
ANO XLIX

N° 14.793

Cr$ 20.00

o TEM P o (Meteorol6gico)
(SÚltese do Boletim GcoIP�tcorulógico, de
A. SEIXAS NETl'O, vâlida até às 23,18 65. do

dia 20 de outubro de J963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÊRI
CA MÉDIA: 1015.8 milibares; TEMPERATURA ME
DIA: 28.2" C; UMIDADE RELATIVA MÊDIA: 86.9%;
PLUVIOSIDADE: 25 mmsc Negativo - 12,5 mms: Ne
gativo - Grupos de nevoeiro cumular - Nevoa _

Algumas chuvas esparsas - Tempo MédiO Estavel.

�euni�� �e ��ve1oa��re� [urnJaOID vi�a o �reUi�io �a fe��ra[�o
RIO, 19 (OE) - O Ocver- Grande do Norte, disse aos dos Governadores. não tem visa apenas ao prestigio da que partícíparam do últi- Presidente. João Goulart, data de nova reunião de

nadar Aluisio Alves do Rio, jornalistas, que a reunião qualquer sentido politico e Federação. Na mesma oca- mo encontro com o Presí- pretendem divulgar maní- Governadores em Curitiba,
síão declarou o Governa- dente da República, festa hoje, preconizando a para os próximos dia. Os

TElEFONISTAS TRAZEM MENSAGEM DE ESPE·RA.N'f,A' do, Potiguar, que ainda ho- RIO - Os gnvarnadores intocabíhdade dos manda- governadores Carros Lacer-

- je, seria dada a publicida- de Estàdo que se encontram tos, o combate a inflação e da e Adhemar de Barros,

de a nota oficial subscrí- na Guanabara, e que mau- o apóio às reformas. Foi foram convidados a parti
ta por chefes de Executivo, tiveram encontro com o decidido tambem fixar a cipar da concentração.

Sua" vezes trazem mensagens de esperauçn, unindo corações, aproximando inte
resses, rcsorvenrtc pr( bíemas e salvando víuas. Solícitas e atenciosas elas cum

prem a sua importante mtssâc. "0 Estado" presta h01e uma homenagem à
.; ret-ronísta catarinense. (LEIA NA 7' PAGINA)
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\�2�I�LINA DA ��AZ
(A. S. Thiago) pg. 5

\"Crônica"
(Edson Ubaldo)
pg, 2

MUNICIPIOS

Telefonistas
Trazem Men
sagem de Espe
rança pg. 7

NOSSA CAPITAL
(o. Mello) pg. 2

Frechal1do
(G. Ta.) Da. 8

h

bolsas (para então poder-se
criar o orgão espeuíalíza-

��:. ;�:of���re��::
Tios (c�ucação fislca, tra.'
balhos manuais), assisten
tes sociais, psicólogos rt

sioterapeutas, terapeutas,
ocupacionais, técnico no en

sino de locomoção, tecnico
em atividades da vida diá·

ria, bibliotecários. Maiores
informações serão obtidas
na Secretaria de Educação
e Cultura e no Departamen
to de Educação Municipal,
onde existem formulários
que deverão ser preenchi
dos pelo interessados.

Desdt O levante de Brasilia foram
emitidos mais de 100 bilhões

RIO 19 (OE) - O Ml�

rüstrô Carvalho p.nto in

formou que as emiesõ-s
começaram a voltar à

caixa do asnco dJ BrJ.stl

e que nquêle Banco que

�;õe�iae�! �:i��;9.já39 e.���
com 60 c'uiões de cruset
ros. Acrescenta na mesnr.r

nota, que a queda do cc

aar no Mercado Paralelo,
decorreu da ccnttca fi

nanceira posta em práü
ca. Foram emítidcs desde
o fracassado levante ce

Brasilta. 120 bilhões ce

cruae'ros.

Racionamento Continua
Severo na Guanabara
RIO, 19 tOEI - Entra

ram em vigor na madruga
da de hoje, as novas nor

mas de racionamento de

energia elétrica com os cor

tes de circuitos abrangendo
4 periódos. Madrugada, ma

nhã, tarde e noite. Como se

O ca PLATT NA PRESIDÊNCIA DA
UNIÃO DA RESERA E

REFORMADOS DA PM
Como vice Preslden,e

que é. assumiu em dia, do
mês de setembro pp. o

cargo de Prasidente da

União da Reserva Ren ... -

r.'"""l;, ....l!?i'*' ...�
do Estado. c nosso CO'l-

frade Jornallsta

Platt, atualmeste na dtre

ção da Imprensa Oficial
do Estado,
O atual presidente em

exercício, <]ando sequ�n=:)
e W:lcurando orientar eSH

utlllssima ass(ldação eb
classe do pe'�s<\)l da r"sc:-

va remunerada da P,�ií, 'I.

Militar na sua f"nallel.),'.!?
precipua de !I�p:lro às 1-:
gitimas reivindicaç.)"S
dentro da ardAm e do . ,,"'_

peito às autoridades leg"l
mente con-stituida", desi!{
nau uma comissão ;),I::a
visitar e tncar Idêia�
com· o sr. Co�'\ndan,e . '1

corp�ração miliciana ba�
riga-verde.
A comissão t scolhida ele

acôrdo com os memb:O.,

da atual diretoria. e:;te\'e
no quartel da P:!licia �.!,
litar em visita ao s�u c 1-

mandante geral. CeI. Hui
Stockler de Sousa, c ....m

quem manteve anim:-l1:l

palestra, sendo entre .Hl

ocasIão cópia de emenda
ou pr:ljeto de leI, de -na

nelra que ampare. jclal''l
mente, cs antigo>, mili,.,:\

nos que tom,uarn. pa.:re
aUv.a contra JS movim 'r.

tes revolucl'onários a VJr-

or-ou

til' de 1922, Isto é. (I�,;je
êsse ano, 1924, 1927, HHJ
e 1932, tendo cinda feito
referência ao per-indo da

caJt1panha d-o ex-cone-r

.....__ "1""" ....

U'ia PreStTftt t relevn.r-cs
serviços ao ES�<l.do.
A I"j da rev-üucões, co

mo ê boje ccn Iee'lda õ.ee
diplóma tevat, que [á r a

teve vigorando, mas aos
teriormente foi anulada,
trouxe verdadeIra inquie
tação no o;"i 1 do pes� .'::..1
da reserva prr -e t0r'1.\": a

me�ma 'n'ilua � discri,lll
nltór!a, favor��endo �')('

nas a uns 3 0'1 4 elenlcor,
tos da re�erva, I1r'l.ndo rle
fóra a maiOria. �e-n direi
t:l esta de 11'Hlfru'r d33
vantagens da lei de t9!.i9
a qual IIJi então san<:io
nada com' endereço cel"t�J
para pouquís�lm:is.

sabe, a partir de hoje duo dores tiveram seu Iornecí

rente os dias úteis os cor- mento ele energia cortada

tes de circuitos totalizarão

6 horas por dia. Aos do

mingos e" feriados o talai

será de 7 horas. Porta voz

da Rio-Líght informou que
os técnicos Cearenses espe

cializados em provocar chu

vas artificiais, iniciaruo

amanhã os seus trabalhos

na região dos mananciais

cariocas. Esses técnicos de

verão chegar hoje ao Rio.

OUtras dezenas de consumi-

nas ultimas noras por ín

rruoüo rins norrnus do ru

cíoname»tc. Notícias de Re

rende tnrornunn esta ma

nhã que o tempo continua

instável naquele munícípío
fluminense, em outras toca

lidades situadas na região
do Rio Puruiba. Choveu ín

tensamente na região nas

últimas horas, e esta ma

nhã o tempo conttnüa amea

çador.

