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N°. 14.819

Cr$ 20.00 FLORIANOPOLIS. (QUINTA.FEIRA), 28 DE NOVEMBRC DE 1983 - imIÇ&O DE HOJE - 8 PÁGINAS

o TEM P o (MeteoroI6glco)
(Sintese do Beletinf.. GeoD?3teorológico. de.
A. SEIXAS NETl'O. válida até às 23.18 hs. do

dia 28 de novembro de 19G3
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFERI·
CA MJl':DIA: 1009,2 milibares; TEMPERATURA MÉ·

,DIA: 32.8" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 77.3°/Ú;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:

Negativo - Grupos cumulares - Chuvas ocasionais
- Tempo Médio: Estável.

Parque Ferroviário Brasileiro Pode Parar Hoje
vimentar algumas compo.
sícões. O movimento pare
dista, que atingirá todas as

ferrovias está praticamente

confirmado. Telegramas de
várias entidades sindicais de
todo o pais, chegam ao stn
dicato dos ferroviários da

Sorocabana, hipotecando to

tal solidariedade. A sentes

Jundíaf, .
vai se reunir às 18

horas, para tomar posição re-

Outro aspecto rta visita, quando se escutava 1,1 Hírio de Santa Catarina, tocado pela.
Banda da eoucra l\lilitar. (TEXTO NA 8'. PAGINA)

Conforme previsto, realí

saram-se no dia de ontem,
no auditório do Palacio das

Indústrfas, as reuniões or

dinária e extraordinária do
Conselho de Representantes
da Confederação Nacional
da Indústria. Assuntos da

mais alta relevância para o

Organismo e para as clas·
ses produtoras foram ven·

tilados e tratados.

JANTAR íNTIMO OFERE·

CIDO PELO GOVER�ADOR
CELSO RAI\lOS

Na noite de Onlem, o Go·

Vernador Celso Ramos re·

tepcionou direções da CN'.
SESI e SENAI nacionais
com um jantar. Agradecen·
do n homenagem falou o

sr. Haroldo Correa CavaI·

Canti, focalizando a opero·
sidade do chefe do Execu·
tivo calarjnens�, cujo plano
administrativo é fruto da

COlaboração dO. indústria
atraves do levantamento le·

V$do a efeito no Seminário
Sócio·Econômico. O gover
nante barriga. verde, agradf'!'
cendo, não só confirmou as

Palavras do orudor, como

enfatisou o fato de seu go·
vêrno seguir perfeitamente
os resultados da planifica·
Ção orientada pela pesquisa
feit.a em 1959.
l:XCURSAO A Br,UMENAU

Reuniões do
·SEt"At\ .

e

tarina, sensibilizando-se com

o carinho da recepção e as

palavras do porta voz da

Casa, deputado Armando
Caíü. A seguir, visitantes e

visitados confraternizaram
em meio a mais alta cor

dialidade.

ferente a ptitalisação geral. rou por alguns instantes na anormal foi constatado. do reitera que não dialoga

Assim sendo, o país terá to. cidade de Servilho. Naquela SAO PAULLO, 27 (OE) - rã com os grevistas. O imo

talniente pa�a1izado seu par. localidade, corriam boatos As partes em litígio do mo. passe continua e os prejuí

que !errovf4rio, a partir da de que a linha férrea teria vimento paredista da soro- zos aumentam, assim como

meia noite de hoje. sido dinamitada, Vmpedin. cabana, continuam ja em O perigo de um movimento

SAO PAutO, 27 (DE.).. _ do assim, a passagem do seu 16" dias intransigentes. de caráter nacional de 50·

Porta voz do Gabinete do trem. Todavia após a vertü- Os ferroviários exigem o lidariedade aos runcíonã

Secretário dos Transportes cação procedida por poli- oumprímentn do acOrdo sa- rios da Sorocabana, tem-

!:��:o: I:!r��::o�ue in: _C_'O_"_d_O_D_O_P_S_._n_Od_O_d_e_'o_,,_·o'_e_o_g_O_'ê_rn_o_d_o_E_'_ta_._be_m_"_e'_ce_. _

::�o��ep�:d:tu�ot��U:a:. Obras de Retificacão do
,

Rio Tijucas

MUitAS CONJECTURAS EM TORNO
a DO SUBSTITUTO DE PERY , '

B.RAS!LIA�' 27' (OE) -

uo. qUI} o. SUbS.HtU.to. do q�i.
r

� l(ôl�R w«-�et*\� Ipe. re� B��!iáç:qua, d�sj!rl1i� I·BrasiUa e atr11Suidas a on- par� a oheãa do Estado
tes da presidência. da Repu- Maior das Fôrças Armadas. .'

blica davam conta na ma- seria o Comandante do III"

Icrrori�mo na
Venezftela

CARACAS, 27 (OE) 5
membros 'da Frente de LI'

bertação \ Nacional.da ve

nezuela, atearam fOgo aos

escritórios do depósito de

borracha, da Firestoné em

Barcllote, localizada na re

gião central da Venezuela.

Alfabetizacão
BRAStLIA. 27 (OE) - Q

Presidente João Ooutart
instituijJ o ptanc nacional
de aUabetização. Salientou
o chefe da Nação, que as

medidas a serem tornadas
representantarn o esrõrço
do Govêrnn, em relação aos

problemas .do ensino.

nhã de hOle que estaria
sendo preparado decreto pa
ra nomeação do Gal. Amau.
ri Kruel . ex-míntstro da

Guerra. ao pôsto de Coman
dante do I10 Exército, se·

, ruedo .em S. Paulo. Outras

�ntes co��m .��.
Novo presidente

. da O. E. A.
WASHINGTON, 27 (OE:,

- O Conselho da Organiza
ção dos Estados émerrce

nos, foi convocado para
uma reunião na tarde de

hoje, Mim de resolver a

eleição do novo presidente.
A trágica morte do preaí
dente Kennedy distraiu a

atenção dêsse assunto.

TIVA Encontra·se em Florianó·

polis O dr. Hugo Faria, úl·
timo ministro do Trabalho
do govêrno Getúlio Vargas,
chefe da Casa Civil do pre·
sidente Goulart até 1963, e

atual presidente do Canse·
lho Nacional do SESI e Di·
retor da Carteira de Redes·
contos e Caixa de Mobili·
:ilação Bancaria do Banco

do Brasil.

, SAO PAULO, 27 (OE) -

Ferroviários acabam de ín

,formar
.

em S. Paulo, que

tudo esta preparado para a

paralisação das ferrovias

do país em solidariedade a --------------- _

Sorocabana. Da mesma ror

ma, procederão os runcío

nários do DAES e do DER,

no sentido de suspender as

suas atividades. O sr. ür

bana de Pádua AraujO, dt

retor da. Sorocabana partiu
de S. Paulo com destino a

Bolucatu, viajando numa

locomotiva dirigida por um

jure-greve- Os lideres sino

dicais, afirmam no entanto,

que tsso de nada contrtbuí

rã paru que a greve Ira

cnSSe. O Governador Adhe

mar de Barros, ainda não

decidiu atender os grevls
tas. O Forum Sinrllcal de

gantcs. já ��;tá preparado
para a nomnteta paralisa

ção da baixada santlsta, o

Que dcverá se verificar a ze

ro hora de amanhã. ou seja

fi meíanoíte de hoje. O Htu

lar da Secretaria dos 'rrene

portes, rambcrn seguiu para

Botllcatú, onde tentará mo-

Oe Gaulle e o Prefeito de Dallas iam ser
ssassinados Um'ante as Exéquias de

John Kennedy
\�ALLAS

(T;':as) - Ú (OE) "O.Gal. De ,Gaulle ii ó P;'.f�it<> '4' Dal.\alt·iam ECr .�a;tlsinados em Washington, durante as exéquias do President� Kenaàdy, dJrarou Hoje o .t.
Servin. O Prefeito de Dallas, acrecentou que essa informação lhe foi dada, pelo FBI.

Terminaram as

CNt SESI
ConselheirosRecebidos com Jantar Intimo em Pala cio - Excursão A

..

.Blumenau e Brusqoe
E BRUSQUE me dos colegas visitantes,

ao agradecer as homena
gens de que era alvo, disse
jamais desvincular-se da

condição de parlamentar,
motivo que o trazia, com

seus companheiros, ao so
dar -Legislativo de Santa Ca·

Na tarde de hoje, a As·

sembléia Legislativa rece

beu a visita dos deputados
federais Gabriel Hermes,
da UDN do Pará, e Abrabão

Sabb,li, do PSD do Amazo,
nas e suplente de senador

Nestor Pereira, eleito por
coligação partidária no Rio

Grande do Sul. Industriais

nos seus Estados de ori·

gem, conselheiros da CNI,
os congressistas foram sau·

dados pelo deputado Ar·

mando Calil, que agradeceu
a visita em nome da Casa

e realçou a importância d!!s

casas legislativas na dem..;·

cracia brasileira. O deputr,·
do Gabriel Hermes, em no·

Sua vinda à capital cata·

rinense se prende ao fato

de aqui se realizar o plená·
rJo do Conselho Nacional

do SESI. Ouçãmo·lo a pro·

pósito dOS trabalhos das
reuniões dos órgãos maxi·
mos tia indústria: "Era uma
velha aspiração minoa -

embora isto cheire a -velho
slogan e aié melo' acaceano
- connecer··" Estado de
Santa Caearlna, pois consl·

dero esta região um laBora·
tório único ae' caldeamento
da: raças, civilir.:a�ões e tra·

dição.
�Gome sou aos ue Bcre·

ditam nos bons resultados
da fusão de raças e como

rnÇo partr. dos 'lyc renegaJ!'(,,,

CEMITÉRIO D1 GUANABARA SOB
1 SEVERO POLlCIA.MENTO
mo, 27 (OE) - Funcio·

nários da limpeza pública
da Guanabara estão sendo
Utilizados para o sepu ta·

t'ti�n o i::los corpos nos ce·

l11ilérios do_ Estado, em vil

rio de Segurança -Pública
da Guanabara, que adiantou

ainda ter determinado in·

tenso policiamento nos ce·

mltérios. afim de evitar 1'1

açi\o dos

tumulos.
profanacJ.ores dt�

Já foi encaminhado
Ministr.'J da Viação e o

bras públicas, engenheiro
gxpedijo Machado, o re

latório contendo es con

clusões do Grupo de TrQ

balho nomeado -or porta

ria de agosto du corrente

ano. cem a ünandude de

es-udar e pr'C::OI' ti'.i me

didas neoessártas à� obras

de retificação d) Rio Ti

fuces.
nererido Grupo de 'rre

balho. que tmns como pre
sidente o engenheiro C�:

los Theifilo d<t Souza e Me

te. estava constituído, ain

da, dos engenheiros Colam

bo Machado Saltes. repre

semente do DNPVN; Ju

sé Bessa, representan-e do

DN08; Wilmar José Elias,

representante do DNER;
e Anit,� Zeno Petry repre
sentante do govêrno de

'Santa catartna. ,

Exército Gal. Benjamim
Oalhardo. O que se sabe

com segurança, é da reah

aaçâc de um encontro entre

c Presidente Goulart e o

Gal. Kruel ainda hoje. ESs::

compromisso, ror revelado

peto 5)'. João Goulart â au

xiliares diretos, quando vca

va ontem de Brasilia pa ta a

G-uana,9fJr,�' .r.

MISSA EM MEMORIA DO
P�ESIDENTE KENNEDY

Na Catedral Metropolitana, hoje, às 9 horas, será ce

Iebrade missa em sufrágio da alma do Presidente John

Kennedy, mandada rezar pelo Governador de Santa Ca
tarina, Sr. Celso Ramos.

Para êste ato de fé cristã, em memória do Presidente
doe; Estados Unidos. tragicamente desaparecido na última

scxre-reíra. O Govêrno do Estado convida autoridades e

povo, numa última homenagdtn< ao inesquecível presidente
daquele País amigd.·, \)

.

Santa emCatarina Satisfaz
Terminados os trabalhos

das reuniões da CNI, SESI

e SENAI, foi organizada pe
la Fedaração das Indústrias

de Santa Catarina uma ré

pida excursão ao Vale do

Itajaí, ar Blumenau e Brus·

que. com 'a participação dos

�:;,::ei:��id:d::P'::��: Dr. Hugo Faria, Diretor da Cart. de Redescontos do BB:

:;,:���;��:,d�,;��o;et�; Expansão do crédito através de
��;:��ES:��A;ID��D� melhor sistema de redescontoASSEl\lBLÊI/\ LEGISLA·

os preconceitos raciais, no poderia me proporcionar a

Brasil só Santa Catarino. COnto na última pág.

Delegacia do SANOU promove curso

de Medicina de Urgência
A D-elellacia 1

Regional dé qnde regJ'C'Ssou ontem.

do SANDU em Santa Ca- tratbu êle de váriet-; pro-
tal'ina· promoverá um CUL· blemas da Instituição, con

$O de férias para U� estu- seguindo medicamentos.
dantes de Medicina e mé- veículo:. e melhorias para
dicos interessadc",. "ôbl'e os Posto., do Interior. Na

MEDICINA DE URG�N- mesma oportunidade acer-

CIA. O referido cur"o se- tou detalhes para o Curso
rã ministrado por médicos de Mt!dlclna de Urgência.
socorristas do SANOU. e que terá inicio no começo
.l'E!rá a coordenação !Jera! do próximo ano, junlo CQm

do pro!. MADEIRA NE- o Diretor Geral do SANOU

dia seus Compromissos
Pelo empenho n.v. de 1'3 Brasil S/A, possibilitando o outro é de 1922, em dÓ.

.d� novembro último, o 00 a remessa -ao respectivo �H lares. sendo que o saldo

v�rno do Estado deverá sa garnento em Londres. Com que passa para 1964 é de

tl.��azer despesas despes:ls êste pngamento· i.l Secre- 381. 656· dólares.
decorr.(>-ntes dos SerViços taria dn Fbzenda liquida. Esta a !;Ituação de nos-
de juros. inclusive comi;:- rigor':slulICllte dentro :Jo so &.<itado no que se refere
SÕ€-s e despesas. de empl'�s »1'.1Z0, cslol.' fit\:mci30Olcnt.o ao compromisSO com em-
timo em libras, do ano de externo.

1909, a vencer-se em d;'!- O,; empréstimos exlerni)';
zembro do cOITenre ano, do EStado de Santa Cata
equivalente de .E 80.0.0., à rina estão reduzidos 3
taxa de 1.73q,86 .. num t'l- d:lis. sendo um em libras.
tal de Cr$ efetuadlJ em 1909· cujo sal -.-----__
139 028,80. importancia quI.' do que pa;:sa pal'a o exel'

será paga ao Banco do ciclo de 1964. e de .t: 8 530.

VES· sendo promoviclo pe

lo Dr. José Eliomar da Sil

va, Delegado Regional d3

Instituiçã:l.
A Faculdade de Medici

na supervisionará o Cur

so· a fim de que o mesmo

tenha cunho oficiai. Em

convel'Sa com a nossa re

portagem. o Dr. ELIOMAR

prestimoil externos, os

quais vêm sendo satisfei
to rigorosamente dentro
dos prazos estipulados.

Motoristas
Agradecem

o G:lvernador Celso Ra
mos recebeu, do Sindicar:ú
(le Motoristas de Carros
Tanques. d� Itajai. o se

guinte· des.9acho telegrã
fico:

Dr. Lauro Dornelles.
A�jm· contam Os alunos

da nossa Faculdade {le Me
dlcina. com mais uma o

portunidade para aprimo
rarem o;: seus conhed-

"SindicatO MJtorht:.!s
Ca1Tos Tanques Itajui vem

intermedio dêste agrade
cer Sua Excelência. quP.
vem coopera n(]o em nos-

5:as reinvidicações ··prln::1-
palmente enviando Secre
'tãr;io Rnlx-rto Martar jun
'to C.NP. D que muito n'l3

favoreceu. Delxamcs aql:i
nosso aprêÇo) estima e cnn

sideração. "E�jsio - Pre
sidente"',

mentos !ll·ãtice:. sôbre a

imp0rtanle e nece�sária
--------

carreira que abl'3'çara:n
oportunidade eSSa que lhes

é p,-opo,,',no�, otcov.,., I CH E Z I N H O N A O I
(leGta promoçao da Dele-

•

gilcia Regional do ServI- C f'P E '! I'!' O !
ço de A�sistência Mêdlca�.:;;;;::;;;;;:==::::::-'

_,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'rercrouc ;{o:!:! - Cllha 1"lIstaJ, Bt
!·:ntICI',·�n Tfl('�nlfj('o EST.o\DO

IJII�ETOlt
Rulot'lls do Arruda Ramos

f:I':IU';"Tf<�
1),,:n!l1;:o� l'Cl'nanci",> dr acurnc

(lmn� Dr� IH IHÇ\O
êntõmo Fernando do Amaral e Silve

REOY.ron·folF.CREl'ARIO
pf'lrlcJe� Luiz do Medeiros Prade

I(EDATfll{l�:-.
Osvaldo M{'lo

Ped1'o i-auto Machado
I'I'RI,H'lfM!lE

Osmar Antônio Schlindwefn
SECRE'.r.\.RIO COJ'JEnCIAL

Divino Manot
1lF.p'ro. 1)1': A"''''l�A'Pf'R \'>

M:ljor Vil;,:llio mos

COUllfHunORES
Pld. Barreiros Filho - Prof. OS\'CI,ldo R. Cabral
- Prof. Paulo LaJ!o .- ProL Fernando Bastos
_ Prof. Alcides Abr!?\! - r-ror. Olhon Gama

d'Eça _ Dr. Milton I.,pU<> da Costa - Dr. Ru
bens Costa _ (;..1. r'ld GO:1Zaga - Major Ilde
fonso Juvena! - Walter Lanee - Flávio Alberto

de Amorim _ Arnaldo c: 'l'h1:tgo - rioratéclo
Soares - ProC. Osmar =tsaní.

