU8I1tidade 15.

II - Carteiras duplas t.ta·

:eiras. Unidade - um -

Quantidade 15.

III - Carteiras duplas
centrais, com ranhura para.
caneta, sem tinteiro. Unida
de - um - Quantidade -

00.
IV - Carteiras indivi

duais, com assento conjuga
do, .p1esa de 0,60 x 0,40 m.,

com canaletes para lápis,

r:��o as:���m: :���
anatômico. Unidade - um

- Quantidade - 250.
V - Carteiras indivi

duais, tipo mesa dupla, com
três lados fechados, de
0,65 x 0,40 x 0,76 m. Unida,
de - um - Quantidade
150.

VI - Mesa de duas gave
tas. frente e Iados fechados,
fechadura Yale, de 1,10 x

0,70. m.. Unidade - um -

'Qwmijjade 21.
vn - Quadl'06 verdes

com molduras brancas, du

}lIaI..na parte superior,.com
coIotex entre as duas re

guas superiores, de 2.75 x

1.00 m. Unidade - um -

Qaantidade - 38.
VlI - Armário com por

'tas COrrediças, com 1,10 x

1,50 x 0,40 m., vidros cla
:'OI. Unidade - um - Quan
tidade-22.
IX - Mesa dupla, de

1,50 x 0,70 x 0,80 m. Unida
de - um - Quantidade' 15.
X - Coletores para pa-

usados. Unidade - um
- Quantidade - 26.
lO - Apagadores de fel

trtI para quadros. Unidade
- um. Qunatidade 38_
Xlr - Escrivaninha, com

5' gavetas, frente e lados fe·
clJaa.os, fechadura Yale, de
1,35 )t 0,80 m_ Unidade -

um - Quantidade _ 4.

XIII - Cadeira acadêmi
ca, assento anatômico, bra
ÇO-mesa e grade sob o assen

to, para papéis e livros.

'Unidade - um - Quanti-
dade - 42.

j-

XIv - Poltrona girató
ria, estofamento plástico.
Unidade � um � Quantida
"'1.

lentes dOS EstadoS Un1doN, ':I�e
constatoU ha�-et 3.� mil j,nhli�

"E' TEM:PO DE PRAl!\"

LV - Balanças para pe·
sagem de alunos. Unidade -

um - Quantidade - 1.

LVI - r.ledidor de altura

Raul CakI:as, F"

tlknko.
Organi:ta�i;e$ denlificas 1':"'_

O ar nõvo invadi.ndo a terra, nos impele a programas
diferentes. E começa aquela aflição, típica da época, fa

zendo com que todos GS pensamentos dirijam·se Únicamen·
te a um objetivo: praia. �ucedem-se bllefonemas, mar

cam·se encontros e a tran( uilidade só é alcançada quando
a imperiosa vontade concretiza-se.

Mas nem sempre uma praiazinha é possivel e então

recordo-me com profunda ncst�;:gia, dos tempos em que.
a coisa era mais fáciL Havia, é lógico, alguns problelfl8S.

convidados e pa.:rUcipantes portim resolvidos sem maiores pertubações. Era só esta

da Exposição, wna Festa da belecer o devido contato com os possuidores de automó

Bavárla, apresentando dan- veis, se, por acaso, as minhas pretençães tinham gorado,
ças e motivos originais ti- com relação ao ceiculo familiar, ou reivindicar um lugar
picos germ.ãniCO$. na lancra do Udo e garantia·se a vez. E isto faz me lem-

Depois disso o Governa- brar, também, certas temporadas negras de verão, quan
dor Celso Ramos retomou do alguns fatos me imp�riam de satisfazer o tremendo

à. Capital do Estado, junta- desejo. No tempo do vestibular, por exemnlo, que 'tinha
mente com o Dep. Joaquim I90s estudo e logo nas melhores horas praí�ticas e encon