Prof. Osval�o Ca�ral um uos
maiores folcloristas �D doRd�,.,�,p�� ct�;�:;�:�,�

�PirRttittnftD ht Iitr�� e:��E�nv�:;:l�
bUliunlillUi dU ""ltiIILOIIU Alegre transportando medi-

o Dr. Aluizio Biasi _ grato informar a V. M. de camentos para as vitimas

Secretário Geral da unt- que, en el programa ue ;0.;" das enchentes.

verstdade de Santa cata- X. curses de vocac.ones

rína, remeteu, ontem. que se realtzarán .

en .a

Pr-cfesor Doutor Osv:llrlo segunda mitad de febrt"l'o

Cabral, carta vasada de 1964, - he!11';s decid.idu

seguintes têrmos: incluir un ciclo de Fo!kl()·

De ordem do Magsificl)
Reitor tenho a honra de

transcrever !l. V. Exa. D.

carta datada jl' 28 de s<.'·

tembro :'. p9.s<::\do, [l�."'I

nada pelo Dr. Carlos M.

Fein e Prof. S'.lsana Sai

gadO, respectivamente.
Presidente e Secretário (.'l

Instituto de Estudlos Su- te sudamerlcanu, euyo sa-

periores do Uruguai. ber contribuída cn gra ,de

f<eguinte.s termos: �ed:.�t: �;CI�.1V�0l'cl�:l:�i��
to, nos eti grat-l dirigÍliLOS

Sr. a V.M .. "ulicibndole que

Professor João David �cr- haga p)sible qUl' el Dr.
Cabral .. ea :ll1!orizado ..

interv('llir como confer"n
ciante en estos Cursos de
Vocaclone" que se� h3Udc
realizar ahora p::tl' dé-:im'l
afio con:.ecutlvo. Testlll�o·

nlando nue"tro anticiyoc!o
agradcclmiento. saluc!a
mos a V.M. con Ias St>'lll
rldades (Ie nuestra más
tii�tinguida estima y ·�on

:.idernclón. Dr. Carlo.� M.
Feln - Presklf't'!.e deI CCI1

sejo - Prof. G11sasa ôal
gado - Sect'el:lriü Cu" os
de Vacaclones".

"Senhor Professor:

Montevideo, J8 de
tiembre de 1963 -

reira Lima, M3gniflc::. ne�

tor de la Univ",rs!dad de

Santa Catarina, Rua Bo

c<liuva. 60 - Florlanópo
!is, - Magnífico - Sefior

Redor: En nombre de !a

Comisión de C"..lrso" de Vc-

ran::. dei Instituo de Estl::

(lia,", Superiores, nos cs

o P"',so111 da reserva ,

reformados da no ...sa bra
va e ent!,:,a Força Púo1i
ca, está an!ma(la dos me

Lhot'a-� prop:)s!tos e espe
rançada p crente de que
ainda Ir:) atual governo
seja consertada a lei ::1e
1959, Que trouxe 'entá')
.verdadelra discrlmlnaçi.o
entre os rtlCsmos elemen
tos que se distlngulm n

contra os movimento!' re

vOlucionários, que ens�!!

guentaram durante hr!!')
perlodo o S:llo do n0350

grande Bra!'ll.

Chuvas na Guanabara
e Horário de Verão

RIO, 19 (OE) - O Conse

lho de Aguas e Energia Elé
trica aprovou a proposta de

estabelecimento de Horário

de Verão na Guanabara e

São Paulo, em consequen·
cia da' grave· situação nos

dois �stados. Ja na próxi-

ma segunda-feira, o Minis·
tro de Minas e Energia sr.

Oliveira Brito, receberá a

proposta a respeito e a en·

caminhará ao Presidente
da República para a devida
decretação. Entrementes, o

Serviço de Meteorologia

anuncia a chegada de for

tes chuvas. que cobrirão

todo o Estado. da Guanaba·
ra e o Estado do Rio.

rologia, a cargo de prr,�e_
sares uruguayo y ci� OlrDl:o

paLses :.udaml'!rlcnnc$. L

Unlversldad de Santa (:,,

tarlna tlene em sus CI.iU

dros docente", �'n ·Ia iJ,:r
sona dei Dr. ��\\vaJdo Ro

<lrigues C:l.bral, Oecar.u de
la Facultad de Fllo,;ufia,
Clcncla� y Letl':ls, a uno

de los más prestighl$Og
folklórologos J-::! continen·

Solicitando U�ll pronun
ciamento sôbre o assu,lto,
firmo-me com t1evada �_

t1ma e cossld.,;oração.

Aluizio Bla.:;i
Secretâno Ger'\\

I

I Ministro Interino
'I BRAS!LI�, 19 (OE) - O diretor do Orçamento do

Ministério da Gema.

sr. Julio Sambaqui, foi no·
I meado Ministro interino da -------....

I Educação. ,m substituição I C AfEZ I � H O, N À O !

:�, ���U!:d�e1��r:�0 �:c�la:� 1 C A
. B ?, i TO'

mente. O sr. Sambaqui, er� 1.-.:::;;::::::;;;;::-;:.

_'�IjII......,..-� ..,-

A "MAGIE BOUTIOUE" JÁ ESTÁ.
RECEBENDO NOVIDADES

A Magie Boutirrue. o .:r.�

feite gracioso f.: de re�ina

do bom gôsto do nos�o c"

mérciO, está �omúçando a

receber as llovl<]ades :::ia

l*;tação. E "ão lindas Há')
mesmo a expr�.;;<30 da elp.

gâncla femin;'1.1l EX\l:e,:·

sito do que a.. moda ls. ..çu
rtÕ's graJl(les centros ITill.,1-

d;iS, pa;� as iigUl'a.�. em

I:... ..'!t- _?;.�"';-
•

..�,

dMtaque !lO mundo ads
t.ocrát1co.
: Não chegou ainda o �cr

�Imellto complo:oto, mfls :>

que chegou ê mesmo !ir.
do. É mf'smo ja esmeradp_
-pseolh}l.
E4â Rv!�ado o no,,"o

mundo elegante. O (Ire

velo para a Magie BCllti
O!ll' ")""lC'he os olhos de' !)c-

�ij.

Campanha Nacional de
J1Educação de Cegos

Tem a finalidade de pro- cacíonaís do Estado, para
mover a educação, a reabí- estudar a possibilidade de
litaçüo e essísténcta a to- crteção dI:! um orgão espe.dos os cegos,d.l1 t(:r�Hrjr!o (.jal:�r, no {JJj");Íno i de .�,nacional. Para reaneecão gos, possibilidade de firmar
de sua finalidade, crcsrcnou convênio entre a Secreta
a professora especializada ria de Educação e Cultura
no ensino de cegos, Cleide do Estado e a CNEC, atra
Naida Fragoso, para fazer ves de subvenções e doa
uma pesquisa educacional, ções de material especíah
sôbre os excepcionais (prin· zado, sendo feita tooa a

cipaimente no campo da ce- oriemação e plenajemento
guelra) e entrar em conta· da educação e reabilitação
to com as autoridades edu- dos deficientes visuais. O

sr. Secretário da Educação
mostrou·se muito favorável
à organização de serviços
governamentais no ensino
de cegos. O CNEC, oferece

. �rrofessor Jnão Hayer fil�o
Em Tijucas, sua terra natal, onde reside, cercado do

"arinho dos seus familiares, dos amigos, coiegas e admira
�Iores, nosso ilustre coestaduano, Professor João Bayer
FJlho festeja amanhã o transcurso do seu 70" aniversário
�Iatalicio.

Em regosijo pela data seus filhos mandam celebrar,
I;a vizinha cidade, missa· votiva às 16 horas, seguindo·se
!'ecepção na residência do nataliciante.

Homem públit;o que marcou a traços e definidos sua

atuação na politica de Santa Catarina e no exerclcio dos
mais elevados cargos, o Prof. Bayer Filho deixou sua per
f<onalidade de escol na estima e admiração de correligioná
lias e no respeito dos adversários.