C7f1nislas Sodai�
Zury Machado - Lázaro Bartolomeu

, Lsporres

Gil��rlo Nah3s - Maury Borges - Gilberto

-II
Pai" ....

t\l'tcsl'I,ísticas
Jair Francisco iramms - George Alberto Peixe-
to Thor xtarbouces.

Crõni�as .

Silveira de Souz� - cxrson Nelsol1 de Waldfl
- Raul Cal-tas FIlho - Marcflín Meacil'os FiIho
- J. J. Caidcil'<\ Bustos - Luiz Henr-ique da
Süvorru.

Pauurumu l\lusil-al
Ilmar Cnrvntno.

j\rt�Oi c Letras
Salim i\Ilguel - Péncles Prade - Silveira de
Souza.

Eeeaemla
Oswaldo Moritz - Equipe Fac. Ciências Econó-
rnícnr- - Itmar Carvalho. �

Notadas da l"oli�ia 1\-JUibr
Mator Edmundo de Bastos Junior

Cornel1liíriIJS
João Nilco Linl13Tes

lllrf){I)1:lção ,\:;rico!1I
C .Jal.l"1\md:i. Ih:P!'ESE�T.\,"TE:'õ
Rl'pr('.q>tlw<;i)l,'''' A. S. L..'\ra LIda. Rio (dE I Rua

�:a��:;,,�:Ul(��I�tI\';0�;aa�5�a� conJ. Jl \
•

Pejrt...\1"1:"" - í'l�OP.'\L - R. <"ei. Vi'"E'nte �f',1l
Bl'lo lIori.wllt,· S[I' _ RIJa rJ".. r·· rijl':;. b
;;;;fI- :! :ln<l!lr. -

Agem..:" e .:urlt·:;j)nn,I'·I:k" l"1,. L ..<\ns os munido
pios c'c ,';:lnl,1 '··'lH::·\;ô _ Am',- ;; mcdi:lote
('onrr.110 'k ':I("('J:'�{) ('(1111 :I tah�,,1 {'OI vigor.

;\'.;SI'J'Xrt'RA A�tT:\L CI"$ ol.OflO.fIQ - \·E�D.\
;\\'llL�.'\ (·r.'\ :ln,nu
t , Iljn'\'ã" nii" st' 1'I'�lmn"ahilita PO'!os CUlll·l·itUS

1·lllilith.lo t"l� arti�ll" <I" ... iH;n1",,)

FAZEM ANOS HOJE

menina MARCIA TER�:Z[
HA

"O ESTADO'
Dr. Arqulmedc.!;: Danta"
sr. Daria ROrlrigues rte

Carvalho
Sr. Ordival Elígio Ri�()

Com prazci' I'CghtJ;U1I�l:;
no dia de hujl.· (> rl"cur,o

de mais um anmho da sim

pc!tica c imcllgcnte meni
na Marcia TCI'C'zlnha Rl

malho, dUo{a filllinh:-t do

nos:,o ilIlSIl'-0 amigo ';1'.

Ayrtnn Ramalho l' de lllH\

exma. espôs.a tI. 'l'cl'czinlu

Ramalho. elt'mentu" Jc

destaqu"' !la �ocied:ldl' 1'1-

cal.
'A nntalicial1{e e seu,> pa

pais. Os Clllnpt'!menlos 'te
• IIOU MAIl Pal:F"EITA DO IRASlL

CASADA OU SOLTEIRA

USE

. REGULADOR GESTEIRA

�
--------------------�'i�i'�,'--------

PIIOTLIA ,sI'US

OLHOS
use ôculos

belT1 odoptodos

ateodemos com oxotidõo
suo receito de óculos

OTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRIO

... "

V Comecimemos ,I ,Sociais
I"

..g�.�'U{��,------------------------�,.'------------------------

Borboletas em Festa, lerá ínício na próxima sexta-'

feira --- Helena Salum Garcia é Miss Universitaria

, 1 - A elegante Regina Pafr-ícía Lins cía Palace.

Neves, segundo estamos informados, duas ---xxx--

vez por semana, tem telefonema interna

cinal (Argentina), com o credenciado me- 11 - A sra. Ema Fernandez, adquiriu
dico. Oscar Contreas Ortinz. rnídas orquídeas para sua valiosa cole

O Sr. JOSÉ SALIM A

CHAR e esposa. estão pla
nejando uma viagem de
renas à cí-tadc de Sio Pau- Com entusia-mo. o ::>1'

I ACHAR' declarou: -zstou

:�����.:SSO as�:�r5.;e�tC�1�U_ certo de que "iverr::i d�as

�h�; �� �:ZV���1b�.((I;� di:�x�=
• ���i��r::e�:o��:;a�ia�r��P
ccngreeso. minha atençao
estará vultarla exclusiva-

ESte será-ti segundo de mente para as instruções
uma série dos três eco- que serão ministradas, Nos

gressos que os dirigentes SII" CongrEssos não são

da Religião realizada em

Salvador, São Paulo .':! Ma

naus. O casal de Testemu

nhas espera parnr de ônt
bus- em data de 8 de De
zembrc vindouro.

S_gundJ rc mo" informa-

(lo pelo Sr. ACHAR, mais

, de. 40:000 pE.>S03S (Icverã')
assistir a essa cadela ce

congresso. Na última série
de congressos. um total de

mo vindouro.

acao das
,

Jeová em

te- e

Fpolis
mais' d,' 35.000 pessoas as- \

que esse congre-sv rocan
sistiram f1 nrojjrama zara o tema sob:> Re.no

ft�' DEU.,· (J Qual virá após
uma guerra que será trava

(Ia ainda nestn geração.

"Não se trata de uma

guerra. entre nacões''. dts

se ele, "mas a Guerra de

Jeová Deus que por-á rim

a Satanás o Diabo e a es

te mundo de iniquidade.
chamada de oucrra rto Ar

mngedon'y
O Terna do discurso

principal do ccncraee é

"QUANDO DEUS FOR REI
SõBRE TODA A TERRA-.

Muiras puhlícidades serão

feitas em torno eêste rus

CUI1>O. O congresso será

realizado na grande mar

curse do Parque rnírapué
ra. na Capital d" São Pau-

apenas uma reuntão f(:'-

liglosn· m as ensinam-

nis prlncinlos ele vi-

da. que nos ajudam a ser

melhores cnstãos"
Já por mnts de 8 anos- o

Sr. ACH4R rnütta entre ·'5

Tc·,temunhas de- Jeová e

e cada an"? ele viaje, para
receber iretnamento minis-

-ertal dos Congressos.
O Sr. ACHAR. {lI"se-n(i� l'J.

cão. Prisão p�ra sonegadores do Impôsto
mo. �7 _ o \Ijni�tro da fa- "0 q ..e n .... eutrt-tece ê I) fa· II Fazenfla ."a�i..n:LI com ucusa-

unda enC'lmlnlt"u pr"jetll "I} t" ,Ie fl,m,,� 'Iue. nã" tende çôes le,·ln",,�. Com ]n.,.endunke1\

lei ao I're�iflente da lhpúbllCn d�fc,m "ura a,., fulla·'. qUe Ih.. lu'gas "os jOrnais. I'"rn IUfllhrlar2 - Os cronistas sociais da cidade de

Itajai. Sebastião Reis e Gil.son Heüse, es

tiveram em pauta na festa Noite em

"Black-t ie", no cceréncía Pnlace �

1:} - Está restdindQ em nossa cída
de o discutido advogado Rodrigo Otávio
Lobo. O moço em questão está ocupando
elevado cargo do governo Federal. •

3 - Casamento. Na. Matriz' de Santa

1\1argarida Maria da Lagoa, realizar-se-á

no próximo dia 10 a cerimônia do casa

menta ele Iara Gomide, com o Dr Salo-

13 - "",,ndO':: ,"u,"'neia PaI,ee,�
as elegantes srtas.: Carmen Rosa Caldas �
e Carmen Lúcia Cruz Lima. acompanha
das dos srs.: Paulo Scbeidemantel e wnr-"

lace Mairay.môn Neusa

t'cs 4p�m��::n��16 �:l::�: d����i���:� ,
1>1 _ A bonita Helena Salun Garcia

do Rio, Cele(ão sra. Ivone B. Leal; o estudante da Faculdade de Direito,
loinistro e sra. Charles Edegard Moritz recente festa no Lira Tenis Clube, foi

(Nclita. Sra. Dr. Wilson Moura (Ursula, tleit:l "Miss Universitária".

nta. Olga Mussi. Miss Santa Catarina,
ex·senador e sra. Carlos Gomes de OH·

15 - Neyde Maria a cantora ·;socie.
ty". foi ovacionada, na festa noite
Black-tie".5 - A Direção do Querência Palace

vai promover' a modmenlada noite de

R.,v(.·llon.

I
-,-xxx--

, �� O crol;is�a soei,] Itu: Ri,zmaqnda cido.qe ele Jmnvi1le, com jant.ar ameri·
cano no Hotel Trocadeiro festejou ani·

16 � A galeria Vjla R}ca de proPric.

'p'�de ..de f.uth L;lus, t'ai �oIi... em sua

tltlJnes telas de fanl�os�ntóre.!o' italí'til
r.os. O:' acontecimento shá com movi·
mentado cock·tail. que lerá a presença d!!.
imprensa carioca e gente da sociedade.

versario.

7 - Amanhã na Churrascaria Gaucha. --xxx---

lealizar-se·a o jantar de confraternização,
das festividades dos XV dias de Sant"

Catarina. 17 - Aconteceu num fim de semana

--x..,,<::-- em nossa cidade, o discutido moço do
"society" de ltajaí, Carlos Eduardo
Heineberg. Desta vez, não nos parece

fl - Em preparativos pura as come· muito satisfeito. acreditamos que o mo

morações de sua formatura na Faculda· ço preocupa·se mais, com a cidade de

de ele Direito da Universidade de Santa ':':uritiba.

Catarina o SI'. Deodoro Lopes Vieira.

--xxx--'
18 - O Dr. Mauricio dos Reis. em

!l _ Terá inicio "iu 29, a promoção' .õ:eu luxuoso apartamento na Av. Atlantí·

da Rede Feminina de Combate ao Cano CR.. recebe amanhã para um jantar ame·

ceI', Borboletas em Festas. A Praça Pe· ricano. um grupo de amigos.
reira Oliveira., aconteceni com lindas

barracas, e valiosas prendas para sorteícs. --xxx _

---xxx--- 19 - As belíssimas beiJoterias mo·

elas no des[ile Bangú sábado p.p. no

10 - Silvia Cunha, muito bem acom· Queréncia Pala.ce, foram gentilmente ce·

panhada no "American Bar" do Querên· didas pela credenciada bouLique "Magie"

/

«Bllluel» .

RESTAURANTE
CONFEITARIA

LANCHES
PIZZARIA

--B a R-
Florianólia°lis

Rua' Trajano 27 - ,Fone 3'125

'�

�ii"r" u �obrnnÇa du lm".."lo �uo inlpLltada'. ,.e fu� .. tn de ,·í

d., tenfla, I'stubeleeendo (,\rt. II",,, .• dto SFl'lt alc)I'(Lndo te,

4(11 a p�na d.. ·d(.'l,·n�ão llnra uS .;..·,,·'d.. ,·I ..hnda"l " ;Irhitrar",

CQSO,. tle e\'idcnt.. lnlultu de dó.....� 'ine niio ('x'sI.iram c J"ot.ha

fraude, n" d ..clarll(iio de �en_ h'''' "" ai",e� �'"nH',ido8 coo1.r"

IIlmenlos e I)('n.'. I'.,d" O l'r"r. _

fi povo c merecer cHmplLil(iio dn�

"ut"rld"d ..�. 'l'lando ,,�S"II falto

�"!I rontrihuCln direfnmente pu

ra "'deSc:d"IHO finan"('lrn em

que \ ....,." 11""" hr"5il"ITo".

(.'"t.alh .. Plnt" q.Lle fiquem 811-

jcil,,� à m"�m" pena o� J"eltl�_
tr"� fabos em I;,· ...� c"mud"i�
OH fiscais e de 'nrorln"�uell
{�l�as sób�e mól1êr1a rele�"ot.('

par" " riSeo qUer em rel:l<;uo ao

pról,Ti" contribuinte 'Iuer �'"

rt'la�ilo " Incel,\,.
DI� " .'llinistro (IU(' " ""11('_

riêndól tem demon,trad" (Iu('
IUUltar mi .. n''''''''", I,ols h"
�"ncgadore' a"sislido>. hoje em

c!i:o, "por "erdadeira� urgnnl_
taçues altamente e"llecjllliz:L<l"s
em mat"ri" de snn('J:"'I(;;u dQ
trio"lo".

Acenlu" o "rur. Cur,."lhOl
l'i"to <1"(' n »ris;;o j,i � ""Ii_
c;,da CIII d"'er.�"s 1)"í>I'.�, ""In

mUil" mnior muplltud('. e a

IIlla ndoçu" .. Te"cstld'Ideean

Escola In9uslrial de Horianépolis
EDITAL

I ) De ordem do Sr. Diretor, faço público que estarão
abertas as inscr!çôes aos Exames de Admissão ao Curso

Ginasial Industrial, desta Escola, no periodo de 28 de no·

\'cmbro a 6 dc tlczembro (la .corrente ltnO. no horário de

7,:-lO h às 11,30 h, (;�vt:ndo os candidatos apresentarem, no
ato da inscriçíio, os seguintes documentos, com firmas re

conhecidas: <JI.«'lt.
a) Certificado de conclusão do Curso Primârio ou ates:

tadu eqUivalente;
bl AtestadO de vacina passado pelo D.E.S.P.;
cl Atestado médico passado pejo D.E.S.P.;
d) Certioão de idade.;
e I 6 fotografias 3x4, de frente.

2·) Só poderão inscrever-se candidatos que. tenham 11

ano':i completos, ou venham a completá·los até dezembro

de 1!l64.

B�IPI(ES'flMOS: EXIGt:X_

CL\. nECLAR.�(.\O IlE nr-:xs

Ur3�jlia. 2i - O �here d,.,

(;3binete eh ii end"u ;ir',;;;lal'
�n� Mi"i,.térj"" " de",�ls ,;rgãos
da ad'ninISlta<;:uo dir,·t" e jl\_

direta� derrminando IlrO\'id"n
t;Ías »ara" etlm"rim('nln dn lei
�.(I(;9. de 1! 6/62, 'Iue Obriga
os infereSsad?s em cn)!lréstj",o,;
de estaltel('l"Ín...nt,,� "f(ctals oi ...

���d i :1: ;ec�,:';:�:�,;�f::Ctn:er;:,�
Ta ol,t&_I,,'

.. \ m('dida fol"S11 -;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;:;;;;;.;;;,
!:"erid" pcl" mlnj"r" "" F,,�('n
fi" pr"r. {;:.rnolh" l'into, qUe
disse já ler detertnjn�d" " I""

,"idencia aos ôrguo" 8"""rdinn
dos á s"" p""t".

Re<:orda_se que a l"i esb,

beleee" (IUp "njngu"m poderá
o{eree�r hen" de qu"lqLlef c<.,.

"';cie, <'m !l"aranti".. dI" I"nlP'';�
limos em Caixa Ec"nômie:< oU e�

t"beledrnento de cr�'diIO. dc

cujo capital social 1",rtJclpc
" Unluo, " Estado "U " .\lun1_

cípio. de "alot"!I s'fperinr.. s n""'

eOnsign:oflos na d"cla,,,,,ã.,, dI.'

rendimentos d� 1).,5"0;\ fiSie'1
ou na g"llja de r .. ,enç;;"na rno

_ te, d..sde lIue, nesta última. bl..