Ramos e o SU.b-Chefe da trá\-amos, à saidE, amigos, voltando do tão agradâvel en

cáJi""Mln�� � v_, �meilla, 'de carro e camisas ::..bertas. Muitas· vêiés7
eu e meus companhei:ros de inf?r�nio, Picolé (que quase
se derretia) e Benedito, não reslstiamos; enforcávamos o

compromisso. E a praia igualava-se, nessas ocasiões, ao

melhor dos paraísos, principalmente quando sabíamos

que éramos esperados �.nsiosamente.
E o fulgor pri:naveril fazia e ainda faz, com que im

petuosos ardôres \'enham à nossa mente, nos de�do
com unia aprensão e inquietude fora do comum, quan
do o almejado ne.o se realiza. Nesta manhã ensoIarada.
enquanto bato estas linhas sinto ímpetos de largar tudo e

me atirar n'água, ne�n que fôsse ali no Mira-Mar. E quem
sabe não farei isto? Contudo, com uma pequena diferen-
ça, trocaíldo o MiraJrlar, pelo Praia Clube.

(Toesa). Unidade - um -

Quantidade - 1.
LVII - Armário de Ler·

tanda.veroamer,tajs eSlã'l tI« me�ma

forma
-

ci�ntes dtiste prohlema, Um '1"in,j"J que,
-------

"Ializados.
roo Unidade � um - Quan·

tidad:B�E:VAÇÚES cel�o em Joinva:e ...
ção efetuou-se na Sociedade
Ginástico e foi aberta ofi

cialmente pelo Governadcr

Celso Ramos e pelo Qep.
Ma.zzili. Falaram, na opor

tunidade, o Dr. Carmlnatti
Jr. da Fimdlção Tupy e o

Deputado Maz_zil!i,. enalte

cendo o importante aconte-

6�JH ��·���rtt-u��g.

(Cont. da 8". pãg.)
1". - Os m6veis, cuja ma

nufatura não esteja deter-
autoridades estaduais, legis·
lativas e municipais, recep·

cionaram, no aeropôrto de

Joinville, o Depl,ltado Ra-

minada nos itens acima, de

vem ser fabricados em ma·

deira de imbúia, cedro ou
nieri Mazzilli, Presidente

da Câmara Federal, conv.i
dado para ser o patrôno da

�xPQsição de Orquídeas,

canela, de primeira quali·
�.l.de e envernizados aba·

pr0m(lVid!!- pela Agre�iaçjo
.Joinvillen� de Amadores (fI'!

Orquídeas. A citada En,'j)osi.-

2�. _. Os preços devem

ser para móveis postos e

armados nos estabelecimen·
tos, até o dia 25 de feverei

ro de 1.964. - UNIRO
são José

às 3 e 8 horas

- I$AII<KU.)

�ria
às 8 hora.s

_ O máxim� em. mtst:érlo
e terror!
A SOMBRA DO GATO

_ Censura: atê 18 anos -

3". - A qualidade da ma-

deira deverá constar das

propostas.
4." - Os móveis deverão

Yui Bl'ynner
Sul Mineo

OS FUGITIVOS DE ZAHRAIN
_ PanaVision - Tecnicolor -

- Censura: alé 14 anos -

ser entregues, no Edificio do

Colégio Normal da Cidade
de ARANRANGUÁ.

II - FORMALIDADES

imoério
Rs 8 h()ras
Debbie Reynolds
Steve Forrest _ em -

FURACAO DE SAIAS
_ CinemaScope - Côr de Luxo.....,

_ Censura: até 14 -anos -

rDI1 - Os interessados de·

verão atender as seguintes
formalidades;
a - apresenta:r declara

ção de conhecimento e sub·

A�OTE - CUP.�E ç_ VISITE
DURI-BLOCOS

às 5 e 8 h:l-ras

atendendo a P.edidos! -

�ichael Redgrave
Deborah Kerl' - em _

OS INOCENTES
_ CinemaScope -

__ Censura: ate 18 anos --'--

missão às normas do Edi
tal n° 001-28-1-1963, publica
do no D1ário Oficial n° .