É provecto e brilhante advogado nos toros do Estado,
sendo um dos fundadores e cat�dráticos da nossa Faculda
de de Direito, cuja direção ocupou com a maior eficiência.

Congratulando·nos com sua exma. famma pela auspi
ciosa e grata efeméride de amanhã, antecipamos ao ilustra

do prof. Bayer Filho nossas afetuosas felicitações.

Funcionalismo vai receber

em Cheque
RIO. 19 (OE) - A dc- atravês de ofício do Pl"�'�>

cisão do profe1;sor C'lf\'a- dente do Sindicato do...
lho Pinto em eft!tuar o p'l.- Bancos do Rio de Janelr:!,

gamento do funcicna:isrno Diz o o�u(i ii medid'l
em cheque descontável er:1 há muito reclamada, t.�li

qualquer 1 estabciecimr;!r,t,J na prática 9S COn�eq1!e;..
de crédito, sob contrôle c.a clas que dela se esper..
SUMOC. foi elo�iada ho;p.,

o BANCO l\1ERCANTIL E INDUSTRIAL DE SANTA

CATARINA S/A

Tem a satisfação de participar a inauguração
de sua:; agências em RIO DO SUl. e LAJES, neste

Estado, cujos serviçOS coloca à disposição de seus

clientes e amigos.

Florianól'olis, 19 de outubro de 1963.

Ultimas
. �otíciàs
BRAS!LIA - o PTB rece

beu para exame a emenda

constitucional de reforma

agrária, elaborada pelo
deputado Vieira de Melo.

1:10 - O governador Car
los Lacerda que não foi con.
vrcarto para o encontro,
preparou um pronuncia
menta sobre a crise e aten
tU(10 centra a sua pessoa,
devendo õ.vutga.ro segunda
feira prúxtma, na Guanaba
ra e Brasiiia sucessivamen
ro.

BRASfLIA -v Está mar

cada para terça- feira a ins

tatação' da Comissão Par
lamentar de Inqucrito que
ingestíga o atentado contra
o governador Carlos Lacer
da,

SÃO PAULO - Continua
em seu quarto dia conse

cutivo, a greve do profes
sorado paulista. O coman

do paulista. O comando de

greve informa que. somente
a concessão das reivindica.
çôes a classe, esta voltará
ao trabalho.

RIO - Foi posto em li
berdade o proprietário do
sitio em Jacarépagua, Sr.
Alberto Pereira da Silva,
onde foram apreendidas di.
versas armas de guerra.

RIO - Foi divulgado a

instrução 255 da SUMOC
autorizando o Banco dd
Brasil a emitir letras espe
ciais dentro do plano de
combate a inflação.

RIO - Está sendo aguar
dada no Rio nos próximos
dias, a diVUlgação dos resul
tados 'do inquérito policlal
militar, sobre o tráfico ile.

gal de armas. O Governa.
dor Lacerda, até o momen.

to, nao foi notificado para
prestar depOimento.

LONDRES - Lord Hom
me, foi confirmado hoje,
uficialmente, como Primei
ro Ministro da Grã Breta.
nha, ao ser recebido pela
Rainha Elizabeth.

LONDRES _ O ex·Chan.
celer Lord Homme, nomea.
do ,Primeiro Ministro Bri.
tãnico pela Rainha Eliza
beth, está procurando reu
nir as fôrças divididas do
Partido Conservador para
ultimar a composição de
seu Gabinete de Govêrno.

BRASíLIA - O presiden
te da República reunirá na

próxima quarta·feira no Pa
lácio do Planalto os gru
pos de planejamento dos

ministérios, autarquias e

demais orgãos subordina

dos á presidencla. Tais gru
pos entregarão á coordena·

ção geral do planejamento
as relações finais dos proje
tos prioritários de cada or

gão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CLUBE 12' DE AGOSTO - Dia ,9 de novembro - "BAlLE DAS Q QUIDEA
escDI�a �a Rain�a e Princesas �as De�utantes �e SI 63· Noite �e tstreias será a�resenfa�a- PrumD�ão �e lázaro Hartolúmeu

...�

M:ajor Virgilio aias
COL.lB<)nAOQRES

Prol. Barreiros Füho - Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prol. Paulo Lago. - Pro:. Fernando Bastos
- Prol. Alcides Abreu - Prof. Othon Gama

a'zcce - Dr. Mllton Leite da Costa - Dr. Ru
bens Cost.a - cer. Cid GO:1Zaga - Major rtce
fonso �uvenal - Walter Lange - Flávio Alberto
de �morim - Arnaldo S. 'rrnago - 'uoratécto
Soares - Prof OSITIm: Písnnl.

Cruuístns �I)cilli�
Zury Machnrto - .plÍznro Bartolomeu

Esportes
Gilberto N�lha" -- Z\hlt1ry Borges _ rurocrto
Paiva

Crautcas
Sltveira de Souza - Ertson Nelson oe Ubaldo
-. Raul Cutdus Filho xtarcnto Medeiros Filho
- J. J. Caldou-a Bastos - Luiz Henrique da
Sílveirn

,\rü's C Litera{ura
SaI!,Jo Migu!'1 lImar Carvalho � Jair Fran
cisco lI:l11\!II� - (ipol'ge ,\!]j,'rto Peixoto � Un-
fiolf fkl\ I1p.Jrh,;o de IlHO

Nntídas tia J'oHcb )lililar
�l;li(lr E(lmum:to de Bastos .11.mior

r,..nwntãl'im,
J,,:io Nlto 1.lnh:1r('s

IlIrUl'tn:'l(:i', .\�:Irq!...
O. hUl111Hl;i

�mprêsa Editôra "O Estado" LIda.
nua Concctnetro l\larra, 11,0

Tdl·runt' 30'!� - Cais:a Pm:lal, H9
F!Ult'I'I'�l) Telcgrârico EST.<\no

nmerou
Rl1h,'n� de Arrudn Ram().�

"EUEi\"TE
Dnrntru-os Fr-rnancles d'l /\'lllil�O

(:IIEfJ<; UE nl,:n\C.\(1
AntOnIo Pernarslo do Al'laral e 8jl\'8

RF:n,\Ton-SEClmT.\IUO
P(lrlrl('s r.uíz de Medeiros Pr�ti",

mm\TOHE";
Osvctrto vrero

Pedro r,11l10 xrnctr.rto

!'l'BI,ICIIl,\D1i
O.';n1:11" Antônio Schlindwein

RECUF.T.4.I{1O r:OlIF:RCI..u,
Divino Maríot

nEI'TO. IJE i\SSI�.\Tl 1t.\S

HJ.;I'!>I·:�E'T\""""�i
Repr('s(')]lll((l\'<; 1\. S. ],:lI-a, . .Lltl,l. � Rio �GB) H..
�e;l[It!f)r ))"111,h ·11> :," and:lr.
�o ":lulu !lua VilÓrin. {j,í7 - conj. 32
I'ürlo 1\11'!:I'(' ;>linpM� - R. Ce1. Vicente, 456

HI'ln lIul'i'lIHH' .<:;11' I\'IIH fios C'arijós, n'
�:.1 a/ll!:, 1

.�5f.t
_.,

Agentes (! C(l1'f'I'''Il,\j1{11'nt{'� "In tocl<Js (JS munid'l
pIos de

f::1I�.
(':11<11'10:1 -- Aminrios. �ante���� ;��11?t�n,01'l-�N�AVUI,S.\ CrO:: _ .00..

,

'

(,\ din'�ã(> não se responsabili7.a pcJ .... "()J'r'/';Iá"
('miu\l(ls nos llrtigos assinado�)

----------------------------_ "

SONETO
(Dedicado às poetisas de "Revendo o pas·
�ncto". e oferecido ao amigo Manoel Inácio)

Cheia de graça e feminil encanto,
Mas orgulhosa dêsses predicados,
A cada um dos seus apaixonados
Deixa a incerteza, a ansiedade, o espanto!