!Hit ..se COlllpfove ti 1)"'I,rl""I:II]1I
d" titul(l� aO portadur'.

I
l'lSCAL nEJo'E;\,U]O; A ItE_

l'](ESS.\O .\0 COXTlt,\B.\."no

lira�ilia, �7 - O KJ". 0<'''1010
Alves C"r'''8, fi"'al d .. ImJ1u�
,,, d" Con'''mu ii dir;I)(Oslç;;o <lu

S<'tdço Feder" I fie I're,·en�,;o
� Rejlressão r.� Infr:I ..(j�1I Con

'tI'" "F"zend;, X;Ic!onar, dllls"

Da (';'Wlar;" per"ntl" a CP! qUe

In,,,,,;tiga irregularidnd�s _"8_

$eúr!l"à".Que nãosão,'ctda.de:
rói", "s ilnl,ut;,çiíes fei!as conha

fi Seniç" e, no seu entender.

TCI'Tesenlam Um verdadcjru .,

resq,uic1o de maldade".,
O sr. Oswaldo Corr"a PU'SI""

depoImento Sen� hUcfpelado
pelo relator TUfy Na&Sif � ilf;.
mais membrus.da Ctmll!l5ÚO.
Repequ u <lue huvlôl (llt.. ant�

o general Saraiva Martln�, iotto

é� a campanha e(,"lra o SFl"R
,.;)

veria fruI" 11e "illterês:!cil_ eoa�
Ir<Lri"d"�' .• r,m[irm"ct I) eon�

ceito qUe allU�'''' miUtar í ...� 1'W� •

tOria) - Nota mínima 5 (cinco)

12/12/62 - quinta·feira - 7,30 h - MatemâUca (Eli·

minatória) � Nota mínima 5 (cinco)

14/12/63 - s:ibado - 7,30 h - História do Brasil

16 12;63 - segunda.feira - 7,30 h - Geogrnfia do

Brasil.

OBS,: Média Global de aprovação: 5 (cinco)

Florianópolis, 20 de novembro de 1963.

Visto:
Antônio de Freitas Moura

Diretor

Secretário
27·11·63

GIllUCO Rodrigues Correa

Você I Bôlo feito com
nota I Fermento em Pó

,

logo a l Royaldiferença .. , •

I e outra coisa

Crc";ú'. fica bonito. Macio, �o5toso. ,\ 1ll.1\Ç� foíl
1111.1. !t:n'. \�\im acontccc quando }Cê li ,.1 ['U
IllClllO em 1\) Roral /la preparo dc boJos, biK"ito
l' piua,. I·. �uo.:c"o na cnt:J. Fcrmento em PÓ RO\ II
\',110ri"a o �.lhot do� ingrc.flientc\. Con(i� lU :l\<i(,
'C�llra d,) I"crmclHO cm PÓ Royal c faça 05 bolo,
c pratm ",I;";.ld05 m;li� .é;ostosos do )11Undo!

GRÁTIS! P.IT.l rc(cbcr ., '":\rte ,11 C"".inhól R'''JI·· . ..:om Ja�·
".lS d,· r��cil.l' i[ustrJdJs J� bolos e pr.llm SlIt;JJos. l";.;rC\·J j

��� ... )�;i., Si:�i�r.�; J.:':�;�. rllSl.1l. I 17!J - ZC·OO - [)�?h',

E,lla sempre a tradlcionat e

Inconfundivellatlnhavermefh"do

Fermento em Pó

Royal ,-'
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Tudo, em 10 Pagamentos-Sem Acréscimo
Ou à Vista-Desconto Efetivo De 20./'

-------

SALAS DE JANTAR
Conjunto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vista

Conjunto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à vista

Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à Ylt:td

Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à vi-na

Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à vista

CR$ J 60.000,00
CR$ 133.30.1.011
CR$ '186.400.00
CRS 190.400,00
CR$ 296.080,00

DORMITORIOS DE CASAL

Conjunto em marfim � desde 23.337,00 mensais ou à Vh·'tel
Conjunto cm imbuia - desde 26.470,00 mensais ou à vlsta

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

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

CRS
CR$
CRS
CR$

186.700,&6
211.800.110
21:1.500,00
26R.ÜOO,OO

,.,,...
POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENT().- desde 3.500,00 mensais 011 ii viola

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

CR$ �8.OõG,OO

CRS
CR$

2!J 3S0,OÓ
33.240,00

roNJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTÊS
MESAS DE CENTRO - ABAT .TOURS

=

PARTlCIP\: DO FESTIVAl CIMO
e ganhe um DKW-.VEMIG (DELCARr

cõr. gêlo -todo.: equioado .

PRÊMIOS
FABULOSOSI.

PRÊMIOS f40UlO-SOS'· DUPlO SORIBO!
,"", �r'''''_�-�

/{; Sf///P j
v . -

UM AUTOMÓVEL OKW·VFMAG· 1%3. NOVO rSEleAR)
,

TOI:llol('!ni., Oflulpótd')

;ti SPrlP '/X
1." premio· Um dortllltorro super-tuxo CIMO

�:: ��:�:� : ��aC��tf����n ��������(.�l�I�O
Todos da Nova Uoha

CAO ... " ... "CELA OE ,2 Mil CAUZEIROS OE SUA COMPRA, DA DIREITO .fio

UM COUPON O ... SERIE -",. E CADA Cr$ 1 500 UM COUPQN DA SERJE "6'

EIS AS CONOIÇÓES DE VENDA

1O PAGAMENTOS
IGUAIS. SEM
ACR�SCIMO!

FI.AMULAS
Contecclono-se- (fuolql.l!1I QuantIdade. no m.lhoJ

opaJ,i.(Jnc!f· .. MP'nOf nreC(I
Fri 7nhi.... 7,... ,.,"'10< noto. 701 I=n". '1AQA

Ora IAP� noll A NorFTI AMMOH

CONTRA

DÔR DE PENTES ".---

CIRURGIÃ DENTISTÃ
A.tende .�Ómen:f' com h<>rr1 mc rcado da!'l 8 às 12 hor.
Método p< iC'fllógi'c:1 moderno-espeeializodo paro crion

Çi1S
Alto rotação
Aplicação tópica dI' i'uor.
Atende senhoras e cncnçes.
e das l!'i às 18 horas
Qlln c:.,:;... lora. 3(1

RJ.:,ulJSTA]\fEN1'O 00 VALOR D.-\S i\J'OSENT,\I)O-

O famoso Côro do Tabernáculo
MÓRMON

nus; - o Depurtnmento Nacional da Previdência Social

pretende renjustur as aposentadorias e pensões de milita

rcs nc "'C'g'U!'nd:)s rtus tn;;tir,utOs de APosenh"doria� e Peno

sões - cujo poder ncutstuvo vem sendo �aulaunamente
reei ranlo.

":r'll.'"áríll Purn poder levar ti efeito a medida, o D.N.P,S. sugeriu
:'0 êr. ministro oo Trabalho e Previdência Social, qHC se.

jaru rrpurudos 0::;- tucuecs de todos os aumentos sntnrtats

lWC'I!i(\Cjs r'", lI'n) cm curso. para que sejam confrontados

te-r-mlnu {I r;<ttlust�lIIlPBto !los valores das aposentadorias e

1.k�11(''->(,,;;' rvn '·ÍI.:I'lld;J, ":;('wprc que se vertítcar que os inrli

(.To; clo<: r'�'lbl'j(J� f' contrtuutçõcs dos segurados ativos ultra

pnssern f'ln nuu-. l1l\ l:;o.� "O" índices atuais",

I�S!;(' reajusto. ne acordo com o citado artigo da lei or

g:\f1i('n -consísttré em ncrésctmo. determinado dê' conror
rn!dljd.. com os incUCC3, levando-se em conta o tempo de

,dul"c,dll1 IJ,-, ucnerrcro. contado n partir do ultimo reajusta-

CÓI" lIlb�, elida euo, milhaTt'�

de tUrjijtlO�. O� onvtntes de rã_

dlo. d..,tJ .. m ver .... iI,'lr 'o {a

",0"0 4_rRi .. do tllbrrmículo lI_

tnendo r m �rU pl?prio lu�r
o brJn eonhrcldo tahern.o:ulo

mórmon. ('0", h'K""r 1)"'" ".OIHI

domingo, no "Columh\:! RrAoon

a!!ting Systrm" �: o plolra",,,

mlli� antil,(o. não cnml'�lal, qu..,
cobre todo o �onlinl'ntf' nnr\(,

1I\C'!!l(l ou ll:o data da concessão. qunndn posterior.
(1 r�llri:imfa 3' cio cttnuc artigo, diz "Para o fim do

l'f"ajll<:t::Hllllfltu, ns aposcntndprlns ou pensões serão consíde

rnlbs sem as m.'l]oraçõcs decorrentes de lei especial ou

fl!l ('l('\'n�;'ia fios nrvets de sntsrto minimo, prevalecendo,
port'rn, 0<; valores uêsses tenertctos. assim majorados,

Sl·lll])I'" quo reroro mnís ctovados que os resultados do

rcnjnsrnmonto, uo ecôrdo r-om o artigo."
Amf'r;"an".
t:ulbOrll o Côr"dól'abfIllMclI!<> N:\ orortuuntade nn notícia acima transcrita, sugeri-

�lÓlm"n Ilda eonstltUido de mó, mos' nos :"l[)osf\J!Hldos c Os pensioriistns que através de te

mons, o seu rf'perlório, no pro- toceunns, tnct-nttvem O sr, Ministro do Trabalho e previ
grama dto radio. pOSgue fl5(l hl_ dênetn Social c ao Conselho do Departamento Nacional
nee de tôdu aS mú!!lo:ns""" da. Prcvldêncln Social, n autorizarem o reajustamento das

d ... tôdll II Cristandade. AS mul_ aposentadortos por Invnlídez, aposentadoria por velhice,
tus ,-o�e5 lhe emprestam um cposentnnorto cspcctct. nposentadorta por tempo de ser

poder t' majestos;dad ... in«lmlln.
�

viço (' peosão dor morte. de ecõrôo com o que eseetetece

li"'" IlImb"m. canlam cOn. tal o Rl'gulanlí'nto CernI da Previdência Social em seus aTU·

pred�iio (lU'" superan... qual_ gos 11G, 11'1 j"!. 11.3,
•

Q"er outro. F. Uma ,-r1dadl'lru

o Ólll'ii... foi cOMtruld" por

JliIsrph IUdl:e", um australiano

con"ertldo, Inei.nrlo-se as";'

c"nHl'''ioio em 11167. OH lub""

fo,,,,m f .. lto!! ar mad..lra e .. -

c:untrada no '''1 de litah .. �ar

regada ;100 mUhaS, pOr bolll, A_

ti � cidade de Lago Sah!:ad..

t'orllm n�rft�rlOB 12 "no� pan

terminá_lo e .. cOnheo:\do hoj ..

em di., ecme um modélo par.

ton"tru(iio dr 0'1:'';010.

1I"t'ntura dto compref'nsio, pro_
tUrar. não que aij pe!l5OaS �e

dl'di'l" ...m li lima fi em partleu

Ja., cat,í!ic(ls. Tabis Judeu" "

SINDICATO DOS PORTUARIOS: - A direção do

Stndícato dos Trabalhadores Portuários do Rio Grande do

Sul, enviaram um oficio ao Ministro do Trabalho e Previ

dência Social, citando providências que a entidade já to

mou ao DNPS fi fim de que os aposentados e pensionis
la.s te>nhnm melhor tratamento e recebam em dias têm

diu.:tn.

n,iniMlru .. llrO!l'1ltantes
,.Iam II pTol:'ramação. Algum

..screve'" "'Se .. que haverá UmA

r"'''nlão das mentes n.a rtUgluo

�(,\1 programa'; o cOm�n".

('jm";dsmo-l .. ":ls�lstjr 1109

8a" r ...uni<ic" no� dOmhlj"OIl II�

9,:10 e 1!1_.10 h ....,,�. �(' qUI�('r

lIaber m.aj" in(ormll(O('.!I Jiôh,.o

IIll:reja('Srrf"-'l

(aix" 1>08Ial ..�n.

JlO1\II::NM�EI\DO O FUNDAl>OR DO RI<:SC·SENAC:

!iiffnlfiC:lllvr\ llomenagí'lll foi prestn:da no sr, Joflo Daudt

(Ie Olivrlr,"I, fundndor (' primeiro prE'sid('nte do Sffic e

Snnae. A hOlllent\8'e.m constou dn� entrega. d& um diplo
que n11' conforlu o títlllo <te prcsidepte de hom'[\ da CO!\

fedcraçí'io C conselhos,
:' ,
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IA ac NOVEMBRO NO L�RA CLUBE SOIR&E COM DtlfILE•.Dt PERSONAGENS DE fiLMES CELEBRES PAJROC íNIO CELSO PàMPLONA EM BENEfICIO GI�ÁSIO N. S.
DE FÁTIMA SOB A DIREÇÃO DAS REV. IRMÃS SALVATORIANAS MESAS NO SALÃ0 RECORD

------�------------------�----�-

I�Gov. do TeX8S passa bem

Esta coluna promoverá o natal dos filhos dos gráficos
I

O Gov. Celso Ramos recepcionou com um jantar-

Vânia Cherem hoje vai apagar quinze velinhas
xo I'AL,i:CIO

Agronômica, o Governador

;:nt:r�rneOn�' h:��:::tJ:\O\:os t:
mens qUe dirigem as Fedem

ções das Industria�, dOs li:s_

'.1dos, Presentes como co"vl_
dadoa de honra. os Srs; HarOl_

do COrrêa Cavalelllttc, Presi-
. dente da ConlcdcrllÇ,10 Nacio
nal das Industrias e o Mini�_

tro Hugo Faria,

VANIA

Ellsabetb Cherem. l)ojc, nn Silo

luxuósa residência em ÚurHi_
ba, vai cOmemorar os seus bO

nando " j''''l'1ll K"nr<ln, curiti_

bau", A me in no11e, Vionin

dançar'; n l,rjrncirll,valsA com

seU pai Dr, Alfredo <:I\I"I'CII1. a

Segunda �O'" Cur!{J!l AIl.crtu e

a terccirõ' com seU ''lov,;,'' ju.,

lio ces"r SI]\'u, QlIin1.e par-es

aCompanhar;",O dançaudo ,a vet-

8" cOm O "holo 1'1\"", Um CUr_

rlnho condudJ',í" 1,010 de ani_

vecsárlo COlll flui,w.fr velinhas

para Vania s"prn,·, Dona Ivü-.

rtante. em attvtuaues paca Q

nir Cherem, mioe da aniveraa-,

aoltadadelog"mnis.

ACABO

de recebereonvitepara
Samento da rrta Letícia D\

Bernardi, com o Sr, DOUglas
Frauscaynskl. próximo dia
vinte e três de eezembrc, às

dezoito horas. na Capela

RCltOl<!a, de Curitihll. Após .,

ato' religioSO. &s l·o'H'ida.w�'

Berãorecepclonlldos no J6qo.lc'
Clube Paran'lense.

CIRCULANDO

na "JOTACAP", dona Marianll

Coelho Côrte', da s&c(edade

"II1'loca, tendo coma "escort', o

proíessor Nels(ln Teixeira NU_

nes, Chefe do Cerimonial d.o
Governador,

ESTA COLUNA

vai pr"move'r o Natal dos fi

lhos do� grâficos dê$te Matu_

tino, de A Ga�eta e do Diário

da Tarde, Eles silo os homens

qUe pronUzem (18 jorm,iS (lU"

vocês acompanham ülarjãmen

te,busCllndoas noticias e6por_

Uvas, poUtjCas; soctats
..
e pU_

bliuidadcs em geral. Iniciando

neijte ano e para acontecer em

todos vou patrocinar no prõ
"xhuo dia 2::1 de de-zembt'9, ncS_

'ta Redação o Natal das crtan

ças filhos dos dedicadas fun_

ci"núrios dos três jornlfís
Capital.

COMENTA-SE

qUe o Engenheiro Luiz Prccô

xiJiadorn'·SehaoéfeI;., 'U\"hutante S3 .as emprêsas a êle vinculadas que, em

0::1; dIi (lldalie d�<'l..Bt�;;que;co_ 'J' o@I..�a,4isposto no art. 86 da Lei 3807"de
memcrôu "NIVER", di" 26" nif�':..da Previdência Social), e "art.: 483
Bonitos cartazeS de "Borbote-. Dec. 48 959fA; de 1

de de Filosofia.