ANúTE as vantagens: mão·de-obra é reduzida em

'10%; o tempo de construção é 70% menor; material
mais barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebõco. As

paredes não deixalt' passar roido, umidade ou calor e têm
J.urabilidade ilimitada. /'

r;UARDE o endereco: - Escritóri('} à Rua Felipe Seh
midt 34 I" andar. Fábrica em Coq\leiros - quase defronte 8

Salga.
VISITE a casa modêlo. ao indo da fâbrica e cert.i\'ln··

se pessoalmente. de aue você mesmo já pode iniciar SUB

CCl_!ltrucão.
DURIEUX & CIA. LTDA

rajá
às 8 horas
Yul Brynner
Kay Kendall - em -

AINDA UMA VEZ .. COM .EMQÇAO

7.226 de 6 de fevereiro de

1963;
b - Os envelopes, con

tendo propostas e documen

tos, deverão ser entregues
no Departamento Central

de Compras. até às 8 horas
do dia 17 de dezembro de

roxy
_ F.8Ch;:.do '�ara reformas e

instalação -do ClnemaScope.
_ Tecnicolor -

C1NE SÃO JOSE' - HOJE, às 5 e 8 hs.
- Atendendo a inúmeros Pedidos! -

1963, mediante recibo, em

que mencionará data e ho

ra do recebimento, assina
do por funcionário do l)e.

partamento Central de CQm..

p.....
c - As propostas serão

abertas, às 10 horas do dia

17/12/1963. e na presença
dos proponentes. ou seus

representantes legais.

A Cl!fa !!� S!:rdez Fái:)rica de' blocos de cimento - tiif);m; de concreto -:
r.nm p.n('f'!ü::pr-

I-Iâ.muitos �nos que se es- -----------i---
tl!dava como debelar, o mal

que a tantos aflige, que é a

surdez. No entretanto acaba
de ser lançado ii. venda no

BrasH, um aparelho de in

venção germano-americana,
o qual tem aprovado nos

mais rebeldes casos de atro
fia parciais ou totais, le·
sões do nervo adutivo, oti
tes em tôclas as suas mani

festações, catarros anUios
ou crOnicos. escleroses, ar

tritismos, eliminação de ba
rulhos, zumbidos ou chia
dos permanentes, etc. :&ste

aparelho é fabricado em

prata fina de lei, pesando
somente três gramas cada
um e não tem pilhas e nem

fios. Produz vibrações cons-

REI-MARCM f r�TtNm
Allente Oficial da Prc"r;pJ,�. lndllslrial
lfeQfst1''' de '1larctJ3. Jt!1tmte� de 11IV�jç"Q. noma (».

�cillfot. tttuloa as uta;beZect7J1ento, fnsfgnftu, IrlUa clt
J;>7opagan4a II! marcai" expoTta;ç40.

Rua T�nent� ::;i1velr� 29 - 1 o an�ar -
SALA' _ 'ALTOS DA CASA NA'" _ FlORIAMO'
�lIS _ C.A'X .. POSTAL 9'7 _ 'ONE' ].912

IH. - JULGAMENTO

No julgamento da con

corrência serão observadas

as disposIções do art. 23. do

Regulamento aprovada pelo
Decreto n" SF-2S.Q8-61/382.
A concorrência poderá ser

anulada, uma vez que tenha

sido preterida formalidades

expressamente exigida pelas
Leis e a omissão importe

FlAMUt.U·
Contecciono-se quolquel quantidade. no m.lhcn

�lJalioode e menor preço .

Ed ;Zohio - 7.0 andor aoto 701 FON 2.(9�
em prejuízO aos concorren

tes, ao Estado ou à morali

dade d� Concorrência.

O Denartamento central
de Compras, por sua C0-

missão Julgadora, reserva

se o direito de anular a

CALDElRt, VENDE-SEtantes no nervo atrofiado

fs;:endo assim voltar a fWl- >\ CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ tem para vender
clonar normalmente. Coube uma (1) Caldeira Erie City, com tubulação horizontal de
à firma D. J. Ribeiro - 33/4", com capacidade para produção de 2.800 kg hora va

Caixa Postal, 4154 - ZC/OS por, com fôrça de 150 HP.
- Rio de Janeiro - Estado Possui uma superfície de aquecimento de 132 m2.
da Guanabara, distribwr, A caldeira está à disposição dos interessados à rua

GRÁTIS os prospectos com· Lama Muller, 1.650 - Tubarão - SC.

instruções para uso e aqui- As propostas deverão ser remetidas ao enderêço su

:.i�o dos "U'CgoC;; AlfflrCU- pra citado em enveloU9 fechado, mencionando "PropOlta
LARES Y'NV!S1VErS "WEY· �aT3 cc:-npr:l de Cnldeirn".
MER" p._ 00\11panhjn r8�erva·se o direito

rejeitar tàdas as propostas.