Ah! se tivesse o meu querer mais santo
A láurea dêsses beijos desejados,
Talvez em rosas fôssem transformados
:esses espinhos que me férem tanto!

Que séquem o pranto os olhos doloridos!
Que fique o louco a sós com os seus gemidos
Na dor imensa do seu grande ma!!

Lamentos tristes! Tristes áis perdidos!
Pois deusa algumn nunca deu ouvidos!
A um pobre velho coração mortal!

Trindade, 17/10/!)6�.
, St\UL LESSA

.... , :Menino José Cal" .�

FAZEM ANOS HO';:' - Mpnina Jl',lia M'-'.l'i�

!;
- Sr. Bento Ourlqul's FARAO ANOS AMANIlA
_ Sr. Amilcar ScI1o'�'�'1'
- Sr. Manoel Cii.n'!l(lO - Sr. Louri'mJ Santos
de A. Ndo - Sr. Antonio Salum
_ Sr. Nilo Fr:tnr'l� \ Sr. Arnold') SOU31

- Sr. Adauto AlvesSouza
- Sr. Clemn!l'.','au '\1:"- - Menina Vilma Silvci-
chado
- Cap. João Ca"sln ri�
Souza Siquelr:!. FALECIME.lI:1TO
- Sra. Ilma Lropoldil';'
de Souza Otília Martins de Sou.:;a
- Sra. Zilã Brito da TIn- c filho.;, comunicam com

pe�ar a. todos os seus píl.�
-Sl'l;l. Eunke Silv<\ rentes e pessoas amigas, Q

- Sra. 11.16.1"';:\ Le:l\1l- falecimento de·.3cu e-:po-
khul Rusa so JERONIMO EMILIANO
� Menino .T030 Carh� De SOUZA, OCJl'l'ido sexta
Lemos fdra pp.

EMPREGADA

Pelos; Municípios
-Kf DTICIAS DE LAGES

..

_�CQntecl;';'entos Sociais
.__"

UO .

\. ' c�� '�-"�\ '\ "_.._L.,._,,t.,.-..1.\ .; \
,

Neyde Maria brilhou - Ausencia. de Sílvia tem sido
comentada - Borboletas em Iesle - Piguetlança no·

va linha

SIKD1
impermeobilizante de

açõo permanente com

pego normal poro
argomassa�

SIKA S. A. Produtos Químicos paro Construção

- --:0:_--

I � Marcada para novembro dia 5, "Píguet".
a II' Feira do Livro cm nossa cidade, - - :0:----

12 -c.Chegou ao Rio, procedente ... da

Europa, o Dr. Eduardo Tapajós, Presi
dente da Sociedade Hoteleira do Brasil.

A campanha r=tta mi ct- nossa cidade. Daqui apre

dade pelos re-tetrcs de sentamos os n. sscs pura-

1963 do Asilo vtcénnuc da bens a comi-são Orgua:
Velhice Desamp:lrmla (!I'

Lages, durante () mó: d�'

Julho, rendeu a importá:'!
cía de CrS 403.390,00 (Qtm
trccento, e u-es mil, t-e

zentos e noventa cruzei-
1'05). A tnretnrta {laQu"I:J_
Casa de C'ridn.-jc par n. s

so íntermédío vem agra
decer a Indústria �' ccmér
cio de Lages. e -i toco, ave
contribuíram para rmn
rar o scrrtmen-o da Vi':1 i

ce Desamparada. de L9�t',.
Aaredcctmento n.!':pcial re
gistram'Js acuí aos Sr-s. n.i
tcn'o-. de 1963. Enio M�rin
e Sra. Alllo ces-ir de Sá e

Sra., Dr. DJmino:(', vnton
te e Sra., Ody 'pomer'v e

Sra. Dário 'rcdcsecntm e

Sra. E' Dicníjln Sarupagna-
1'') e Sra. que tanto traba
lharam r-ara que a Cam
panha tive�Se 11 õxnc tll

cançado.

0S de pr:priedarle

�l:<��e�,�:: ����:d�a��;c�; --'-DR�EBASTIÃO MOURAP1�cma.:: uma lJ3.ru adul1'),� ,

e outra oar'a ri�nca� CIRURGlÃ().DENTISTA.�.Mt ;...:.:..�
CLtNIC. 'oIUIiN. E N<;!TURNA

f;Oltt.--:S:õ'ttiita I"oln,'lr.- �dose(l'tblftt:6i� �des.PaUlo
to armado) e tOdíl-' as in�- rrmtamento Indola:r pela Alta Ro�o - Prót.ese

talaçõe;:: medern:ro {.' wn-
'

,HORÁRIO: Das 8,30 às 11.30 e da.. 14 às 18 horas

fartáveis. A PJ,m�:!. acha. 2 s 4-s e 6' FEIRAS A� AS 2010,

se expé!,;ta no ::::'afe Cario- RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOAO PINTO
ca. Por mais esta louvâv"l

Acha-se em festas t1��rl�
o dia fi P. passado o lar d'l
C[l{3! Remir Gourart " Sr'.
com o na-ctmc.i-o na M�
terni(laü�' "Ter"za RamGs"
do pl'imogên:tr, n;!,li Gou
Jari Juni�r. DJqui dçst�1
coluna aprl'sl'p.t'",o:; .,�

n0ssas fl"licitacfit's ao ·fcU·t
casal com VOtG, de mui',
�aúde ao pequenf) R�"I1!

zadcra que muno trabalhou

sendo portanto. digna lill.'>
maiores louvor-as.

Edso n Ne lscn de Ubo íd o 1
ELES e Eu J

Se algum dia eu resolvesse voltar (será que eu pode
ria?) por certe não pediria um só minuto de silêncio. Não
rrarta qualquer bagagem sõore meus ombros cansados:
nem mesmo o pistão dourado, que tanto desejei tocar em

meus sonhos de fumaça e festa.
vcuerie símplnsmente, como todos um dia voltam II

algum lugar escuro, para sentir de 00\'0 a sensação ele me
do dos fantasmas que conheci num velho casarão assem

ln-ado, perdido nas noites. de vento e de distànclu.
Voltaria com a barba crescida c os cabelos desalinhá

<los, como sempre desejei voltar; longe de teces as jtru
vatns. que por anos inteiros foram pequenas forças de uma

inútil vaidade; longe das cintas de fivela dourada, das abo
toaduras com emblemas que se escondem sou a manga (10

paletó.
Se eu voltasse, veria os meus velhos amigos com sepa

tos novos, vestindo ternos recém costurados e, ínvcrtavet
mente, comentando _algum poema de Fernando Pessoa. E
cu passaria entre êres sem ser percebido, porque nunca se

reconhece um homem de vestes rôtas e barba grande, a

r.âo ser que êle seja irmão da noite. Mas. infelizmente, os

r-omcns não querem ser irmãos da noite. Preferem a pater·
:11d;!de espuria do dia, e o caminho claro do sol, porque
nunr''\ puderam enxergar os olhos da noite.

Entretanto, não sei se poderei voltar alguma noite

Sim, alguma noite, porQue voltar durante o dia seria pior
que prof:>n:ll' todos os blues que não pude tocar em meu

pistão dourado. ."""�fl''1''''>
Nilo sei mesmo se valeria a -pena voltar para as limita:

rô('<; de ontem e de sempre, para as ruas sem saida que
a cada passo significavam mais um retrocesso.

Não sei sequer onde estariam os jardins que tentei sal·

var dos aluviões; porque, se eu voltasse, seria apenas para
l-ultivar os canteiros que ficaram por desabrochar!