DE JOINVTLLE

nas chegam nueíctas de que,

Iate Clube Almi/ante Barro.

sO, vai Comemorar o Dia dn

Marinha; no próximo dia oltc

1lC' deacmbrc No prograllllo

piO de Ollveira, "I,r.. Iu turc

Secretário de E.�tadO, Atual_

mente. est..< no Dç:R de Blu_

mcnil".

j'UóXIMQ

gUr,,�ào da quermcR;;e - BOR

IlELETAS EM FESTAS, numa

promo�;;o da Rêde Feminlnn

d'c Combate ao Cânoer, Hoje
a Sra Virdnl.a Borba, \'i"j"l';;

para BIÚme-nau. a fim de fe_

�eber aS prendas oCertlldaS !""

la industria e comércio duque

la cidade,

EM SEU

apal'tamento recebeu COm um

eleiante jantar, o Procurador

da Repúbli'ca, Dr, Yolnet Co-

laço de Oliveira; considerado

da Con8tl\ Um deSfile de barco�

o.té a lIha Grande. onde acon

t cceeé Um movimentado almo

ço Ofcrecid" nos convldndoa,

TAVAUES

Mirandu, ,,'a sua CO)ujH"
Folh" de São 1-'"ulo;

que- LindOlf Hell, poeto. cala_

rinell�e; lançará uma de Sllll�'

inau-

Obl'US, pllttOclnado pela
ri" dn Untversldade de

Cal"l'llla,

Um dos melhores anfitriões do

ano, �'oi em homenagem ao

c.llsal Dr, Victor Mareio (Ro_

B.") Konder, Entre' os pvesen

tes }l0dem"S' eescacae: .Seaad,,1'

Irineú Bornhausen; Dr, Hev

me]\ndo Rosa e Sra; Fernando

e Nic.,. �'ari,,; Dr. Nelson Tei_

xeira NUnes; Dr, \ Wilmar

Elias e Sra, ela; na ocasião

apagoU velinhas nUm bolo em

homenagem'" ao seu aniversá.
rio; Dr. Vanio Colaço d� Oli_

veira e Sra, F(li no sabado PP.

escolhida Mlss Universllãl'io

a cronista soda\.

R"ra'; do l'afaná. qUe
em evidência na ddade'

�:rl��;en::e::nennot:'a Jl�:;�:ls�!
ii cOnvite de'sta Coluna,

"
PASSARELA

ONTEM. foi inaUgurado o mO_

derno Restaurunte do Hotel
Oolun. em JOlnvllle .. O m,

bo,'lol Cou),try ClUbe, \'ai inau

gUra,' Uma de. sUa. dependê n
ctus di" 31/12

•• MARIA AU-

tas em Festa'''; estãO espalha
rios pela Cidade .• DIVINO

MUl'lotti. alto runcio�l!írlo de�

te jurnlll; hoje está trocundo

de Idude
.. "GENTE Impor_

tlinte", foi o íilme que >lssi ....

tim.(>s terça Ceira, A Duquesa;

f'1i Um pspe-l bem desempe

nhudo flue todos gostaram.

O MEU l'ENSAMENTO

de hoje: Fazer o bem ê pro_

�u]'ar o seu próprio bem ent.r�

a� pcsBoas bem intencionadas

196�, a Acadêmica Helena Sa

lum Cherem; re,pre.entante ds

Faculdade de Dire'ito; SUplen_
le 'l'iínia Bnlsini. da Fllculda-

MUS1CAL BAR
t'6.RA 1.'''1 HIli\l I'I\:-:-.S,\ TI�l\'Il'O OOM SUA FAMILIA - Rl!:UNlúES SOCIA\S

D[,Nç,\N'n:� CnOlIl�'I'EIS - FESTAS UE ANIVEft.�I\llJOS - CHA

IJAN�;ANTI';S - I!:'OC.
�'\jI)\H '1"':11'''1.'' .... Ifj"·'" 1\11'1'1,'1. _ T4>!1 �!'i'" f""rla,.I,.'

(Escrito pelo professor
de CUl:as Bíblicas)

Primeira série de Cúras Bíblicas
Conforme jâ foi anuncia

do em ediç.õe-s an["':l'iol'es, e
ín ciadll hoje com ,1 pri
meira sel'ie de um estudo

sôbre Curas Bíblicas, que
é um 8!llnhado geral �õ

br� ')s pl'incipais prOC�iSIJS

mais flplicad,)S e!ll Cura.s

Blblica;, � c'o['re�pJlldenle
ao programa da :r:r'meira
série p?ra () e·,tudo de Cu

ra BíblíCi:lS. Embora ,J CUI'-

50 1:eja ele alguns ano�. os

alunos. em um ou dois a

nos, pode� ser aproveita.�

q.os e funci>'JnJr cumo vi

ce-pioneiros de CUl'liS_ Bí
blicas licenc;:Jdos, facultan

do-lhe-.; gflnhar dinheirO

p<lra suas des!J,�sa�, bem

comI) continuar seus est1l

do.,. Se :porvellLura, .
um r,u

l'Jutro· (jui�er fazer uma

p�['gllnla queira faze-la

CJmu yuiser: {i.e anônimo.

de.r.�eutIÔnimo ;ou, de no

me rei:ll, Isto ê. pel'guntas
cuncernentes às Curas Bi
bl;CJ'" e,'cr.eVl'r ao Prafes

.,01' d€ Curas Bíblicll�, Hot.el

'ou quintn,s feiras, desre diá

rio, serão 're�ponrlj(]as,
Em cada 'lJ.'i!rgu'nta é inte

ressante citar. o dia de

nascimentO de quem per

guntar, Por meio de Curas

Bíblicas é p:}ssível curar a

qualquer enfermidade, �er

libertado' de vícios OU málls
espíritos, má sorte, trans

tornos na vida (\u, outros
malex,

Mlly, Tubarão Santa Cata- de curar doenças por meio

de ervas em base bíblica.

Nas edições de quartas'

Na próxima quarta feira,

falaremos na possibilidade

rnno a wasumgton para.

-reprusenta-lo [!:JS funerais

co Presídcute Julm Kcn

nedy. O Governador do Te

xas, permanece 'ncemaue

no' Hospital roont. onde se

refaz rapidamente de seus

ferimentos, e 3�, médicos

que o assistem dizetn que
sc u estado é excelente
O Governado!' John Con

naty, advogado texayo:"exer
cera antes de sua eleição
Para o cargo, ,IS funções de
Secretarto da Mnr.nha dos

gstados Unidos, Tem anti-

B. Johnson, seu c.mterrünco.
cnnuo nu sul uo Texas,

na iaeencra de propriedaue
de sua família, Connany rre

quentou a Faculdade de Di

rene da Universi.lade
'

esta

dual e mesmo ames de, for

mar-se, contando apenas 21

anos, rês-se membro da Oro
dom dos Advogados do Es·

lado, distinção que é as

segurada pela lei do Texas
e de outras unidades' rede
rativas aos bacharelandos

que hajam conquistá80 Iu

gar de destaque ent�os co-

legas,
. '"

Slln�a

o INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
00.:3 EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CA

Avisa, mais, que as emprêsas interessadas poderão
evitr.r aquêle procedimento, se recolherem, antes, aos or

g_ãos Arrecadadores normais, as importãncias corI'fspon.
d.emes aos descontos ou arrecadaç,ões, o que poderão' fa·
Z8r, independentemente do recolhimento das contribuições
da própria empresa, conforme preve o art. 483, § 2", . da
q).lele Regulamento ,

Florianópolis, 16 de novembro de 1963.

I PAPAI NOEL anuncia as vantajosas ofertas do

J Natal 63 da lOjA CLAU
I No plano de NATAL 63 DA CLAU você compra os melhores

artigos, faz economia e ainda pôde ganhar êstes valiosos
prêmios

Uma máquina de costura Macstar

Um fogão Alfa de Luxo

Uma valiosa vitrola Eletrônica

Um liquidificador Citilux
Um belíssimo iô� de Panela Panex

Em 1939, tendo Jobnson
sido eleito Deputado Fede

ral, ConnaUy passou a de
sempenhar as funções u.:'

seu Secretário �,tel'mind
do da{ a dois anos o pri
meiro mandato do parta
mentar o jovem advogado
ao Texas, para assumir o

põsto de di't'êtor de urna f(

partição encarregada de

aproveitamento e beneãcíe
menta das águas do Baixo
Colorado.

Sendo integrante da Re
serva Naval, foi Oonnauy
convocado ao serviço atrvc
pouco depois do ataque :l

Pearl Harbor, em dezem
bro de 1964, ínlcíandu-se ec

cão, para ête, uma brtlhan
te carreira que lhe valeu
inúmeras ccndeccraçôes. D� .

pois de tomar parte em ai

gumas das mais renhidas
batalhas do Pacifico incw:'j
ve a invasão das Marianas.
Filipinas e Iwo Jima -, Con
nally retirou-se da ativa,
com a patente de Capitão
de-Corveta, em 1946. VoU,01:,
então, à cidade de Austiri
no Texas, onde fol----OOnvi·
dado, em seguida, para dirí

gir uma estação
.

de rádio.

Em 1948 organizou a

triunfal campanha de John
sorí para eleger-se Senador
Federal e com êle coieoo
rou em washmgton, duran
te breve período, como Au

xiliar Administrativo. vot
tando ao exercício da advo
cacia em Austln, ali perma
neceu até 1952, quando os

milionários Sid W. Richard
son e Perry R, Bass o con

trataram para gerir, na ci
dade de Fort Worth, os seua

grandes negócios de petró
leo e gado, Após a morte de

Richardson, ficou Connal1y
encarregado dos bens dáste,
ocupando,

.

além disso, os

cargos de Secretãrto-tesou
retro da Fundação Richard

SO&l; e "dminis�r,a.do.r dos

negõeíos da antiga socre-te
de. Êste ano (1960), cohbo·
rou ativamente 'na. campa·

nha presidencial do Parti

do Demo'�rata.

TERRENOS VENDE-SE
5 LOTES com área total de 1.877,75m2.
lMOEILIARIA CAMPINAS. Tratar pelo tel: 3772 com

Argemil'o Afonso Pereira.
29·11

HELIO CARDOSO - M,6756
Diretor da Divisão de Arrecadação e Fiscaliz

3Uy11f63

Universidcide de Santa Catarina
DIVISÃO DE MATERIAL

EDITAL N° 25/63
CONCOlmeNCIA PÚBLiCA N" 24f63

pr��)POSTA P�I{A o DIA 5 DE DEZEMBRO DE ]963
o Diretor da Divisão de Material da Universidade de

Santa Catarina, devidamente autorizado pelo Magnifico
Reitor, faz ciente aos interessados que se acha aberta Con·
corrência PUblica, aprazada para às 14,00 horas do dia 5
de dezembro de 1963, para reforma parcial do prédio da
P:lt'1I1dade de Direito de�ta Universidade, sito à rua Este·
ves ·JÚnior no> 2, nesta Capital.

.

PlAnta e espe'ciIicaçõ'il:s detalhadas poderão ser forne·
cid!':; pela I;livisão d.e Material da use" nos dias uteis, no
horario das 14,00 às 16,.00 horas.

Divisão de Material, em 21 de novembro de 1963
Josoê Fortkamp
DIRETOR

28fNf63

PARTICIPAÇAO
SR. E SRA, ABELAltOO SILV!\

SR. E SItA, HENRIQUE TRENNEPOIIL

Têm a satisfação de participar o noivado de seus fi

lhes LE!'HTA E WALTER, ocorrido no dia vinte e cinco

de novembro de mil novecentos e sessenta e três.

Plorranópolís, 22 de novembro de 19G3

R1:a Felipe Schmidt, 103 Av, Hercilio Luz, 62

29·11

Atenção romércic e Associações
ESCRITúRIO TECNICO de

.

CONTABILIDADE
DESENHO PLJBlJflTÁRIO
CARTAZES P/_VITRINES

T�n. S"\"'ra 56 E�. M1lrz?!1 -

2. o andar - sala 8 .

pR. SEBA.STIt.O MOURA
t:;HtUllGIAQ.DENTISTA

Ex-Dentista do Semmarío Oanuneno Pio XII de S. Paulo
Tratamento tndo.ar peia Alta Rotação - Prótese
HlJHAHI0; Das 6,30 às 11,3U e das 14 às 16 horas

a-e s-s e 6· FEIRAS ATÊ AS 20 �O,

RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ, JOAO PIN'�O

(;LINTCA DIURNA E NOTURNA

ANOTE - GUARDE - VISITE
DURI-BLOCOS

ANúTE as vantagens: mãe-de-obra é reduzida em

10%; o tempo de construção é 700/Q menor; material
mais barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebôco. As

paredes não deixarr- passar ruído, umidade ou calor e têm
turabtlidade ilimitada.

r,.UARDE o enderece: - Escrit.ório à Rua Felipe Sch
mídt 34 1" andar, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

Salga
Vl:S1TE 11 :!�sa. modêlo. 1)0 iado da .tãbrtea P. ,�f''''lh-;'

se pessoalmente, de Que você mesmo já pode iniciar SU9

ocr.strucão.
DURIEUX & CIA,ILTD.A

F'!loMca d ... blonD,; de !'iManto - tijolos de concreto -

com encaixes -

...�.-.

E TUDO ISSO VAI CORRER PELA LOTERIA
ESTADUAL NA EXTRAÇÃO DO DIA 3 DE JANEIRO

f tem mais:
SEJA QUAL FOR A IMPORTANCIA DE SUA COMPRA,
vOCÊ GANHA OS CUPÕES PARA C:ONCORRER A ESTES

PRÊMIOS DE GRANDE VALÔR DO

NBTAl SESSENTA E TRES ClAU
MAS NÃO DEIXE PARA DEPOIS, VA' AGORh MESMO

PORQUE AS OFERTAS SÃO MELHORES NO

Natal SeSsfnta e Três ClAU
Defronte aos Correios, no ESTREITO

Expresso C R E 8 C lUM E N S E
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO iELEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entra São Paulo - Sanlil Catarina e Porto Alegre

S.ociedade Anonfiiia
.

,-- f>õo Paulo R�a João Teodoro. 679 -- Curitiba Av .. Iguaç6; 2117 -- fone 1.2171 -- �ôrto Alegre-Rua 7 de Setembro, 691 -- fone 7818 -- Florianópolis Ru. Padre Roma. 5h
c 2ROl -'- Tubarilo Rua Lauro MuBcr, 50 - fone 1-179 - Ar<õ!ranguá Praça fIercílio Luz, 632 - fone 2:� - Laguna Rua Gu ..-::tavo Richard 514 � fone l:n - JoinvilIe Rua Ab.c(on
.207 - fone 765.

. CAMINHÕES PRÓPRIOS P!\Rl\MUDANÇAS
.

; ,",' \; '"
,,' ')�!',j,,;;;�;;�,\i����;":;Íi'fj;'(>""�"::--'l!:;·'I'i��:'·;'�·��:.:ll<J.ey�Pl��������.a�iii�k���I�'iAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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comenta à morte do
plesidente KEl\NEDY

':�·�I;�;'::'��U�;�"��lnte \ :;\�� ��g:n�::�ii:e�:!tá�ta�::UIAm:: ��!rll�i::a,�O��oS t��li:tl:doO �;r:��� ::::'::�rs àcr:::: e:a q�:�ó�o�:�
nody é "III "g<ll�e tllrrjvej' pu- r'CanO" (OEA).
'" 0\.1")1.'0'; ,II! t"uaa us Anlé_

, dc.'Jun,u o�. JQsé

Di68(! o Sr, MOra que niio só
ua po,·,,� da América Latina

dente I'''rll alcunçuru ]lIIZde_
iiniljvll nUm mUndo ameaçado
de dCStrlliçilO.
Arresventou 'lUO o espírito

du Sr, KClllludy conUnullrã

Ina],irundo li CIlIIHê81l du AIIun

cu puru o progresso. qUe "ête

pôs em nO�SIl8 miios: uma Allan
çu ampla e desinteressada par�
ajudar a levar u felicidade
todos 08 pOvOs do Continente

AmerIcano''',

------------� ------------------

lERRENO
VENDE·,�:iE 2 lotes na Vila Continental, no Estreito,

;1;��I���'�Ii�l. JD cada. 'Tratat à rua Marechal Câmara,

Vende-se ou Troca por
Um h...\! ue L�ITellO com 43 ma. no loteamento N. S. do

gosano, perto da Escola ne Aprendizes Marinheiro. Tratar
cem u sr, oeraldo Meyer, Rua Slllltos Saraiva 93 _ Estreito.

IÔ: o sl\Kuintc o tcltto da de:_

cJ:.ruç;io' du Sr. Marli:

"Hoje. !Oflis do qUe nuneu ;

sinto '1UUU pouco valem As pa

l"vru� diante de uma grande
tragédja.