Concorrência, caso as pro

postas apresentadas não cor·

resllPndarh aos interesses

do Estado.
F!orhmóuolls. em 13 de /

� ,Rigoro amente proibigo Para menores

de 18 anos!

novp.mhro de 1�63.

(Rubens 'Victor da Silva)
Presidente
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't;'·Celso·· em Joinville:

Inaugura xposiçoes de Flôres e Arfe omici iar
Presente'também o Presidente da Câmara Federal, dep.Ranieri Mazzilli•

.

Na última quinta-feira o esperados os Deputados Joaquim Ramos, Secretário" ... _

\
_" __ ..

:,v;.=o��De�� :m6r;:�:to dadaC�= :ad=����=!f:t: ,� �

Joaquim Ramos e. do Sub- Federal, que toram recebi- ram a Indústria de Refrige. O ES�AD�!e1�:�:: =:.' �: ::r:ael:U���j���':r: =�o;:�::;�u.:up�;: • I
�

� •
jou para Joinville. afim de feitura Municipal ofertou, As 18 hs foi inaugurada pe-

• IU� ""lICiO DI.� Dt SAHTA CATARI"A

inaugurar diversas expost_ logo após, um almOço aos 10 Governador Celso Ramos florianópolis, (Terça.Felra), 19 de Novembro de 1963

cões que se realizam ne- visitantes, no BOa Vista Te- a Exposição de FJôres e Ar-

C CqueIa cidade e também ele- rui Clube, quando saudou o te Domiciliar, cujo patrônc :r·urg."a no orsçãtuar várias visitas, algumas Governador a Sr, Alvaro foi o Secretário Doin VIeira •
de cunho administrativo e Maia, representante do Pra- e Digníssima EspOsa, e que
outras particulares. feito Helmut Falgatter. teve como local a Sociedade A dO Chefe do Executivo ca- Usou da palavra, também, Harmonia u.,yra. Percorreu gra ecirnentotarinense foi recepcionado na ocasião, o Deputado Pe- em seguida, demoradamen- �

no km. 4 pelo representan- deral Ernãnl Sátira, agrade- te, o Sr. Celso Ramos, o 10- ALBERTO DELAYTE, vem de público agradecer
te do Prefeito Municipal de cendo a cordial recepção, o cal onde se realizava a' tie· Doutores rsec Lobato Filho, Geraldo Vieira, Jackson Lago.
Joinville, Sr. Alvaro Maia, convite formulado aos mem- lissima Exposição. Danilo Duarte e Otto Freysberg, Domingos Junqueira Mo.
Comandante do 13 B.C., Juiz bras da Comissão da qual raex, Waldir Jazbick, Arnaldo Orenges e Raul Scheid
Municipal, Deputados Esta· êle fazia parte e as home- DEPUTADO RANlERí ..i.lAZ. tel, pela assistência que lhe foi prestada, na intervenção
duais, Vereadores, além de nagens. que estavam sendo ZILLI �M. 'jfiNNILLjr rurgica cardíaca que sofreu, no Hospital Nereu Ramos.
outras autoridades e grano prestadas. aos Deputados .:'>'";§.r, [ -:--.� Quer, ainda, estender os seus agradecimentos a i
de massa popular. Em se- visitanfes.:.�\.",. No di�:.l(P::.}� 'trl��, o Romana e tOda a equipe do modelar mcsocômío, pela d
guida dírtgtu-se ao aeropôr- Na pa«"da tarde o Go- GovernadliÍ'�so �mos e cação e carinho de que foi cercado após a melindrosa o
to de Joinville, onde eram vernado,;-�;'tiamos, Dcp. «::Ohi, na 7'. 'pág.) recãc, realizada pela primeira vez em nosso Estado.