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Admitimos para colocacão efetiva, ranaz tm maca de

maior idade. Que tenha prática de escritório, instrução gi·
nasial. no mínimo. e Que seia datilo�rafo.

Pede·se 8ir\(l::1. f<lcilidade de tratar com as pessoas. Oro

denado Compensador.
Tratar a Rua Fernando Machado, 6, 1" andar, com o Sr.

Pedr.o Machado" das 14 as 18,00 horas.

19 - A bonita e elegante Maria da

Graça Paim Neves, representará na cida
de de Lajes as Debutantes do Clube Doze

de Agósto. O acontecimento na

Cidade�serraf.la, será crtl :31 de dezembro próxi
mo no clube 14 de Julho.

-'---:0;-----

o aconteciment:l "Ilr::,.l
rla s/ánana foi S�m dúvirh
a iniciativa da atual Di\'(;
tC'Tia do Clube 1° de J'l·
lho, colocou a. venda

iniciativa do- v('t('ran'). f,,:
licitamos a "ua digna Di-
retoria.

.�
E;;tá para �('l' marcada

para breve a visita do Sr.
Governador do Estado a

Prmcesa da Serra afim d�
inaugural' 'a \lova Agér.cia.
do Banco de Desenvolvi
mento do Est.ado (Rua. C\�l'

promoção da Câmara Junior

.

2 � Fomos inrcrmados, que a .srta.

Edlin Scruweidson, rocem chegada da

Europa, trouxe uma coleção de modelos

"Dio)'" e "Nin� R�cri".

__________.L_:O:· _

13 - Já podemos assegurar o exitc da
bonita [esta que' serã realizada em no

vembro próximo, promoção da Rede Pe
minina de Cambate ao Câncer � Bor
boletas em Fe:5ta, o nome da promoção
em foco.

-'O:-�

14 - O sr. Adolpho Zigelli, t Reporter
Rener), tem sido visto muito bem aeom.�panhado.

_ -:0:__ ti
15 - Neyde lI,laria (oi uma estrela fiq_ue brilhou sexta·feira nos\salões da SO·, �l

ciedade Guarany, Q.tlando o cron1sta Se- r�
bastião Reis. apresentou 'Noilp de Es.

.

trelas",

-:(l:-

Tenís
16 - O eleg8nte casnl. SI'. e Snt. Df!pu

tado Alvaro Calão (Lourdes, estão de

vin@m marcada pnra uma temporada
pelo velho m\1Odo .

fi - NHS reuniões sociais tem sidO,
notado como par gctn.s;anle a bonita Te� - _. ;0:---"' ��

�I��� � .� �'lI\ ',0 �, �m ��'I'O' mI"1Oof
... _ :(l:-�� do Lux H el, o DePll.tado Armando Ca!�l,

discutia ssuntos IJgados a AssembleIa

1 Na listu de' hospedes do Lux J.4gislativa do Estado.

Hotel, o. sr: Saneler Meutzling, um dos

-_-��:0:-

18 - Hoje no TeatrQ Alvaro de Car

valho mais um recital do coral Santa

Cecilia, sob o alto patrocinio do Departa·
menta de Cultura e ClUbe da Mllsiea de

Florianópolis.
--_:0: _

20 - A bonita Tânia Canziani, no.

próximo dia 26, recepcionará. convidados
para sua festa de 16 anos. A brotolándia

de Hajaí estará em pauta.

----:0:---

21 _ A ausência da elegante Silvia

Hoepcke da SHv ."'� _ ,uniões sociais, tem

sido c'omentada - A moça em questão
tem sido vis.ta raramente dirigindo seu

Gordini.

Depoh de pas"ad�h as _ ".....LDO '1'1'1..
•chuvas o sr. Prefeito .Mui�i- CHUVA E MAIS CHUVA _ Para molhar mais a si-

cipal está empenhad') Cu

concêrto das diversas e�

trada� e ruas de nosso mu

nicipio, que ·!om 20 'ii"! >

de intensas chuv:lS nca!·�·m
muito danificadas.
bem diversa:,; POnt�s foram
levada� pelos grandes vo

lumes dágua, .:onforme f'1-

Imos linformadc.s no D('

partamenro de Obras e Vi 't

ção da Prefeitura.

tua<;ão, ainda ontem, ouvi por urna de nossas emissoras,
um disco sõbre a "chuva lã fóra" cujo nome enxarcado
não guardei por que estava dentro de casa ..

Mesmo por esta e outras é que veiu o refrão
ver no molhado.

Tam- Enquanto isso, Guanabara e São Paulo pedem chuva.
Capricho da natureza.
E quando não é chuva e falta da dita cuja em outros

Estados, são as greves.
E quando não há. motivos molhados ou secos, faz·se

gréve até por solidariedade.
A questão é que se faça gréve, .

Poore siLuaçi'io desse "gigante adormecido".
Depois vem a histciria das manchetes: A gazolina não

seni aumentada e em seguida a gazolina aumentou cin·
coenta por cento e outras coisas mais e... más.

Somando·se tudo, chama o Silveira Lenzi de "lncon·
guencias" a trapalhada.

_

---:0:-"--

3 � Passando o wíeclc-end na cidade

de .roínvüte o Dr. Hernunio, Daux Boa

baid. um dos melhores pnrtídos do Es-

tado.
•

---:0:---

4 � Num almoço no Querênria Pa

lace, o Dep. Osmar Cunha palestrava com

o Dr Teodoro Lelis de Oliveira Leite.

:n:---,-

5..' E.�la serido muito elog'iudo, o

VI-'itid" de Verinha G ulart CJue fez seu

"Dabllt" no Club'J da Colina, quando re·

recebeu a raie:;) de ,(lo -)

( I�.

-:0:----_

mais discutidos e (:'legan�s cio Rio Gran

de do Sul..
----:0:----

8 � A elegante sra. Eliana Cherem

ap_resentará um de_sfile na M.agie Bouti

que, moclp!os da coleção Ton<lsio em teci·

dos italiano e francês - Dez_ senhoritas

de nos!<a sociedade estarão em pàuta. na
18rde elegante dn Magie Boutique.

---:0:---

[) - Continua aCont.ecendo muito

bem acompanhada nas reuniões em Ha

jai, o n[io menos- discutido cronista do

Jornal do Povo Gilson Heüse.

----:0:----

10 � Elane Luz e Dr. Ernani Bayer,
receberão a benção nupcial no prôximo
dia 26 na Capela Divino Ecpirito Santo.

----:0:--"---

II - O perfumista "Robert Piguet",
lançou para o mundo elegante, o pe�fume
'Calypso" � A Drogaria Catarinense está

espondo suas vitrines à nova linha de

Internacional u'm o esco abrir original concurso para saber qual será a melhor fo,
re de 3 x 2 t_rntos. tografia sobre turismo em FJorianõpoli'i.

CASA DOS fREIOS Dia 13 p, pass�do pelo 1;o�,:c;i��I:t::�e ab�:a:�tos c bons ângulos.
Exmo Sr. Secretário da E- Vamos seMores amadores_
ducação. foi instalado o MáqUinas em funcionamento com um olho fechado e
Curso de Aperfeiçoamento outro bem alJerto ('orno em mira de cacadores.
do Professor gural (CA- ,..

•

PRO). no salão Nobre da POVO FELIZ E' :ESTE NOSSO _ Todas as letras
E;scola Noqnal VIdal Ra- do alfabeto reunidas e divididas depois foram inumeras
mos. Pelo convl�e que re- :::glomerações de classes em favor do povo.
cebemos ,para a dIta. sole.nf Todos pelo bem estar do povo, pela felicidade do
dude daqui agradecemcs. povo, pela igualdade do povo, pela liberdade do povo,

então o povo abre os olhos e só vê apenas letras Os salva
A II Semana do Estu- dores vivem mascarados.