O presidonte Kennedy en-

t".'I(" il Hi�lóri". com SUu vida

06 hlo;>"ls U\ni� nobres e mals
I(c"cr".",,� ela hUIHllnldnde;
eu]o �crviço ofereceu até o

última pul�ar de SeU J:orlc

cornçuO.

A DIRETORIA

JlepI"scn(u HU" inmgcm li

CSperl"":" dI' tudoe "" povos

Nela ronfiávumos pur" alcun

ç"r " pHZ definitiva num mUn

do nmsaçudo de oeetruícãc
SIOI)iumo� que 8U" mente e es.

pJqlo ilum+nedos ernlll 88 gu_

runlius mais eegures para

Carfa da Alemanha

TEMOS VAGAS
r'rurossur DI'. Ijcrmann M. Goergcn

ôproxuua-sa a época de �atal e com

cla ueSt.:t:H.l U:>o preocupuçoes nas grau.
ues ousas COrIlel'cnus 011 Alemanha Ocrden
tal, que se eS�l1.0 preparando para o "as.
salto" dOS cunipradOrcs. Aqui não existe
o problema ao aesemprego. Ao contrârio:
a cunjumura - mesmo' depois de uma

ngeuu retraçao, prmcrpalmente em canse

quenoia de varoneaçao do marco, criou
nu rnereeeo atemao ao- �ralJlllho uma l!u

tuaçao, que assmeía atualmente 600.000
vagas, e IStO ja com rruus de 700.000 ope
rarros estrangeiros em serviço, provení
entes da Itália, Espanha, Turquia, Grécia
e Africa.

Os grandes magazins, e casas comer

ciais. em geral, na época de Natal, oon

tratam, hacrtualmenta, mulheres vendedo
I as para os seus balcões. São, em sua

maior parte, donas de casa, desejosas de
ganhar um suplemento para as despezas
Coe Natal.

t spalNd�Ss :��:e:s���:, �:r:ehr:�:/Oa���
ram os interessados, prometendo bom sa

lário por hora e semana de cinco dias de
t.abalho. O medo do fracasso dessa ofer
ta - simplista demais para um mercado
de trabalho em plena conjuntura _ fez
os responsáveis argumentar com novas

promessas e novos métodos psicológicos,
visando o afluxo de candidatas para;)5
seus balcões.

ASsim os jornais publicam anúncios,
com promessas e propostas tentadoras:
para conseguir auxiliares de balcão. Ape·
Iam, sObretudo, àquelas mulheres, que
não querem emprego, fixo durante o ano,

I porém, em época de Natal, pela perspec·
tiva de um bom çanho, capaz de embe·

lezar as Festas respectivas.
Os anúncios são psicologicamente

perfeitos. Usam·se perguntas sugestivas.
que provocam reações igualmente suges·
tivas: "Quer ganhar 1.000 marcos até Na

tal?" Quem não quer?
"Quer proporcionar mais alegria aos

seus entes queridas na Noite Santa?"

Quem não quer? Assim, já está des·

pertando o interêsse,

"Quer passar o Natal despreocupada
e em abundância?" Quem não quer?

A dona de casa começa a pensar, ano

tevisando a famllia em redor dos presen
tes e da mesa suculenta ..

No entanto, ainda não é suficiente a

pergunta sugestiva. O que vale mais po
rém, é a proposta detalhada, para que o

desejo provocado pela pergunta encontre
resposta concreta e expressa em cifras.

Assim, o responsável por um grande
magazin de Frankfort/M decorou O seu

anuncio com as seguintes promessas:
"Para um trabalho de dez semanas na

época de Natal, pagamos uma gratifica.
cão especial e elevada. Quem não perder
um dia de serviço nessa época, recebe um

prêmios extra de presença de 20 mar.

cos, por mês roa. Cr$ 5.000,00). Almoço
baratíssimo nu restaurante da casa, grano
ées cesccntcs ,SIi� .. para. • adULo
compras efetuadas no maga.zin. Os mais
altos salários por hora. Um ambiente de
trabalho confortável e agradável. Restí

tuição de despesas de locomoção (bonde,
ônibus, estrada de ferro".

Está surgindo, já até um certo des
contentamento entre os empregados fixos

que em geral, não gozam de tantos bene
ncíos como os auxiliares de Natal. Mes·
mo assim, não hã outro caminho para
resolver o problema do que oferecer van-"
tagens materiais extraordínãrtas para
que o sistema de venda de Natal não sofra
um colapso, por falta de vendedores.

Eis um exemplo concreto das conse

quências da conjuntura na Alemanha de

hoje. errou-se um verdadeiro desfiladeiro
e não se sabe, quando o fluxo da oferta
e procura no mercado de trabalho fique
uquílibradc. A valorização da mão de
obra é a consequência dessa situação, de
modo que o trabalho se torna um capí
tal valiosíssimo disputado em todos os

ramos da indUstria e do comércio. Não só
a mão de obra especializada, técnicamente
evoluida, mas também os serventes de

pedreiros, e os faxineiros, os lavadores de

automóveis, trabalhadores auxiliares e os

aprendizes de todos as proCissões encon·

tram facilmente o seu lugar de trabalho,
impondo, não raras vêzes, condições ex·

traordinárias.
Desta maneira, a caricatura, apode

rando·se dêsse tema convidativo para as

suas finalidades, mostra um diretor geral,
de um grande estabelecimento, parando
com seu Mercêdez na casa do aprediz
abrindo a porta do carro e solicitando

humildemente, e com Chapéu na mão, que
o "Senhor Aprendiz se digne entrar no

Mercêdez, para ser levado ao lugar de

suas atividades. ."

Qbal

PESEI e comprei
a

SUPERCESTA COLUMBUS •.•
... porque é o única - Cesto de Notai - que faz

constar do folheto de vendus CJ jilêso das mercodorias I

,Ju� forçaS nucleares.
Para todQS os povos do Ue·

!Oisfêrioeparaas necões ecu-
..

dêrtamente agrUpadaB nu OEA

SUu morte é um terrível golpe

Temos qUe noli unir. hoje
mais do qua nunca iem tõrno \.

da bandeira do nome de John

Flhgerald Kennedy, a fim d�

segul�lo alé� de sua morte

em seus ideais e inspiração

Kennedy continuarã' presente
aQ n"S80 ladO e noS darã mais

fõrça para não abandonar co

que fiDube pôr em noa8aa mios:

Uma Allnnça ampla e dealnte_

ressada para ajudar a fellel

dade de todos os homens e

mulheres do Continente Ame_

ricano Sabemos que a dor que

aflilfe'todo o mundo e, pllrtl
culafmente se� colaboradores

ns União Pan_Americana e 08

integrantes da OEA. ê tam_

hém I!. 'Ior do mais humtlüe

agricultor e do mais esfOr_

çado ope,l(rio de tôda8 as Re_

publica� Americanas,
Pela liberdade úe' todos 08

hOmens e mulhereS. morreu (J

Prealdente Kennedy: valen-

temente: eQmo soube lutar

cOm heroismo nil. ultim...·guer-·

ra; em que qUase morreu para

salvar seUs compsnbelrOs.
A presença de sua fig'!-ra

juvenil. ínesperecernente
crificada: obriga-noS II mllT

ter_nas de pé e a continuar

na IInlia de fOgo, ÇDmo quis

viver e morrer o Presidente

Kennedy".

a mola de um relógio automático nun-
ca se distende completamente. pois re

cebe corda a cada movimento do bra-
ço. Dai resulta uma fôrça motriz mais
regular e, portamo, maior precisão.
Da; uma boa razão para vecê usãr 5C\t �,

Seamaster durante as 24 horas do dia.

. Cada Seamaster passa
45 minutos no fundo do
mar.. ; na fábrica Omega

MENTO.

InJ'Ol"flIa.ções: Rua E01ilio Bruo 21 ap. lO.

o Omega Seamaster é submetido a 17 pressões
'de imensidades diferentes, correspondendo a uma

profundidade submarina de 60 metros.

Uma eeeee de 61eo a cada 750.000
km. Para que um Seamaner funcione
perfeitamente durante tantos anos, a

conservação é ínfima: uma gotícula
de óleo, cada dois anos. Durante êsse
período, seu balanço oscila 349 milhões
de vêzes. Com suas rodas girando em
idêntica velocidade, um autornóve] co
briria uma distância dc 750.000 km.,
durante o m,esmo período.

Omega detém 3' dos 4 recorde' de
. precifoõo para refligios de pulso. Con
correndo com as melhores marcas suí
ças, Omega detém 3 dos 4 recordes
de precisão para relógios de pulso, re
gistrados nos famosos observatórios
cronométricos de Genebra e Neuchâtel.

Sua· escolha iá está feila. Pomo por
ponto, o Omega Seamaster revela sua

superioridade. E o relógio ideal para
o homem que trabalha ou pratica es

portes - seu companheiro para todos
os momentos de sua vida. A escolha
de seu nôvo relógio, portamo, já está
feita: o Omega Seamaster, ao seu dis
por nas melhores casas do ramo:

- BAIRROS
gloria.
ás 8 hor88

- .'

----------------------,---------,------------------------

.
,

''l

o ,e16910 .esporte mais procurado
d. mundo. O Seamalur é um relógio
esporte resistente mas, sobretudo, um

instrumento de alta precisão Omega,
que lhe dará a satisfação de um fun-

,·oioumeooo i�cávd.durante·muito$r
anos. Essa resistência e exatidão
excepcionais são fatores que seduziram
mais de 2 milhões de pessoas. O Omega
S�amaster tornou-se o relógio - esporte
de alta precisão, mais procurado do
mundo. ) z

J

Ao prova de Impermeabilidade mais
conduden1e, jamais .fetuada
num rel6giõ. Todo cr onômerr o
Scamaster é impermeável, não só para
lhe permitir nadar ou mergulhar com

êle, mas sobretudo, para proteger o

mecanismo contra o maior inimigo da
precisão: a poeira, q u c impede a

marcha regular da máquina e.compro
mete a. durabilidade do relógio. En

quanto o Seamas.ter está na autoclave,
a pressão passa, bruscamente. de 6 a 0,5
atmosferas; � como se Iôsse lançado das
profundezas marinhas até o cimo do
Monte Everest. Raros são os relógios
que suportariam semelhante tortura.

r------

Fuganfi S.A, Industria e Comércio
CONVOCAÇAO

ASSJo:I\18I,l:.l/\ GERAL EX1'RAORDINARIA
São cOllvidac.tos os senhores acionistas da FUGANTI

SA: lI�lJU':::;-l'HiA .I:!; COMÉRCIO a se reunirem em ASSEM.
BLEIA U�HAL EX'fRAORDINARIA, li realízar-sa no dia 7
r sete i de dezembro. próximo às 15 (quinze) horas, em sua
séde socrar. nesta Cidade de Tangará, Estado de Santa Cu.
turma, u.nn de deliberarem sóbre a seguinte,

ORDEM DO DIA
er - Aumento du Capital Social, e consequente altera.

çüo dos Estatutos.
b j - outros assuntos de interesse social.
Tangará, 4 de novembro de 1.963

--_._-_._--

CINEMAS
Cartazes do Dia

- CENTRO-
.

são iosé

JACQUELINE

_ Censura: até 5 anos -

as 8 horas
_ pró Centro Acadêmico

da Faculdade de Medicina,

Charleton Heston

Sophia Loren

-em-

E L C I D

superrecnírama - Tecru

color.
_ Censura até 14 anos -

rUz
ás 5 e 8 horas

\ Elizabeth Taylor
Richard Burton

GENTE MUITO
IMPORTANTE

- PanaVision·Tecni�olor -

- Censura: até 10 anos-

roxy
Fone: 3435

FECHADO PARA REFOR
MAS E INSTAltAÇAO 00

CINEMASCOPE

Richard Oreene

Eva Bartok

D. maior pretisão porque é auto
mático. O automatismo poupa-lhe,
definitivamente, uma preocupação diá
ria: dar corda ao seu rcl6gioj além
disso. tem a vantagem de conservar

_a precisão do Sea.master. Isto porque

A FUGA DOS
MALSINADOS

Pelos Municípios I

Noticias de RIO DO SUL
- Censura: até 14 &nos -

p;elo programa recebido; são' os seguintes em 1963:
Da Direção do Curso Nor· copstatamos a celebração de José Alberto Pamplona, Silo

ma! Regional "PAUSTO AU· Missa. Festiva. em Ação de
.
via Schutz, VUmar Pasqua.

GUSTO WERNER", anexo Graças, às 8 horas do pró.' Uni, �dite Muller, Ivone A.
ao Grupo Escolar "Paulo ximo 8 de dezembro, na' Godoi, HeUo F. Machado,
ZimrQermann". vimos de re- Içreja Matriz e as 20 horas�' Ana M. S.

f
Silva, Vigando

c.eber amável convite para 1 DO salão de honra do EspO!' Menslin, Irls Wessling, Ida·
8S festividades de formatu- � Clube Concórdia, a solc· Iina Maça.nelro, Asto Peyerl,
ra dos REGiONALISTAS, nll entrega dos CERTIFICA· Horst Bremer, ValdetJ da
de 1963. �S aos FORMANDOS que Silva, Alfeu Correa de Melo,

--------�---------.' �:et ��r�!saRe�:,rm:i:l:
BAIRRO BOM 'ÀBRIOO iS�I��lhg;àraG:�k�;, R�:�i�

da G. Silva, Irmã Ignes Smi

V�DA DE UYI'ES COM NACILIDADE. DE PAGA. derle, Irmã Lucia Kerber,
Maria de L. Beltrnrnini. Iv;;·

ImpériO
F'lne: 6295

Masslmo Berato

o PRINCIPE REBELDE

- Censura: até 14 anos -

raiá
ás 8 horas
Laur.ence Harvey
Gerilldlne Pago
Pamela Tlffin

Stringari, Sonia Maçaneiro.
Maria Luiza Cé, Maria Na
zareth

.

dos Santos, Neuar.
da CUnha, Zeni Ferrei1'a,
Meri Amorim, Vara Chavoa,
DaIsi Ferreira, Nair Qu.lQtl·
no e Maria E. Castelain.

Aos formandos de 63 do
"Fausto Augusto Werner".
seus genitores bem como
seus professores e direção
do citado estabelecbnento

educa.ndãr19, somos gratos
pelo programa enviado ao

mesmo tempo em que apre
sentamos fellcltaçOefil a to-

o ANJO DE PEDRA

P8I'aViSion-TE.�nkúl1:1'

\. itlt;

nir DlflS. Mil"i!l1l1 Prov.;>"i.
A ...JJ B(J�<.:o da Rosa I:..;!.l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGEó • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

COELHO - MANGONA

CHAQO

SETOR DO!> ESPORTES

"ti ANl)!> 9t LAHU1A (.(JN)[ANII: I.:.M
, '

PROL DE SANTA ÇATARINA NO

Rea,bfli'i�çã6: [bjetivo dos dois grandes da Capital que domingo enfrentarão
Pr' [..

Avaí e Figueirense tiveram, domingo, do1fo Konder", frente ao "onze" do Paisan- 3 x 1. i

!+Ys� � � �H e �XIaS uma tarde bem negra, Ambos perderam feio dú que é o grande goleado do Torneio "Lui- Mais difícil é o compromisso do Figuei-
II " G t � ,U na rodada que foi de surpresas. O campeão za Mello", pois domingo último, em seus rense que se locomoverá até Joinville para

I da Capital decepcionou aos esportistas join- domínios, sofreu goleada em regra: 8 x 1. Os par combate ao Caxias, que domingo colheu

Mt:' Ti'\A/ ,_tl.Ac:"V�
vilenses, há muito sequiosos de uma exibição dois clubes já se defrontaram há pouco, no um resultado auspicioso, derrotando o Bar-

e..J...;,J !" I� dos pupilos de José Amorim. Caiu o "Leão" Adolfo Konder, quando o Avaí assinalou roso, em Itajaí, pelo escore de 2 x 1.

EDftif. ! "
, :�::t:e!:, !��!��oP:�e�:��: :�v�!���ot:�� --------- F��'"'Lr;;�

I GilbeRTo :P1fi.1I11 bati?o pelo esquadrão do Grêmio Esportivo Eleições à Vista !
.' Olímpico, pela contagem de 2 x 1, estando

A impr�nsa paulista S�mpt'e anos da ilha e continente. Em até agora o "Decano" sem uma única vitória d���::�� ::;�::�e�t:�:rÓr:i!:ntis:'u :��;:c;:o:�:�:: :::�:�osp:::�:: :��:�::sf7nr:: nos três jogos efetUados diante de sua torci- cronistas Esportlvos fie

"lUzes, serpentinas, alegria e p"'jto do assunto. AgUardem... da, o que é de estranhar, dada à categoria Santa 'Catarlnn. O resulta-entusiasmo, foguetes que eaL do seu time.