JURI NA GUARUJA NÃ
mente por estns dila:. autoridades, quando a referida a�rcmiação cumemorou o seu Walter Mussi e Familia, agradecem especialmente aos
"Jubill'u de Prata', A festa teve lugar 110 Ginástico, tradicional sociedade Jctnvuense Drs. Dario Garcia, Ernesto Damerau, Mário xeeníeac- FOI ATE O FIM... wskí, Geraldo Vieira, A. Moniz de Aragão e Sérgio Fran-

calazai, às reverendissimas Irmãs e enfermeiras do Hos
pital de Caridade, aos amigos que solicitamente e com de

voção, prestaram seus serviços ao seu inesqueclvel WAL
TER MUSSI FILHO, na tentativa de seiva-to.

Agradecem também, a todos que enviaram nõres e

aecmpanharam-nns nêste doloroso transe.
Florianópolis, novembro de 1.963
----- --�---------

Fun::i()n�!ism') Federal: Pagilmento atualmente no Eras ll,

:��:�,��i�!::�o :: Ass·o-c-jaç-ãO-do-M-i-nis----=té-rio---=-Pu-::-:-oU-CO
�:�:� �:E�7:��:�;':�: Promove Primeiro Entontro Estadual
Dia 22 - Aposentados Já tem data marcada pa- além dos demais convida- do Desembargador Marcího

Definidos - Salârlo Fa- ra os próximos dias 23, 24 e dos especiais, Drs. José Bar- João da Silva Medeiros,
milia e Adicional dos que 25 a Primeira Reunião do ros Vasconcelos e Ary Flo· Professor da Faculdade de

recebem provento, pelo Ministério Público de Santa rêncío Guimarães, respectí- Direito da Universidade de

IPASE. Catarina, uma promoção da vamente Procuradores Ge- Santa Catarina.

Dia 26 . _ Aposen-ados Associação Catarinense do rais dos Estados do Para- às 14,00 horas: "Dívida-

Provlsóríos e os Que não Ministério Público, com a ná e ruo Grande do Sul. Ativa do Estado" -;- a cargo

receberam llQs dias pró- coJaboI'aQ6.o do. Gov4rno do Altas autoridades estaduais do Dr. Eugênio Doin Vieira,

prlos. Estado e da Procuradoria e Promotores Nblioos'- de ,�. 1ra 'FaSmda de

Dia 27 - Pensionistas Geral do EStado. todo o Estado estarão pre- Santa Catarina.

Militares e nrovísõncs. A solenidade de abertura sentes ao acontecimento. DIA Z5

Dia 28 _ Pensionistas oficial dos trabalhos terá As demais sessões terão às 9,00 horas: "A Lei Oro

e t" ti d Civis. lugar no Teatro Álvaro de lugar no Auditório do Edi· gãnica do Ministério Públi·

on Inua repercu In o a apre- Dia 29 � Procuradores e Carvalho, às 2Q horas do neto das Diretorias _ 11· :� -E:�Oa O���!O g:

� �"n+�a-o�' d _ ."..,...1 da I .U,.:�r .

:a:�ró�!�os�Ceberam nos

::;:;0�a;!O sa�ga��, �� ::�ra�u;�::::;�:;o:r: vallazz1, Promotor Público.

• i!� l.u�� IJW \Ta\., do�e�: �s9��� ��ro��::= ��r:o�:oe �����ç: :e!�: se��:23 -;;E;;;-s-l�a-d-:-e-s---;U=n--:I"-d::-o-s--e--G-r-j-4tContmua repercutU)do a se J Invulgar eXlto alcançado co- beram nos dias próprios. proeminente do Ministério às 9,00 horas: '''As Nuli·

�nir::�::� �� ����.:' :��n:�:e j�sfU��;i�i��� �=!in�fl�:s�da��d�s:ta��j: _....--....""'"""'_;;;
.. �!iii';;!I!I! =:�COcoI:r�r;n�::;I=�� pr� :i:ta�� d�u�;. �o:�bca:'

Bretaflha nrgam VI·sI6 atarin:a, naS cidades de ,La· mai�· (Ollomados de Santa platéia aplaudiu entusiásU. tema: "O Papel do Miriisté· los Ramos, Promotor Públi·

gunQ e Tubarão. Catarifía. Cordialm,ente, Dil· camente demonstração bele- "

.

rio PUblico na Sociedade". co.