Um salão de Beleza em dado de Lages de 12/10 a Povo mesmo feliz é o povo brasileiro.
'Perfeito estudo e uma C3� 19/10/1963 f·oi coroada de Milhões de salvadores e ele, o povo, até agora ainda
'Sa. fie Madeira nova na pleno êxito e o exten�o l1ão viu outro. coisa senão, greves e O resto, preços altis.
Rua José Murlg, da Luz programa organizado pe- �imos que o taz apertar a cinta cada vez mm.
o Jose ltendes. 1'0. ar no Ia: �fl.)rç:li:.'Ii Comissão ror � no mais, o'ra, porque nao chuva ti mms chuva ou

Salão Horizonte - Rua cumprido a risca a.oe&ar sec:! t mais seca.

_,
Gon·'i"lheir!) Mate!'\. f1t,.-.t _

,jl) m�_n �myo ntill"'-ntE; e�
....-..

Vacas gordas po

NADA DE

R-EBITfSI
Exija em seu cal �o

Lona de trelos "COI,ADAS'
_ 6C% r.1ç'ls no aprOVé!1 1-

mcnto das Lonas.

Rua Santos Saraiva, 453

. _ FSTREITO

VENDE-SE

Doming'J uassado 1 ;v.:-
111C-.' no Estádio' Vida] Ih·
mos Júnior" o 'en�a<!j,;nat
GUA-NAL" que r.euntu os

tradidonai::; riv:lís Inter
nacional x Guarani, tl'l'

minando cem a vitôl'ia tIo nORIAl'\ÓPOLIS EM FOTOS - A CODEC acaba de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



não encontrnr

nfio afliflnta procurar
Rua Felipe Schmidt, 33

Caixa Postal. 48
'Telefone, 25-76

Os melhores produtos com os

Tudo para construção menores preços

AGRADECIMENTO ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DF.
AGUARDENTE DE SANTA CATARiNA'

.--�------.-------------------------------

AGRADECIMENTO

<I

O certif=O�'atesta

� a experiência

� _

comprova

o MAIS PERFEITO FUNCIONAMENTO

� • Economia de agua e f�cili�a�e de instalação
...

'

• Mecanismo totalmente InOXldavel "

, • Func�oflamento suava e silencioso

• Estéticas e' funcionais

ACOMPANHA CER11FICICOO' DE .GARANTIA

REVENOEOORF.S AUTORIZAOOS EM TODO BRASlI.

S. A. TUBOS BRASILlT
....._ �n:.OQi, 131 .', 1I1l09.r, TI'L 344127 • $�o (3l<l10

Rua XV d.e. Nov.emhro -- 415

vtüve Emeli Probst Scheldt espôsa do inesquecível
IRMO SCHEIDT

vem, por meio dêste, externar seus sinceros agradecimen
los a todos os que compareceram aos atos de encomenda
cão e sepultamento daquele ente querido, bem como aos

que enviaram coroas, cartões. telegramas, flõres e manifes
taram solidariedade no momento de dor.

Quer em particular agradecer a Associação dos Trans

portadores Autônomos de Inflamá"!.'l e Derivados de Pe

tróleo do Estado de Santa Catarina. Em especial ao sr.

Waldir Benvenutti, o sronsta.

Palhoça, II de outubro de 1963.

A família de

A Presidência do Instituto do Açl1car e do Ãlcool, de
terminou h Divisão de Assistência à Produção, Serviço So

rtat e Financeiro, o registro da referida Entidade de Classe.
com séde em Piratuba. Medida que por certo beneficiará

esta laboriosa Classe. Aos dirigentes da Associação, os nos

sos parabéns.
Funcionou como Procurador, o SI. Wilson Silva. Caixa

Postal 124 - Joaçaba.

GF.RTRUDES l\IEl'ER

Ialecída à 15 de outubro do corrente, na cidade de Rio do

Sul, enlutada com o desaparecimento daquele ente queri
do, agradece profundamente a todos quantos cornonreram

cos atas de encomendação e sepultamento, aos que envia

ram nôres e que, por outros meios expressaram seus seno

timentos de pesar.

23/1O/fi3 CELSO Si1VIO GRALHA

Agradece ao reverendo Padre Edgar pela assistência

espiritual e palavras de conrórto proferidas.
Agradece ainda penhorados ao Dr. cccrtnor. dignís

'imo facultativo, à Irmã Elizabeth, DD. Diretora cio Hcs

':-,ital Cruzei.ro e demais Irmãs e dedicadas enfermeiras que
osststíram à extinta durante sua enfermidade.

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

Arn]JIl de receber seu Diplôma de 'récmco em Contabl
iídade, devtcamenre regíst rndo na Diretoria do Ensino Co

mercial, do Ministêrio da Educação e Cultura.

Ao nosso amigo, F;:ncarregadO da Agencia Postal em

.Jruruai. Pn atuba. os nossos cumprimentos.
Funcionou como Procurador O Sr. Wilson Silva. Caixa

Postal 1324 - Joacaba.

� Ambos os sexos � Centenas de vagas

§ Náo exíge diploma � Idade entre 18 e 40 anos

� Programa acessível § Programa publicado
A Edltôra. Inca, organização especializada em pontos para concutsos, possui apostilas completas para este

Importante concurso, cujas inscrições deverão ser abertas em breve. Noções de Contabilidade, de Direito, de Le�:-i
loção Fiscal de Português, de Matemlitlca de Geografia e rle zstausuca, condensadas em 4 volumes, com matei in

I
ieoetca e mUhares de exercícios

Preço de c.pleçno completa CRS 7 000 00

Atendemos por Rcembôlso Pos nl � 0<: €,$, l"I� 1i1if1�rl�nf1o!!l enetamos por vta. aérea, sem aumento de

despesas ,ç,úc, Co.

•

Ji;dJtôra � Inca 7T v ,o l�, - gr 170[1 fi 1711 (Sede PlOplm) - E�tnrlo {!:I r.llfln,lb�la

, �". Tt'\' '�S J..
, ".,.., ...1,.,

,..

.. __•= ....::������!i-�.;;!-�.�;:,:_;".::.,"','.�,."'.�"'. .;;,.......:;..-.""""" ,�!,�,�,,;;c.··. ...,�;;..;;_ ....::=:_:..:=�=_::=-....:!!:J:.ilti>""''''"i;�;;,;�-

CONURSO PARA
FISCAL DE CONSUMO

Ao ensêjo deste, aproveita para convidar a tôdas as

pessoas de suas relações para à missa de 7 dia, em surrá

gío de sua alma, que será rezada terça-feira, dia 22 do cor

rente, às 7 horas, na Capela do sr. Bom Jesus dos Aflitos,
1":0 zstreuo.

DE ESCRITóRIO, PRECISO - TRATAR A RUA PADRE

OOMA DAS 16 ÀS 18 (EXPRESSO CRESCIUl\iENSE.

êhtectpedemente agradece a todos pelo cornparectmen.
'to a este at.o relígtcso.

Estreitp, 18 de outubro de 1963.

DR. ono VOGEL
Tendo sido aprovado com excelentes notas. em exames

de VALJDAÇAO prestadas na FACULDADE NACIONAL DE
ODONTOLOGIA da. Universidade do Brasil, no Rio de Ja
neiro, acaba de receber se.u Diploma, devidamente registra
do no Ministério da Educação e Cultura e no Serviço Na.
r-íonal de Fiscalização da Odontologia (Minlstêrio dn Saú
de t. Ao ilustre formando, estabelecido em Blumenau os
nossos cumprimentos.

Funcionou como procurador o SI". WILSON STLVt\ _

catxa �ost'tl I_?4 ,-, Joa�i'r�a. s.e; .. . .

Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Neomicina: squibb Produz no Brasil
mais um produto quimico de base

DIIZE9_ÃO.' -, 'Iilê/eLE!.: PI/ADE
ALlM MIGUEL·

I'LVEIIlA � 9002/1 ..... ,

Florianópolis, 20 de outubro de 1963 - Ano I - N° 8

-SCOTT FnLGERALD E A GERA'ÇAO PERDIDA
l)I ..... ',U.lus pessoas, procurando fugir de tudo � de t�

,.v ..... , l,l.":>vuat;t! .. ,, ti<l. ... , .l� l.ulUl·la das veae ... , se

c. u.,mUsfcitos em busca de algo indefinivel, que

.:.1('111 IlICSIll ' eles saorarn IJ que era; uu jU\'CIIS .ntcíec

Lu us desuorteados, jogados ao léu, depois de uma

;:I.CI'I'lI pavorosa, que transformara o mundo. Relata,

tauruém Scott, nos seus contos ou romances, a asecn

' .. lU tia burguesia americana, que por fül'l,,� da rcvo

Iução econômica, industrial e comercial ajl<'l':H!a nos

-Statcs". allós a terrível conflagração. colocou u pai..

em pasição Invej.ivel, no cenário rnundtat.

Apareceram, então, novos ccnceites, novas ne-

���cs;c�:.��:n:I�� t:��s:::�� f:�id: �a��s��vr��s �o:a��
quase epicuristas. Quando muitas vêaes se fala na

alegria reinantc na década de vinte, ou no glorioso
"Charleston", muita coisa rica escondida. Provàvet

mente, ria-se para não chorar, mas se êtes soubessem

o que ainda estaria reservado ao século vinte ..

Dançavam, gritavam, esbravejavam em luzentes

festas, nas quais as môças escanuaüsavam os tradi

cionalistas. pelas suas vestes e atitudes. E bebiam,

hehíam muito. tentando fazer de suas vidas um exta

se permanente. até que eram obrigados a enfrentar

a dura realjdade e Iugtam. .

Tõdas estas situações mencionou Fitzgerald em

suas obras. dai o enorme sucesso e a repercussão
obtida por ête naquela década. Fala-se até numa era

Fitzgeraldiana, referindo-se àqueles anos.

1\1as no fundo F .S. Fitzgerald era um homenm

com uma profunda sensibilidade, amante das belas e

boas cotsas da vida, e uma figura requintadissima.
Em seus livros encontram-se passagens de um acentue

do lirismo, em que narra e descreve episódios de uma

forma per"Sonalissima, dando vazas ao seu tempera·
menta. Quando lemos Fitzgerald sentimos uma

imensa nostalgia, que se confunde com os ambientes

descritos por êle. E percebe·se música, festas, cande·

labos, mar lagos e sempre incessante busca.

Francis Scott Fitzgel'llld faleceu em novembro de

IMO, com apenas 44 anos de idade. Seu periodo au

reo situou·se entre 1920 e 1934. Seus livros voltaram

a alcançar grande sucesso após a sua morte e até

ho.ie são "best sellers" em quase todo o mundo. Sua

primeira publicação importante foi "f:ste Lado do

Paraíso", lançado quando o autor tinha 24 anos. O
Grande Gatsby é coqsiderado seu melhor trabalho.

"Suave-e a noite" e "Belos e Malditos", atualmente par

ticiPaln da lista dos mais vendidos nos EE.UU. e no

���Ie� is��:���en�b�:nd:
'Fitzgerald.

'.

Francis ScoU Fitzgerald e·tido, atualmente, nos

EE.UU_ como um de seus mais representativos escri
tores. Elevou sua época a lugar de destaque. "DO tem

po e no espaço.

A patronesse sra. Kirana Iacerda recepcionou
O Almirante Moreira Maia ISNP. unidade da Marinha

O casal ceI. Iiandeira Maia recepcionará com LUU
� .... ..:.,tU resnv .....aces ue PUI:)SIl ....u 'lu '"' •• t:�Ul.!!

agl'U""" ... , u gentileza das senhoras da ......l "'",",,'-'''ia>;uo I�..t:u....d l)J'&1l>il U.

Raul Caldas F' -

A obra de Francis Scott Fitzgerald está, geral
mente, situada entre as produçôes oriúndas da cog·
nominada. "Geração Perdida",' designação arrtbutda
a um grupo de brilhantes escritores norte-emerjcanos,
que surgiram após a I' Grande Guerra. Esta geração
rumpuu com uma série de barreiras literárias, consu
tuindn-se 'numa das mais fortes correntes intelectuais.. Em tanques de 65.000 li

tros. sob controle de tê-i

ntecs, processa-se a fermen

tacão, rase prlnc pai da

co:n a duração de 150 no

.......... '" J.'..:.u'u...... t:: ....UIU ..."Hti au Lancer, de nosso sccuto, sustentacuto de (IUaSe tudo que npn

receu posteriormente. não só nas letras dos EE.UU_.
como também em considerável parte do Universo. PlI-

lo",1' ��Jt:: .. j �I ...ll>lt:nua -ecrcoretes em A SRA. DR. GA:::>TAU

J.·",,,,.a,,, , \.j.ut:: t,;"' Ugl 'l1Ul1. j,ü1l'a us (Lanca j ue n,:,,,,U,, u ::.u .. rt:::.IÚti_I '1U h..

Ui,.",; 11, lV, 11 e 1.:1 1-'1'u.l(llnOS. um gesto Ct:1-'t:1UllUU OUI11 t:lt::SUUI.C
..

IU.... '·,. "_

IUUHU l>1"'V<!..'W t:.u .uv ... r u .... .Da.Ue uas nit:uageada &. bOflJ� UU1IIU """'_w" ,,___

VfI.j,UiUt:,.", uu Ula nove de novembro do que entrou para o gnilJ'" u w.'. 1...

(..luuc "1.:1 lJC ..�u��u , ClAJü '�II...J.1:1 será enntna. U ".tc.l:i.oar" }.lvut: lAt:" , " ... ..:_

l,u·u/l,;.Jlil>.fu",uu ua li ,1I. l>l,)ut:l. ".óorbuie- .I\t.LaL'.la:61IUla HülllUS .1' , _�w_�

�aoS ",,,i l't:",.a::I", !:loS,1); marcada para os reemos Gomes, VJr�lllla .I..>",.uu, lú�

w<U;, !I, ..u c ... ::. ...u t'.u..... II\J IUt:S. r(::rnaJ.'a, JaUIJIt: }o'o.. .,,,..... , ................�... '-',,_

vamo. xsmerarce LJ.n.$, J.>t::'><:I

A PATRONESSE via Assis.

senhora KHana Lacerda, recepcionou na

sua resrueucia as j-acronesses do Bane TROCANDO
nas Ur4ulue&.S", com eregante -Oock-tau" de idade hoje, a senhora Nivio (Hilda/

b'ui ceoeuco assuntes ngucos a resta do Scusset.

ena nove de ncvemcru no uíuce "12 d�._.,.,
Agosto", quando sera conhecida a primei ALLZIRINHA

ra xaínna e Prmcesas das debutantes de Ferreira, passando um fim de seman

Santa Catarina. Nos chamou muito aten na Guanabara.

çao os rraoeinos manuais da anfitriã�
receitas de doces "gregos" foi solícitada. A SRA. LUIZA

Na ocasião falou-se muito em orquídeas Vieira, recepcioncu com elegante chá a

para a aecoração do Clube, que estará a Sres. Heloisa Helena Cruz Lo.lua, Enze;

cargo do Sr. Manoel Garbellotti. Moritz, Alda Rocha e Yolanda Regu,

ra se ter uma idéia da importância ttêstes escritores,
basta-se dizer (lUC entrc êtes Incluem-se o remostsst

mo e saudoso Ernest Hemingway, o notãvet e tam

bém falecido, William Faulkner, o inovador John dos

Passos c o brilhante Scott Fitzgerald, nomes que hoje
dominam a ficção mundial.