A Gazeta Esportjva, a ran",s:; . '-;;-AYaí o apanhe e que ile saiba

chegar a "itória. Jl,luitO.,genUs _lI1enosprez;.u 'Um atlrift' ?ue
para Com o� cSt"angelros os· antes de tudo é cutarlnense.
COlegas da imprensa paulist"
e muito especialmente os pro

motores da sensacional eorri(h I

rústica 05 colucam em papel de

destaque na pista, O_crccendo_
lhes grande "ant!l:-;em e menos

,rezaniloosnac;onaisqu<;"coI6_
cados em plano postei'!Or 1"_

vam grande desvantagem e, <'o

rno é evideute nãl) poderão

em hipótese alguma Chegar a

,'itória. 8e,.;undo conse<'uimoS

apurar, não há uma pista na

Paulieeia capaz de cOmportar
todos os atletas num plano de

IgUaldade (Unha reta). Por

'lue nãt utilizam então o sis

tema eI1mina'.ório? !>iâo Seria

I mets prático? 1''''10 menos evi-

polcam e lJuziuas que silvam

eetrtdentementc, constituem os

roidos cllracteristico� da noit',!

tnalssUgestil'ade todos os anos

a noite querida c ardentcmen.,

te deSejada que marCa a pre

sença, na "jda do paulistano, da

Ilensadonal prova pedestre de

corrida de São Sihestre".
Bonito, �,spl�ndido, eX\'her..lI'_

te mesmo o IingUajar -do cére

bro eletrônico. hábil e treinado
dos col('gas bandeirantes que

6io os primeiros a soterrar

qu"lqucr pos5ihiJtdade dos a_

tletas nacionais conseguiram

!:iria rcclamaçqes,

Por falar ('m São 8i1"estrr

é hom lembrar a preFminar
eatarlnense ainda não foirea

lizada. Em palestra com gttvro

Juvêncju dos Sant08 3pUramos

qUe a mesma Seria ('[etivada

em Blumenau no últzmo dia

quinze, o que eutretauto não a

conteceu, O atleta que ,por iu

crfvet que pareça permanece

treinando sozinho, info:mou-

nos que des.:unhcce tudo O qUc

se relacione com sua p'"rtic1jla

ção na gmnde maratona rús_

tica E desconhece porque não

há �or part(' da FAC íntcrês

se em designar Um técuico pan

lJ','10 menos oh�c1'\'ar 05 treina

mentos do mesmo- COmo pode

"progredir o desporto catarfnen

ee se não há ínterêese por partt'

�:s,se:; !�:g::�:::iP::I�:1 �;�
8111'cstre1...

x

Nus que sempre admiran109

o Iutebo! da var7.l'a e que, in

dus;ve. fomos um dos fundado

ses do Grêmio Esportivo "S:ln

tos DUIP"nt" que pelo meno·

ronseguiu dar ao Fluminens'

du Ganabars Um dos eeue ex

,"oleiros vamoS hoje caSo cod�

com o auxilio das autoridade'

dOI! c(llegas desta p"O"ina, da�

componentes. da imprensa e"

erita chiada da capital c in

terior, bem como de tôdas as

entidades "I'a{L{'anaS da IIhll- f

eontinente iniciGr uma no"a

tr$letória em prol do soergUi

mento daqUela mml-·Jjilsde e�

porth'a qUe _tão g ,m<_les "cra_

cks" tem dado r.ão Só ao (ute_

boi do Estado, mM tamh2m do

País. Ê pens"menl�- do- cronjsta
reun1t_s{' a outru'l 11atalhadore�

intl'lnd"'liS do e·,porte da vár

I!{lc JUl..s·j,·el U".,P

o, fdpl·��:"'O')

Não vemos mO,lIi"o algum
para que Trilha deixe de de_
fenGer o esquadrão avatano
S('rla Um graude roforço para

as hosces ah-iazul, Afinal de
c<lntas ele é Um profissiOnal e

AcreditamoS, não irá trocar a

profissão p('lo clublsmo. Que

do da mesma poderá ser

cecetvo para Os destinosDomingo próximo os dois clubes que
representam as duas maiores expressões do
futebol Horianonolítano estarão lutando pc
la reabiJitacão. O Avaí atuará no estádio "A-

de nossa entidade de elas
se, que de há mui-o.
mais precisamente há um

ano apmximadamente não
se reune para. tratar
dos Inúmero, assun-ns do

honrar não so as flleirasdo

dube "nzaurra, mas a sua prõ_
prja dignidade de atleta são

OS votos de todos os desportis_
tas de bom senso. Os pertUrba_
dores é qUe pensam de maneira

cOnfrarIa, maS por culpa dfIIIiI me
mm, nflo iremos aqui teutar

OLlMPICO E PALMEIRAS CONTAM
COM' CHANCES PARA
A CLASSIFICACAO

capital interesse. Eis. por
tanto. um grande teste pa
ra ser l'espondi\lo pelos
componentes da crôntca os

pecíahzada Cada assocta.jo
O campeonato promovi

do pela Liga Blumenauen
se de Futebol teve sequên
cia na tarde de domingo

com. a, ,efetuação. de três

partidas. das quais uma a-

presentou resultado

preendente.
O ace então líder isolado

do campeonato, o Floresta,
jog and-, .em seus próprl-x;

(Ccrteelu da Cruzeiru do

Oont. na Sjtima !JH_g_,
--,-'m-,-,-,,-,,'-'''-ia-'-,m-''-m,-'t'-,so

SIlI) - Passadas menos de U

�-�.;_-:;;:----�
----------'=-" igualad� c mcsmo ultrapas"",la

�:;::::,:::::·f.:�:::;::'tpi::;: I falando de codei'ra ", ,'OOF!::':,;:; ''''m,"'. "",,,
Sim fOi justo, p.. la maior COll_

::::�':;i::�,,;::::�::�:�:::::1L-,-_�::.._ ::/fj1d�='=:fe=�==Jí1h===J ::::t:�:�sv;���::��;:I::��:r::

deverá re��onde-lo para si
mesmo, como uma ajuda
nara que possa votar de
maneira cerra e aplaudlda.

Assegure ao seu carro Slmce - Chambord, Rallye, Jangada ou

Préstdence - a manutenção correta, criteriosa e económica. Traga-o
às nossas oficinas especializadas, onde Você enconfrarã serviços
tecnicamente orientados e executados segundo os padrões db

qualidade e precisão estabelecidos pela própria' Simca do Brasil,

Mecãnicos treinados .. Nossos técnicos e mecânicos são
formados pela Escola Técnica de Serviços da fábrica Simca, após
um longo curso ministrado por especialistas com experiência in-

�

temacronat. Êles sabem como cuidar bem do seu carro para man

tê�rb sempre em absoluta forma, sempre rendendo o máximo!

Peças legítim.as - Tôdas as peças utilizadas em nossas ofi
cinas são garantidas pelos rigorosos tesles e ensaios a que 320
submetidas no Laboratório de Qualidade da Simca (onde sao tem

bém testadas as peças originais empregadas na construção do

carro). Não há peças com. defeitos, não há falhas imprevlstas I

SeT"(iços completos em Iodos os modelos do linha Simca: Rally&, Chombord,
Présfdence e Jangada. Mecânica, funilaria, Eletricidade, Eslofomenlo.

"crsários Botafoll:o e Elnmí
a.ras após ver Santos 'X ML manho ,.�.

aense pe�dendo pontinhos, lo �:cod;:iS "e;'ê�:�{:�:�e;�:,,_: no�rro�,',:e:::�:-,q;::�d:e:��: :::lIdé:, :r�:::a.o penalti que

SUbindo na eclocacâo e chego '" � Q � ._

�i�:;::[[i�;f��:��::5�: f[{t;:}2:I.:�H:{:':::: E:�}���I�����:�:�.�: ���cE;f�ZH�::7��
dor, nada a perder a não Se tarogo \fia vencer a partida., Expulsoo o eapltão ltatian;> autos l'orrldo� de {utehol ·1.7

�:��E:'��;:����;:��D�� �f�:,:���:'�;::;{;::l::[;I f.;{I:j:��J::�Ef;� ��I�� if.�}:���j::1�Z:H:3�
lhou em dois tentoa do Va5;;:o no segundo tempo, fOi o �llgU 11 este masr,ulo e '·alente atleta pisoteado, ma<sacr_ado e de ter

a I::�:, be:� :t:::i:oO' fê�e!:: :::. =��t;ob:��a:a:::iS!::- ::ta�:;e::s�a:::�-e:d=::ou :�: !:g:�:ro:a a:�Si::IJ;:zz;
enquanto o Flamengo perdlal

de Parada e Blanchini, Rjld') pre e IC"Oll sarrafo. também, ganha":.m �s, partidas. _Temo� I

��::ce�om:ii:d:OIS;o: :I::q;::.�: �pn:;�annd�a:::';Sma:::eoP�:��,!,·: ;�o:�s�,',�t�,:',',:���::sec��:� :: .::�::�:P:-::::::�::a:::o:o ::�'efesas Sensacionais. -.

Pr('sumia_se Uma reação 2 tentos, quase ao final do pr':>_· Milan. na seg"nda partida. cul ça e com Obdolio Varella ec-

ão ill"ual a do Santos, POIS.� 110, (\ primeiro de Roberto :r/n dandO eSl.ecia_lmenle de sua mandaudo o jog� debaixo, da

�I:,,:::: ::rr:Oj;; ::::��:: �;a,C:hr:n::g!:::I:c d;I::I���� :�::�::�S,cA;I��:a��; O ::l:::l;� :::��:"d� ;::��l;in::,e d::�;:
pos {'stá longc de ser" O Fla_ aprm-elt'lndo �ma bolJeira de tacante e Haroldo () Mauro "rI rl,,� l<'is de futehol, m�s que nllO

mengo de Sollch. !\fanga qUe salll da meta atê a lharam na de{ensi,,�. }>elos it.a- fUJa ii luta, nem s('Ja c��arde
ContUdo, logo de saida, Ai. grande área e não te,"c temI'0 JltanOs. Amari)do, Mora I'elacal DOS momentos de dcct5ao e

ton marca um gol beliBsimo de '·oltar, dando ensejo ao atã li e Tralmtoni foram elen,entOJ; I\uando nOS provoqUem.

dá ensejo para que milhares de cante Banguense para joga.r de dcstaqu('. l>araben� aO Santos F.C, llOr

torcedores não parem m.ailll pelo ar a pelota para O fUn_ Houve lnnita botinada, Dlul� mais este título brilhante que

de'grltar e ineentlvar, com do das r�es de Manga. Jl'oi tas parall�a4ões, Inv,\s,;ei de conquistou para uossas COre!!,

de5�sp,ero, alma e atá fol'i\ d ama triste e melaftcólica des Cam1l0 e multa bronca, enqnan campeãt> mUndial de fut�bol �
normal pedida aO tri campeonato, quan to futebol·m�smo existiU pot'.OO qUe veto juntar_1õe aos d(' b'

E ;or incrível que pa,-P.ç. do se esperava uma reação nO rarjssimas VQZes. Contudo,. era 'eleç�, bj campeão de h" ..

a08 30 millUt08 de jogo, ta final do celtame. Ai está.'""1i1iO"'Uma �i8io. E deeisão e setn_ quete '" �entenas de onU08 be

qual fez o Santoll na véspora adiantaram PIais a5 gemadall pre assim mesmO � uma gUerra. los titulos, que atestam perante
tl Flamengo já ...tava veneen..- e o mel e a rapadura 'lue Car O púhlit;o novamente compa� o mundo nOsSa condlçio de pre!!.

do por 4 li: 3, nama dellWlls lito Roeha dllaO! ter ueado para receu cm massa e presti"giou, tigio e de categoria mundial.
trm:to de vI�or, de amor ft ra OS atletaa derrotarem o Fluml- �. l!ntM> qqe ji Se acostumoU. PR!ah<'ns SantOl", fllll'�hen,. ura

llIisa c de eSpírito de.....luta. nen�e. Vamos ver domingo pró. na GU<l08bara " p{l�S\le meSmO 8i1.
��--------------

F'LEG INTR. YEWZ. F:U; I' ISS I.. 'i ('11 snw 1

MEYER S.A.
CONCESSIONÁRIOS

Rua Felipe Schmidt,33
Florianópolis

OFICINAS
E

EXPOSIÇÃO
Rua Fúlvio Aduci. 597

ESTREITO
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ria nara- em sua bornene
P"l'm: ernverter-me IRO crte
tranísmc e à cemccracta
.
i. sobe-me no sangue o

de-rejo, que munteret vtvo

até os meu-s uit mos dias,
se D"ug o permitir. de a

Lar-me 'nte:!'amente à sua

-an-a � -marmr dela um
,... :\. -ío. Todo O

mente exata. Um homem

da envergadura de Ke!1-

nedy não é n-stm tão rá

cll suj;,�t,tull'. Nán < c,'

r-entram muitos cstarustas
de sua tênera. de SU:1 co

t-agrm, de sua f rmeaa, dr

SUg lealdade, de seu tato

d'pjn-r ático- de sua gene
rcs'eade {eis a sua -r-an+

Fitzg.el'ald Kennedy, Pres:- qttecida com (J desaparece
«ecee dos Estado..; Urnda's 1h(:'O[0 Inesperado" e brutal
da aménca, A noticia de' de Jonn F, Kemledy, 9,0c,
Que rôrc alveja(Ip na cídu- para ela, reoresentava. já
de de DnJ.I�, no �stado do. um s 'ncsümavet seguran-

'reaas, chegou-me' ao cO- ca- se não ignora que,

nnectmento. hoje,' à tarde, nas dectstvc« por que

pelo rádio, quando rud_o terá de pa-sar. p-derra ter

parecia correr tranquila- a certeza de que-o Prest

mente ent:-€ cs homens. en d nre jc hn "li' tce-m-rtv n�"

tro as cru-uras deste pla- f[l.Itar:arã sua promessa de
nêta. Heras eeoois da rterencér o, : I.':. _ .s

inf-ormação de Que tu- D�R;:":::TOS DO ROMEU.
do estava sendo ren- onde e qU:i::l-:{f êsr ss dlr,,�

tadc para salvar a vt- u- �ú: ia.r e"; nnn-üo ..

da do cemprão Lia dc-n.>
cracia. da l berdade e (!a vcl a sorte

paz, eis que o l acujcr do n-te, na

programa "A V:Jz (Ia Am�- de nanes. ête que, mas do

(HAMILTON ALVES) nutcs do (lia 22 de novem- lizaçâo. usslnalandc (J ses últimos tempos que pôs
bro de 1963, data que fi- mais bestial, o mals -êrmc

.

à. preciosa vida de

Começo a escrever csra cara marcada. sombria- horrendo, o mais estúpido, um dos maiores estad.stae

crônica nos dena(]eltvs mi mente, na história da ci\'l- o mal.'} barbara crime dês-
•

da atlllj.lidade: :t. John

DA GRAt'lDE VENDA
de

• formado, ame-vír-lude l . Anun-Invcm rs h.

r.cc.icr: an- "tu não, comm '.;�oJ'as que. sêr.amen-e

atln:tdn na face, b:mh. ")

CM iJD ur ruo ,� (l I .... ,�

tal- v-b c-u- I

ío rle vtdo. dut n � o q
,

r.ucm �,l)e �'1rn.:!

to da vida do Pr-e

E<tados Unido"
eve- c' redobrar os

.retesa da U
e: cmocracía e

�'Z.

E � P .1J.�O quando ful
,,"r'r l. pu rünc em sua

C' n a. 2_ rm.n I'). vs.o-me ii
t"10 a, C" TI( VQ, maJ..s

ínt sa te o epísódlo
gro: ��C( que hJje se paa
sou r-a cid - .. Ie de Dalla .. ,

N�Hl !,::r:_' conter uma J�:

orrme ente' ,'1 '1.'.' lembrar
me que J, "vn Fitzgerald
K nn' dy n ,mr.-3 mais po·
de �.��:('�: Jlal' .. �e :lO lei
t. d � nhus c' coma

um b' m .

� . aC'lriciá-los <:!