Varias mensagens congra· noy Cha:{�,s,Cabral -Ipre. :a e har�onia voy.,es. con'IC'«fE;Zk�tHU, NAO! Na ocasião, deverá saudar o às 14,00 horas: Acidente

OtI t6
. tê h' d fe'to <�l Junto Umversitário pt Na Ilustre conferencista o Dr. do Trabalho" - sob a orien· elgado'��r�:s. da

mU�i�::si�ad: �'A�rad���' m"nsagem zil Bento' _ prefejt� eO-:. C A � L 1.1 T O I' Rubem Moritz da Costa, tação do Dr. Almir José Ro·

.

de Santa Catarina, em que dirigida povo lagunúnse �Qn· cx,:rcicio de Laguna. � Procurador Geral do Esta· sa, Promotor Público.

é re$saltado o brilhantismo gratulo·me com Vossência do de Santa Catarina. Esta· DIA 24 LONDRES, 18 (OE) - O be·se que os EE.UU. tam7

corri' Que se hóuve o Coral rá presente à solenidade o às 9,00 horas: Mandado Govêrno Britânico, negou o bem negaram o visto de

em suas duas récitas no sul Term 1°nou a G . r e v e dos Governador Celso Ramos, de Segu:ança" - a cargo direito de entrada no pais trada a chefe da opos

do Estado.
ao GaL Humberto Delgado, portuguesa atuaJmente

O·:Sr. Dilney Chaves Ca· DAS MIL
anunciou em Londres um lado no Brasil, que pre

bral: Prefeitq de Tubarão,

P 10 t
OUTRA porta voz do Movimento dia prestar depoimento

=C:so�c:ovs�o nos se- Funoionários au IS anos
Democrático Português. Sa· :n�NU� assembléia ge

Exmo. Sr. Reitor:

Na condição de Governan'- Te:�A�;e�: ���) di�
��!:s�mM�n:�iP!�óprii�c"n:� dos funcionários mtmici·

me e no da coletividade p� da capital paulista. Foi

Tubaronense, endereçar a
firmada acôrdo às primei·

Vossa Excelência, num prei. ras horas de hoje entre os

to de justiça, efusivos para'
lideres dos servidores em

bens ante o êxito aqui co- �:;a� oe f��rOe�:���m�:est��
lhido pelo extraordinário

. ��= c��a��a�erSidade de
;S."'......""'======

Ocvemador cerso Ramos e Dep. Ranieri Mflnilli, sendo homenageados por ocasião
da E.xposição ec Orquídeas, promnvíaa pela, A .. T.A.O. e Que foi inaUI!UJ'ada oficial·

-Governador CE'I'lo Ramos, Secretário Doin Vieira, Deputados Federais, membros
da Comi ..sãu de Orçamento da Câmara Federal e outras autoridades, presenciando
a Expoi'lição di' "·!..Wf ... ,,�� Oow,il-War. inaugurada ��o {''IO.V�� do Estado e

WI.e �ve coJ'QO l"'�Ij�':lO 1;10 SlH;rdário- ela 'Wa'l.enda e �.wu. "h�w." II. sua Exce
lentiaslma Espiisa. A Exposição reaHzou-se na Sociedade Harmonia Lyra e alcançou

enonne repercussão

ceberá abôno provisório de

10 mil cruzeiros, reajuste de

60G ii a partir de janeiro do

próximo ano e salário fa·

AGRADECIMENTO

Cenes lamentáveis ocor

reram no auditório da

'Rádio Guarujá, quando
domingo passado o fabo
so programa "você ê o Ju

... -emcu chegar a um-r

conclusão sobre < NAClv

NALISMO que -c prega

seria um Nacionalismo GE
NUINO ou uma bandeh a

/Verde-amarela para enco

brir outras ideologias da

esquêrda.
O púbücc presente à Ra-

dto- ccmpo.. to em sua

maioria nor estu.tarnes- in
suneucs por trndlcíonats

(Jante do m-cgrama,
NAGÉ COTTA. viu-se
contingência de suspe
der a r-etertda audição.
fillta de garantlas.
Falando c nossa repor

tagem (I pr.Odutor do p
grama se mostrou. bas
te contrariado face às I

ideai$

mOia de 4.000 cruzeiros por

dependente. Os. grevistas.
não sofrerão qualquer pu.

nição.
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