�" inocen-

cuc n.nzuém. e- ava com

;rcmet:do, de CC" '10 e al
ma. na m: "; -n are das

m'ssões a q',l? p d- tr'r"�

se um homem: a PAZ. Dj�í
cilcrerr'1

tnc ., nec

ma h ;'9, em que, no cor-i

ção. üev.e rerver-rne o

sent"ll."'.('lltO r;ue o animt"Ju
tOm tôda,., ::iS m"s úrdu1.�
bat-1h9.s: o amor. o' am(lr

do C,iS'i_lO, do c"I:ól'c{), ti')
h'lTem cren[e Em Deu�, {)

amor do h�rr..Em qU2· ch:t
macIo pelo �eu povo a de
sempenhar ag sérias e lm

portant�·.; funções de ch�
f:- do m'iar :'_)].Ís do mundo,
s�ube, cem a s;m:;I'�idad'2
de uxa criança, transfor
mar e rEnovar a burocra
c:a da famClsa Ca5a Bnn

ca, instalr.m,�o-se, não num

amb:eme luxú'�so e requin
rado para rec·"prionar 'os

grandes estadLt·� que· CJ1U

ê;e. iam discutir problcmrts
ligadcs à politica in:erna- -;:===============::;cional, ma" num aposen
tO .QÍm):)Ies. m()tle�to, no

qual epHecia sempre sen
tado numa pobre :IC'Jltron9.
Desde que se em1Jf'�""U na

Pre�idência dos ;EstadOs U
-n'do,'" iiTIJ.d'ouoi'e' i;'!'Ho
mum]'J uma .nova atmJs
fera. No seu rosto de me

n'np, via-se €';!,)Elhado o

desejo de confracern,zação,
o ::-:nho de, vencendo e a,

fa:;t::nd::l €ntraves ideológi
cos· er.;::ontr:::.r a fórmulA.
que reun':-:se tO(]:'s, Os pai-
ses num bloco co-: ''o e d'-
cid:dc a oromOh_.r a dEi
cil obra

+

da !F"itauraçiio
mund,aL Demobri-s.e, em

sua expressa0, frequente
mente estampad" nos jor
nais e cinema, a emoção
de ",emir-se completamen-
te vinculado e convocado
ao serviço dos povos.
Ra uns t.empvs atrás,

pensava eu: ninguém é
insuc,,,tituÍ\'e1 no mundo.
Hoje c�nstato que há, nes
sa teoria, n:u:co de �ubjeti
vo e que .:::la nãC' '" intein-

rt-a'' anuncia. t,·I .. •
f' t'!"

surosamente. que falecera o

incomparável lutador, o

maior baluarte uê-te- nos
sos t,oflweis te.i-r-:
VaI' de um mundo maln.n'
Não há. hoje. mui! T{ ri

nedy no mundo. Nasce u-u.

quem, sebe. num ni'lhio
di' �e·.iSO;JS. Os r;>oç":rc J q'J�
vinha rcaliz�,ndo ('TI "11

pais, em !}rCI da nl ::1.-

ção racial. pripc' DQ'''1''' e

nf'S E�ta(los d, Sl1l, onjf' ')

pr?crllce'L (12' c{lr é r:',:.,�
m,nife�t'), foi (bra g"ao
dio»a· revriou-ll'" ., c

â human!dade· e Kennedy
pal'e:la um 7'"" an'l',!o
ne�ta �eç:un(t,l mr Í'1!l t:...o
c<lót'ca \do e';�ul) ,x."C. E""
êle a EnCarn:l.ç:-o rI� "'"":1

estilo novo de 'adm!ni tr' ".
de or:entar a ))'ditif'9. c.'·

wrivr de seu D'1j�. Era,_;)
mo que um �à'-rJ r?�"t!Hi
zador e unific<ld"r ne", eh

tehd'mento� aue uesd2 en

tão pa�fal'am a ,.seI' manti
dos eNJ'e ,:) Leste e () Oe::
t." na manutenção d,g, pl1.�
mundial. Surgia cm Ken
nedy .J novo l�()mem' �:1r)
an;j'l�amen e agU:lrrJ0c,o
pel;-\ ci,!iLí!�t';:i" l!t< �,'..S
ldêla,;. expostas lapidar
mfnte (.'m l'€U d s:'urso de
Po�:,e, preg·�vam a nece3-
sidade dru. :!l?VCS se apr'l
x!mareT :-elo r€ó1M'ib, pe�
la scIl,-jar','�a(!e e n�lo ._

mor, F!)! s::gu'nd") a fi! _

fia, c;ue lhe br"t:"':l. c ",LI

!nsp'raçã) clv;n:
tân.ea na alm�, ce fi.
human'dade, OU" o g-ranJ('
hcm�m :nú'::olif'<) d, Ade os

éllbores d) g'U 0:' v""no �a
nhou. logo, a simpatia mes
mi) dos que orlentavu.'I1. 'lll
outras nações, po'ítica COll
trári� e, que �d(·.ava rios

EStaeIos UnirIas .. ll., Amér'ca
Lat:na, !)8.ra a qual vinh:1.

dirigindo sua.�· atenções,
com f'.,'lpecial inlerêsse. com

a cl'ia;:ão .da "AlIanç.3. p9.ra
c PI'Ozre�2o'''. deve scm:r
se 'r:rofundamente enfra-

r a feliz (':, sua ex énura,

ein que. num drcurso. p. ,

cb!"'or!a. uue o, E3t:1'1
trntd-s es-avnm '1''1', f 'r'

do qu(' nunca p'lra aS-'r�

gurar :�'n:qu,ll(bd
mundo I:vre e à' t6:ia h 1-

manidad S','ntiu, de m -

do trú",'C{l '1 'I' ,e p� ') ,

a dor de p,.�\, 1 .(!. \'3

an:o• de �ua J�'.'1Uf'·"1'"
dus filhos C3..·.Jl:r J,j,

Antf'3 d� srr o rhefe :'J

g(;"�ir,' ll:reric'1!(I Ken

nE(ly Era o pai ex:r _m-::3 '.

o filho. irmão, o homem.

no que niio Jlell�()U iql
um momentJ '1 b"�(a q\:"
o li. ..assinnu.

Ap:'l�
.

a mélrt:' do P,

ciente Kerm.:dy, 'tlf\ f0�·c
eu um crjrtão e um de-,'

crat:t, hoje m!! <1Pl'cvC':

t':-,perança ,e o fervor .:Ie
Pl'osseguir n') grande com

bate que finaliz�u hoje, à
t�rde, C0m a sua morte· no

c: r.-bs<-e que. ,\'�;n duvida, o

te};, t: "iempre· digno
ri?,:!. e da grl\-
t '-'o ce tôda a humanid,.l
d".

rpd;�., 23 h-;ras do dia
2: (le novembro de 1963.

RÁDIOS E JORNAIS

REPRESENTA(ÕES A. s. tARA, hó 34 anos proporcionando a mab
efit:enle mherf6to publitiléria II jornais ele todo o Brasil, omplillll
su� equif.o e!peciali;:cda e a:D't!l I1!Ivas rtpreser.la�ã9; de rádios ,
iI:: ,ilis, f(!.':l ;t1�I�f nn!iR'k.s 110 ). I'��':a e I!le (iS priuij'.ois [en·
Iro� pu�!·':'r.I;O;) {onfi� a suo f�JI'J��r.!;!çca Õ maior firma da g&.
fiara, E n:l/e, só opem:nos com U\\A emissôra e UM iaml de

['ada
tk!'Jde. P�,a inforrnníõp.s Il�,t� iol"nlll au eweya pll'II

REPRéSFI\!iAÇÕES A. S. LARA
R. Vit6/:I', !� ( ,,1·1..,1.,,' .i<iÕ}. S, Pnulo

Basta comprar CrS 5.000,00 À ViSTA OU A

PRAZO em qualquer das lojas d� e. Mcdclar pa�9. ganhar
um cupão que lha dará direito a C0r,;:;::ri'<;Jr a êste monu

_ H ,r::ta.\ BOf-4e:a '�
..... --

•

E você gan!la Ge:T:i- 'c o P'
"'- :;0 r 'õ" n:"·.J.

rJ1 � noção em que nã·) há �: 5.1,j( ': {1 r-"... - -:'.>

TC:JOS 03 ppf:rv1!()S S}�__f...:._--_ __ S'_ _f __

a Mocelar ter:1 4 loj:,s par:? �C! ,,-,

MODAS - UTtl:l)!\:;::S DJM::Sn·,;.�s - ��:;<�:::!S e �,r;r ::' � :,me..:::: C4SA
r:UPLA

- -_._ _j

Pa:'c'p�ç(io
Luiz Henrique e

... Brigida Maria participam aos paren.
tes c amigos de seus pais o nascimcn'o de s�u irmãozinbo.
LUI? F�R"1ANDES SALVI, ocorrido na II':aternidade Car
méle Dutra.

Cerimica PozdisovceDe
L1BER l'HESS _ Siihre" is�o ca�aram" diabO e o afo rlore�ciP1ento da ç,'râmiCa i'o", dos a1canç�ram. em geral, Um

�Urgim ..nto da I,rimclru ol"rja )taram no rio .. $e disperSaram dlsQv"". seU nh'el artístico (' deito convinc..nt...

lima anCi!("a narraçdo popular pelo mundn, Em tôdas aS par- ._� nic'T, "Stavam e�tr('ltameB_

eSlna conta Q I;cj:;lõlntc: ·'.\in te9 onde foram parar, começ" te ligadoS ã,. formas de vida

da nos t ..mpoS " .. tllst05, arante ram II molda. vasos. Os qUe ri e -{rllbalho d" I'çpulaçio local

BllbreH'<fo i� SUas ..xlgênda!l

tlom�sticaS. rahrlca"am (>6 ,,,aiS

mrllldos ohj"ü'$ dI" u�o para

.. s nec""'Bld�d..s dilÍri"s _si

mais "ml.las camadas dos ha�

ll"ante� da rCgiiio. inclusive

I)S objetos mais "ntlgOS e&pe_

Iham o sentido artístico doa

mestres da c..râmlca. qUe Be

mpJllfesta rn """feita hnrmonla

rntre o material, 8 forma.. o

destino e e c..ríi.mlclI deeo·ativlI

o� objetos shnptel e 08 decora_

CAMiNHÃO INTERNÁTIONAl
tão brasileiro
quanto Brasília!

c.u uma "e", que o diabO, cm �"rnm em casa,' transmitiram
AUa� "nd"nça� p�lo mundf \ �� geração " geração até nossQS

foi parar C.11 PozdlsoH�. :O<a dias. os scgrl'dm; artistlcQs da

':puca nâo c'ti�t1a ",o !l0"oRdo refiun1ca". Isso aconteceu d�

"m pote se'lul'r: IlOrén. o dia... lal man .. ira QU", s��undo aliar
I", S" apercCll,'ll 'lue;I terra '''�;;o pOllulur, II arte da cerli
da r ..giiio era <'ob..rl" com umll TllL.:a em tôdo ° mundo que, te

argil" avermelhada c "eio_lhe
,'" �ua orjJ.:"em ..m I'ozdisovce

U desejO de h,."r com ela Um A vila de l'ozdiso,'cE'. loealua

iarro. Tcntoll, l"nlo1', llUrt'11l da n" f;slll"\Í.Qu;a Qri..ntal,';
'ln ,,"iII. UE' não �"hta lI'�e" 11m dOij c ..ntros mais antigoS

argila pr..cI�av" �t'r mi,tnr"da da r,.!ôão. Hii mais de :;011 anlls

COlW. a água. lle�"�llerudo cume "ofídn <, tran�milido de pul
el>l' a ehof"r rom rai..:, (' nuun

l'ó'"'' fllho, I)!z_�e que "onde

do suns lóÍgrim"s e"iram Cn. !t'r hi um ,'aSO de POl.dlsOH:". ali

renteS sóh"e a arj!;ila, ..st" ('0_ há um cI'ramista" i'llujtoS do

llIe.;ou a amol ..cH puucO II
cumentos de lH6 o a(lrrnam.

PtlUco e se. ('ntão conacgulU o
• � TcheCQ,<; qu .. , naquela época

diabo rabricllr Un. bonito ,'1\S<>
,'!glantm a qualidade do tra�

Os. hllbitantl's d.. l'o�di'(lvce "alho. (nndaram em 147,3 uma

rSeula dcaprendizl!S qUe oriell
ao meS",Q tempO, nâo qul",eram la'" a criação e Incluslve a vi

qu.. ° di8ho fü��" o 1lr1ml"u"
lia aocial dOS cerarni!l\as. O

Ven�e�ores
��a qualidade de revendedores auto

rizados, podemos rew[ver seu pro
b!.<!ma sem demora, Em nosso estoque
IOcê encontrará - com certeza - a

peça ou o acessório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garanlidos pela mar

ca IH, E, no caso. de qualquer con·

sulta s6bre o seu International, fere

mos o m6ximo p<_azer em atendê.lc..

CASA ELIANE estallell�·
cida a Rua Tiradantes n" 12

necessita ampliar seu qua·

dro de vendedores pracista
com ordenado e mais

missão.

NAnA OE
REBITfS'OLlMPICO E PALMEIRAS ..

porlxO.
Enquallt'J :isso, o Palmei

ras passava também pelo
modesto Tupy de Gaspar

por 1 x 0, com seus torce

dores vivendo ° dl'ama d!)

empate até o final da. par

tid<1 quc .afinal JÚÍ;3 velo.

ConL lia sexta pag.
domínios caiu perante o

mO(lesto União, pela con

tagem de 3 x 1.
Com isso -:t clube flore<;�

tino caiu uma vcz'm9.i", da

liderança lsnlada' d() cam

Peonato, passn�dl) una o

&eguncto po:;t" cnquunto
que Guarany de, I oupa-

la. _

artE' volt�V:1 a lid!,!l':1\'

"\ :o:;certame, :1')()<; vencer com

�ôuldwlel' ao Ama:>:onns

Represcnlar.te t_�1II nesta cidade
G. SOCA.S

COMeRCIO E
REPRESENTAÇOES

FULVIO ADUCC( 721 _

ESTREITO

Exija em &t!O cat'O

Lona de frelo3 "COLADAS"
_ 6C% ml-'Is no aprov�l' 1-

menro das Lonas.

CASA DOS fR�IOS
Com estes resultados PaI

�"!raiJ' e OlimpicQ, voltam Rua StmtO!! S8t'slvn. 4-!lS

FB'IRl',j'ln:1 aS'jirar condições
luLar-em pelo rilU1-o.
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"A Indústria Brasileira Necessita de Celso Ramos e lata Ribas - Esperamos Ansiosamente o Termino de seus Mandafos, para levá-los de
Volta ao Seio da C N I

r"
.

Membro do Consel�o Nacio- b�sa, Presid�nte. da Federa- as suas palav�as dizendo; tonel Carlos Venceslau Pa- va:" Na Cia. Escola, Pelotão
• •• ....- nal do SE�I e LucIano.��n- çao de Indústria de Ala- Esta casa ,sera sempre, a checo que discorreu sõbre o de Cavalaria e Serviço _ de

DR. HAROLDO CAVALCANTI: "VIMO,s COBRAR A Os quarteís da Policia. tenegro, J?l�etor _da DiVIsa0 goas. - Dr. Eurico Amado. continuidade dos labores da. funcionamento do serviço e Remonta, foram recebidos
DEVOLUÇ,\O DO COMANDANTE LARA RIBAS. �LE FA· Militar. no dia. de ontem"

de Admuus�raça� do De- membro do Conselho de Indústria brasileira. das "melhoras" introduzi- pelos Tenentes Serratine .e

����,���lli��;����O�T���A:.S�SA:S�:���:. AINDA �;;r�:�:�;t!��: ���:::�� ����:n�ear�eglOnal do, ���:;:;:�;Çã�nd�:t�i·�·I. d� qu�n:gu��r�:s�:r:s�7: e�o� b�:po p;!O B���:���; �:�� :�:lIa�� ���el:�:ncir::sost��
COHONEL ANTóNIO DE LARA RIBAS: _ ui: UMA da Indústria Brasileira. As 14 horas, davam en- Departamento Nacional de palavra o Dr. Haroldo Ca- Patr&lha _ recepcionados Quartel.

GRANDE SATISFAÇAO PARA A POLíCIA MILITAR, RE- AnJtáõnP,.oel'demanLah,ã., >2:i,GbaO,mn,ee1.
trada no Quartel General Produtividade Industrial. - valcanti, que se dirigiu aos pelo. jovem Ten. Pacheco, Terminaram es visitas

CE;BER A VISITA DOS MAIS ALTOS DIGNATÁRIOS DA "!ti ela Praça Getúlio Vargas, os Cesar Lustosa Pompeu, ro- Senhores Oficiais do Estado os visitantes assistiram a aos Quarteis da P.M. já em
INDúSTRIA BRASILEIRA. OS QUARTEIS DESTA COR· cebia em seu gabinete as e�poentes máximos da In- tógrafo da Agência 'Nacío- Maior, da maneira seguinte: uma demonstração _ De- hora bastante adiantada,
PORAÇÃO SERÃO SEMPRE A CONTINUIDADE DOS LA· figura"!; ilustres do senh<#'" �ústria Brasileira: . nal e do SESI. .aqui estamos para cobrar a pósito e Almoxarifado; Fá- quando os ilustres dignatá_
BORES DA INDúSTRIA DO PAiS". res Dr. Miguel

- Ministro Hugo de Fa- - Já no <Gabinete de Co- devolução do Comandante brtca de Fardamento; Hos- rios da indústria do Pais,
triàl de Pernam 1- trJp,�r. Pr�sidente do Canse- mando, usou da palavn\ o de vocês. Sabemos que o pital da P.M., onde modero despediram-se do Coronel

(Texto de Ledeny Rosa - fotos Tolé) Presidente da C �iJ'NaclOnal do SESI e Di- Coronel 'Antônio de Lara Coronel Ribas farã falta à nas instalações e aparelha. Antônio de Lara Ribas e

Nacional da Indústria e
retor da Carteira de Redes- Ribas, que em breve e íns- Polícia Militar, porem, ain- mentos foram mostrados Exma. Esposa Da. Carmela

�n��� d�a�:�O g:va�::�!:: �:r:��n!:P:�:is�is�:�!:�: �:a n��;�;ia�ab��::s��o: �::e s�r:��:eta���::;� �i�: ;��i��� n:Xi�::�d de. Tiro da

Presidente da Confederação seus Oficiais de Estado do Coronel Lara Ribas. _

Nacional da Indústria, Di- Maior, externou a alegria Sei que venho trazer uma
retor do Departamento Na- da Polícia Militar em rece- noticia triste para "Vocês,
cional do SESI e Presidente ber tão ilustres visitantes. mas de suma alegria para
do Conselho Nacional do Das palavras do Coronel nós, da indústria.
SENAI. - Dr. Guilherme Ribas, conseguimos anotar

Renaux, Industrial Catari- o seguinte: continuamos - Alem de outras séries e
nense e Presidente da Pede- aqui, na Polícia Militar, o

ração de Indústria de Santa nosso esforço supremo, pa
Catarina. - Dr. Ayrton Sou- ra melhorar sempre, o pa
za Porto, velho e prezado drão moral, intelectual e

amigo de Santa Catarina e social de cada um, num

Diretor do Departamento prolongamento leal da mís
de Tesouraria e Contabilt- são que incumbe os homens
dade. - Dr. Cezimundo Cer- de indústria d� Brasil.

queira, I" Tesoureiro do _ Muito ovacionado, o

C.N.1. - Dr. Napoleão Bar- CeI. Lara Ribas encerrou

Os mais altos dienatártns da Indústria Brasileira sendo recepcionados no Gabinete
de Comando pelo Coronel Ribas e Coronel Ruy

\

"Você é O Juri" Fala o Produtor:

"Não sou Profeta mas acho
que voltará"

A reportagem de "O ES· dencíado. dores levam

TADO", procurou o radia- Embora se recusasse a de 'cada um".

lista CANAGE CO'I'TA, a falar "para não ter que Diante da insistência do

•

fim de ouvir, de viva voz

do famoso produtor do
mais ouvido e comentado

programa da cidade, os mo

tivos que levaram a ser

suspensas as tradicíonaís e

tão esperadas audições do
minicais dos debates instru

tivos> culturais e do maior

íntorésse público, que se

constituíam- os programas
de "VOCll': É O .lUR!".
Como toda a Cidade sou

be e comentou ii. larga, do

mingo dia 17, o programa
teve a sua audição inter

rompida quase ao fim,
quando se discutia. se o

NACIONALISMO que se

prega hoje em dia no Bra
sil é um nacionalismo ge
nuino ou encobre tnterêsses

estrangeiros, ocasião
I
em

que surgiu um pequeno
atrito no auditório, logo
contornado por 2 policiais e

funcionários da rádio.

Como a reportagem não

via neste incidente um mo

tillo que justificasse se

acabasse assim com um

programa tão útil e tão in

teressante, procurou o Dr.

Canagé Cotta, a fim de sa

ber dos motivos reais que
levaram o catarinense a

não mais poder desfru�ar
dos esclarecimentoi:' qUf'

aquele programa levava aCJs

.iares de nossa ,gente, do

mais modesto ao mais cre-

ao raciocínio

mentir - por uma ques- repórter, em saber se os

tão de ética". Canagé Cotta ouvintes voltariam a ser

deixou claro que os aconce- brindados com "Você é o

cimentos da última audi- Jurr", o "Produtor reepon
ção de "Você é o Juri" não deu vagamente que "só os

foram diretamente os res- profeta» sabem o dia de

ponsáveis pelo término do amanhã.. eu não sou pro

programa. pois, para que reta, infelizmente. . mas

esse problema não mais se acho que voltará '--- quando
repetisse "eu estava decídí- e onde, não sei - mas, acho
do a ser mais rigoroso no que voltará! ...

"

refreàmento às manifesta- A reportagem de "O Es

ções de certa parte do audi- tado", que por tantas vezes

tório, não mais permitindo não se cansou de aplaudir
expressões outras que não e colaborar com este pro
as tradicionais palmas: na- _ grama, espera que as dífl

da de gritos, nada de vaias .ouldades sejam contorna

aos oradores que lhe esti- das e realmente o progra
vesse em contra-posição. "E, ma vQ{te ao -

�r: São os vo

completou o Produtor, "já tos' dêste jornal que, por
tínhamos o oferecimento do intérmédió. de. Amaral e

sr. Secretário de Segurança Sítee, de seu' Diretor Ru

Pública, Dr. Jada Magalhães, bens de Arruda Ramos,

para colocar no auditório seus. colaboradores Eds9n
alguns funcionários de sua de ·Ubaldo, João -Nilo Linha

Secretaria, 'a paisano, que rei, Doralécio Soares, e tan

gentilmente se sentariam tos outros, já viveu as

ao lados dos recalcitran- grandes noites dos provei·
tes, convidando·os' a cola· tosas debates que levaram

borarem para que, o pro· à famma catarinense um

grama seguisse em boa mar· muito de esclarecimento e

cha, atingindo as sU,as fi- cultura, que proporciona
nalidades educativas, ou êste magnífico juri popular
que se retirassem e não radiofônico, para os mais

prejudicassem uma legião diversos assuntos dos mais

infinita de ouvintes e pre- variados campos da. ativida
sentes que procuram tirar de humana.

do programa os' proveitos -------

que êle oferece ao povo, por
intermédio do esclarecimen·

to que as palavras do ora-

a imprensa escrit,a e fala

da "'UMA )ENTREVISTA
COLETIVA" sôbre a fina

lidade e esclarecimento d�

importância do exerc�ci,o.
A entrevi�ta terá lugar dl:1.

29 às 15 horaS:

Secretaria da
Agricultura

No Expediente do dia 26

de novembro do COlTente

ano, o dr. Luiz Gabrl-l:!l. Se

cret.ãrio da Agricultura.
'atendeu em. seu gabin€le,
do Diretório do PSD Je

Xanxerê e La�r�ndo Zan

as seguintes pessoa�: Ra

.cieri zandiona, Presidente
dona· vereador em Abelar

do Luz, estiveram tratan
do de assunto referente a

mecanização da sua agricul
'tura e também trataram
ele matêria referente aos

municip�os de Xanxel"ê e

Abelardo Luz· de quem
são vereadores; I'�spectiva
mente e o sr:' Nelvino Zan

chinl Batuta. que tratOu
de assunto especial.

.CORONEL CONCEDERA' ENTREVISTA
COLETIVA A IMPRENSA

De conflOrmidade com o

Programa do Exercicio de

Apre:;-entação de Re�-;ervas,

o Sr CORONEL ARGENS

DO MONTE LIMA, CO

MANDANTE DA GUARNI

ÇAO MILITAR DE FLO

RIANóPOLIS, concederá

TAC-CRUZEIRO DO SUL
TAC-CRUZEIRO DO �UL - SEMPRE

.UMA BOA VIAGEM
Novos Horários dos CONVAIR 40

Direto a São Paulo e Rio de Janeiro

3a. 4a. e 6a. às 11,45
DOMINGOS - 14,45

PARA
PC?"'_lO }lLbGRE

50. e SARADOS Él' 1030

DOMIf'jGOS - 11,.1:5

! Éxpansão do crédito atraves ...
Conto da primeira pág. Mas Santa Catarina, tão dt- Sa�ta.Catarina se tinham

análise "in natura" do pro- versificda nos seus produ- sondíncaoo. 1
blema." ��:�r��� ���ust:�::s:�t:�� Çã:o:i!r:!lt:� e::a����:-

os TRABALHOS DO um

pro�.to
único que pese dos a uma reta que dará

O \ na conj nture econômica, ao

Esta.
do urla posrcão tm-

cqNf'E�H:; :
I t f" l� ii. margem dêsse par no campo do ensino

O Dr. Guilherme Renaux, quando falava ao reporter de
"Terminados os tuba- sistema de assistência ore- primário e secundáiio e

Laço ,Húngaro lhos do Conselho Nacional diticia. que, finalmente, o problema

do SESI, vérífíquel que a
"É esse, diz jovialmente o de energia elétrica - ran-

'GEREN-lf -DA Ll�TYPO
experiência deu resultado, �:. :u�g:uF:�:ro- �ec���� !�:��o!�e ::�����:a flOS ��:

VISITA "O ESTA
" ����o:q�!c:���o���:, :�::i� miro � sei que êsse é o de- trangeiros - estava sabia-

espírito latino se fundiu ���lar�� presidente João r;:ei�:�S�;�aci�:��ei: d��::
Esteve ontem cm vi�ita Fernandes de' Aquino, Ge- ��amg�rJ�:��c��. ep:rt�er:�:: sibilidades de expansão.

�:��,�a �:l�;��et�o�r. �:� �:;�ver�� ��di�S:���" nhã; para Brusque, Blume- CqNFIAN,Ç:\ �� GOV€RNO �:�:��te��u;ov���� ����::
'ira com nossos Redanores. �:�tr�/�!��!��ia�u�::o:,� Ê continua, ainda, o Di. to e operoso, e classes pro-

Agradecendo a honrosa retor da Carteira de Redes. dut.oras conscientes de sua
visita, formulamos ao Sr. celência e onde certamente

Raimundo Galkl Netto li! çompletarei o meu curso

ao reu colega votos <.le uma do gue deva ser uma boa

feliz e proveito-3u permu- politica de harmonia, tra

nência em no�so meio. balho e paz social construi

d�s por homens tão diferen
tes �a sua origem, mas ir
manados para brasilidade
de seus ideais.

Chegada ao Quartel da P.M., vendo-se no prrmerru plano
o CeI. Ribas, Ministro Hugo Farias, Dr. Cavalcanti e Airton

Porto

rente da "'Linotypo do Bra

sil S. A., que se achava a

companhla<.lo do isr. Luiz

BenolckJ, funcionârio da

conceituada emprêsa.
Na oportunidade, Os Bus

tres visitantes recebidos

'Pe�o Jornalista Domingos

Ministro Charles Edgar Moritz
Perante o' Presidente do Rio de Janeiro, o nosso

Tribunal Superior do Tra- conterrâneo sr. Charles
balho a'Ssl,lmiu, 4a. feira

última. 10 alto cargo de Mi

nlstro daquela Côrte. no

IEdgar Mori tz, recentemen
te nomeado por ato do sr.

PresIdente da Repüblica.

IRMANDADE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇAO

A Irmandade de N. S. da N�venas a começar do
dia 29. às 19.30 horas. No

dia, 8· à.:; 7 horas. Misjla de
Comunhão Geral; as 9·:30

horas, Miss'l com sermão

ao Evangelho e a tarde às
17 horas. PrWrlss&o.
Nas noites ele 5 a 8 de

dezembro haverá barra

quinha-s em fren'.e a cape
I..
A Irmandade, desde já

agradece a V. Excla e Ex
ma família pelo seu com

parecimento a sutas festivi
dades. Durante as novenas

Conceição, tem o prazer de

convidar V.> Excia. e ·Exma.

Familia para assistirem as

k�-;tividades que em lou
vor de sua :padroeira N. S.

'da CDnceição, se realiza
rão em sua igreja, no pró
ximo dia 8, e. obedecendo

ao programa seguinte.

AMANHA GREVE DO GÁS
NA GUANABARA

RIO, 27 (OE) - Os tra- res apf'sar do acôrdo feil'n

ho'je, muitos mitos se des

vanecerám e muitas pro·
messas não foram cllIIlPri
das, mas era para mim um

��:�;;al ve��i��r ��:n�s i:� S A Ii O R O S O 1
transformara num gover- S () C i\ F E Z I T D
nante sério e operoso, gra· � _
çag. ao qual as finanças de

"Nos contlj.ctos mentidos _:::;.�.".=::;�==========�=::;;:.com os industriais ví - em

��:.�:''_' q��' �t�����e!: I '; : GO;t'ERNO CELSO RAMOS
crucial é o do crédito bano

I�:'i�i;et�; m�:h�a;:��'�: ; ,'.' Realizações da ELFFA
Redescontas, tenciono exa- No- dia 27/11/1963 � Reforma completa da rede de

����;a p��: r:el��;ndi::�: ) ���ii����ã�ed�a�!�:��ira, no

to dos bancos locais e atra-
vés deles, das necessidades
mais prementes de crédito

industrial.
"Cada Estado goza, atra·

vés de redescontos espe

ciais, de uma, cobertura.

As.:;;im, na Baia, o cacau é

::;:!:�::��ã�o;:u����::�: .�=��=========:-:!:=-=-=-=_e outros Estados, por re-
'I

financiamentos do café. O

importantes pronunciaçôea,
o Dr. Haroldo � Cavalcanti
continuando as suas pala
vras: desejamos ardente.
mente o Coronel Lara Ri
bas no Rio de Janeiro _

faremos o possível para Ie
vã-lo. assim cama estamos

fazendo, para que volte' as

nossas lides o insigne Go
vernador Celso Ramos, que
tambem é pessoa ímpresoín-.
dível entre nós.
No final, sendo fartamen

te ovacionado, assim se ex

pressou o Dr. Cavalcanti:

podeis descansar, nós não

�:�sa:�sn:��utr�oc�:�i�
Após as palavras do Dr.

Cavalcanti, foram ofereci
das pelo Coronel Lara Ri

bas, vários exemplares do
orgão de Imprensa dedicado
a Polícia Militar, a conhe
cida e conceituada revísta
"LAÇO HúNGARO".

Em seguida passaram os

visitantes, em companhia
do Coronel Antônio de Lara

Ribas e do Coronel Ruy
Stockler de Souza, a visita

rem algumas instalações da

P.M., como sejam: Sala de

Recreação Ten. Pompeu, on

de a Banda de Música lhes

ofereceu um breve concer

tQ, sob 11- batLuia do CaJli
tão Roberto xeu: Estado

Maior; Justiça Mili�ar; Ser

viço de Radio Comunica

ções, onde foram recebidos

pela fidalguia do Ten. Co-

EXPANSÃO !'. DO CRÉDITO
ATRAVÉS DI!: .I"IELHOR
SiSTEMA DE REDESCON-

TOS

o [srADO
_ • JIlAts AH'IIGO DIARiJO Dt SAHTA CATARIHA'- �

Florianópolis, (Quinta-Feira), 28 de Novembro de 1963

Mais um Grupo Estolar
Uma tias metas prior-i- gt'UP;J escolar padrão, com

tértas do Gover-no Celso 8 salas de aula. acaba de

Ramos, a educacional, tem ser iniciado, no bairro Co-

merecido -por parte da As

seseorta de Educação e

Cultura do PLAMEG a me

ralo em Lajes.

Ih cr atenção.

Com construção através
de admlntstraçâu direta,
tendo como engenheiro
responsável o Dr. Ruy Co

Ln. r.s-abzedo gela S2S

são ccmpe.ente do PLA

MEG. () nevo estabeleci
mento de ensino, quando
concluído. virá prestar ;

nestimáveis serviços às

crianças em Idade escorar.

E-scolas de emergência e

grupos escorares estão sen

do aurortaadca em todos os

recantos do Estado, visan

do a resolução do magno
problema.
Ainda agora, mais um

OOTRAS DAS MIL

nin Braço Sêco, Massaramduba, foi con�tI'uida
DAS MIL (foto)

,

OUTRA

con�bs do Banco do Brasil: missão social justificam to
dos os esforços que a admi·

nistração federal faça ou

venha a fazer para a gran
deza catarinense."

"E"stive aqui, em 31 de ja·
nairo de 1961 para assistir

a posse do governador Cel

so Ramos. Dess_a data até

- Prosseguimento da Eletrifica·
ção do Norte dilo' Il�a de Santa

Catarina, com' a c<?nclusão da

montagem dos cabos de alta

tensão n9 trecho Santo Antô·
nio·Canasvieiras-Praia de Jure
rê.

o irm�o Tesoureitl"J
na SacriJlia para 'J

balhadores da indústria oe com os empreg::..dores, aM
Gás da Guanabara. deci-. gam a impossibilidRde {J.

o dia 2!):l nanceira

defln· '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