A respeito da "Geração Perdida", diz Arthur 1\11z·

ner, 110 excelente livro uA Renascença Literária Ame-

Reafir:r.and� aeu píor.e.,
r.smo no cam-o da in

dústria quimtca nacl-mal
de base, os labora tóncs

Bquíbb em Sa,n�o Amaro

já estão produzindo um

enublóuco :le espectro
médio, de larga apltcaçã-i
cnníca em n ::;50 Paí-s, a

n-omtc-ns. co-ne a estcep
tomicína. a neo.nctna é (U

tra contribuição do rir.

Selman Waksman (que re

centemente visttcu o nrasu
à humanidade.
Com O rntcío da produ

ção da neomtctn a deixa o

Brasil de ter necêes.dade
de importar ê-se produ-o
Químico�farmac?ut'co: tr:'1
ta e três laboratórios no

Pai!" usam a n·� m;cin� em

diversos medicam�ntos d�
sua fabricação ...... sendo

que o .aumemo do c>.:rõ'l

mo nacional vem senuo ct �

ordem de 25% anual!n�J'l�

cícaua".
"O que esta frase retrata é o sentimento préprfu

rro uma geração que percebe não haver quase nada na

tradição por êles herdada c nem nas aucudcs de uma

moral oonveucíonnt ou suposições politicas comuns

na América de seu tempo, que êres possam aceitar."

Como se cbserva.. havia a necessidade d� uma

mudança radical de posição, tanto na vida práttea,
como nas atitudes artísticas - literárias, musicais,
pictóricas, ele ...

- e surgia um novo terrttérto com·

pjetamente divcrso do conhecido, a ser explorado nas

manifestações nterãrtas. Era um período de descreu

ça .e desilusões, em que todos os valôres perderam a

significação e em que as experiências valiam apenas

para o momento vivido. E foi 'sob êsse clima que

apareceram livros de alta envergadura, -no noresci

mcnto ,Ie talentos excepcionais. Era uma fase de

transformações (principalmente na America) e isto

.... A..::;tIid Mussi, Irene
.

acerda, ·1"Ila.

Helena Goldener e Dons Ma'iliS. na }.lI<.
xima quarta-leira J"Wl-'�'v ..... '-d a ......

Elizete Moritz.

AMANHA

no (.,,!ue.-enCla Pala..ce Hotel, o Governador

Celso Ramos, oferecerá um jantar au

Inspetor Geral da Marinha, JUIIurantC

Jose Moreira Maia e sua comitiva com

�u"'\.Ii oe treze oficia.is.

demonstraram os escritores, em suas mais represen·
tativos criaçôes_ Apresentavam uma turbulência ain·

da illedita na literatura, que bem dizia da mudança
opcrada, inclusive nos regimes sócio-econômieos e na

nova maneira de t:lllcarar a vida, repudiandO uma mo

fal que já nãn condizia cõm a epoca e laJlçando rai

zes qlle chcll1'riam até nós.
Seoti l<'itzgerald e o mais legítimo representRnte

I
<lã "cr3 do jazz", (ou mais corretamente "era do

l
"Charlcston"), que abrange o início dos "twenties",
atê a OepresRão ocorri tia cm 1929. Scott estava per·

!ci;:;:��'\���si:c��:�� C

I
prohlemas, incoerências, loucuras. O que êle descre·
ve em seus livros são situações trágica, porém belis·

simas, tcndo como fundo ambientes suntuosos e va·

zios, em que homens e mulheres lutavam contra suas

f. TURMA RADAR

hoje" às lJ,a::J hora::., IlU plogrma "Rada)
na Sociedade", na (iuluUJá vai acontecCl
com prendas para a1> barraquinnas
"Bor�oletas em .l-'esta".

RECE:'CIONOU
com elegante chá, a senhora Almira Gold

ner. Suas convidadas com�tam o :.nara

vilhoso enxoval de noiva, de sua filha

Thals Helena, que vai casar com O Dr.

Murilo Capela, no próximo, mês de de

zembro, ,após o Natal.

�O;::j1l.
G�isard pessi, filha do casal Aroldo Pes

si ontem, comemorou os seus quinze

�os, recebendo convidados na residên

cia de seus. pais, com uma grande festa.

FOI
submetido a uma operação cirurglca n.

Guanabara, o Desembargador Adao Be.

nardes, Presidente do T. E .. Podemos in

formar.:.!.l..1.ti'! está passando bem.

UTILIZAÇÕES

Desde a �u a. Jescobe:ta.
a neomi�ina I�cupa 'Up,'�lf
oer.nlcrr-e-Cãã", vez maIS
Importante na medicina.
A neomicina ;'USSue lar.

go campo de :l:llização t<ln
to no tratamc!](o ;:.;)lJico
das afecções dermatcloii_
cas como na ter-apêUtica dê
inúmeras enfermidarJes
gastrointestinais. A!ém dis
so e h::>je em dh elcme:ltç

�ndislJensável em cirurJ' i
mte",tinal atra�§s de u(.ili.
zação pre cper.:ttôria com
fgtor de segura!'!ça P:l.'·a :)
ato cirúrgic.o.

JORNAIS

cariocas, dizendo que o Pü:tor catar' -en
se Rodrigo de Haro, retratou Zdlia Bel
nardino de Campos e Heloisa Aleixo Lu�·
t6sa.

NA GUANABARAo COLEGIO
Coração de Jesus, está promovendo a

i'rimeira Comunhão de suas alinas, para
o próximo sábado na Catedral Metropo
litana. Uarmem de Souza Damiani e Lau

ra Gomes, na lista das setenta e duas

meninas, que vão receber pela primeira
vez a Santa Ostia.

o casuJ Dr. WIlmar (Dora) Elias, ela, Pr
tronesse do "Baile das Oquid�us ti
Clube 12 de Agôsto.

VISITARA'
a Fabnca de �enctas Hoepcke. O Inspeto
oa M.arinha - Almirant.e José Moreir.
Maia e sua comitiva. LEMBRANÇA I. Os artistas plásticos pe_'dro Paulo VecchieHi, Er·

nesto 1\1eyer Filho e Heli
Heil, sob o patrueinio da
Universidade de Brasilia"
irão expôr brevemente

Ina capital brasileira.

Quem está organizan'do a

exposiÇão é o Prof. João

IEvangelista de Andradc
Filho.

2. II'. Feira do Livro -: IContinuam repercutindo
as atividades da II'. Feira

Ide Florianópolis, a ser

realizada dia 5 de novem

br�. Na barraca dos au.'
tores

catarin.enses,
será

Ilançada um livro de poe
mas de PérIcles Prade,

I"�STE INTERIOR DE

SERPENTES ALEGRES",

publicado pela Editôra

Roteiro.

O CASAL
Dr. l1waHlu \t3ônia Mausimann, ontem,
comemorou os sete aninhos de sua Jillll

nila Maria Hcgina, que entrt:l suas convi·

dEtetas llj,:oJl'Uva sua amiguinha Crl,stina
lViaria Lacerda.

PRODUÇAO INDUSTRIALMISS SANTA CATARINA
Srta, Olga Mussi, visituu O casal Dr. Si.
veira (Zuleika) Mussi, na nuite de sext�
feira. Foi hospede do Royal Hot.el.

A ne?rr:ic'n<l é pi'Ofluzida
Pt'h crr�ciruen:o do Stl ep�
t0-mYce� fr<ldia�; culturas
ativas dêste mlcro-organJs
mo são_ mantidas e Conser.

v�d:s em forma de Su�pen_
sao liofiliZ'3.d:l, até o m,

mE'��O ckI inicio da fern:en_
t<lçao. A fermentação t!'m
como p,?nto de partida u'!:!
pequeno tubo de vid�o
e�c.). Obtido '.:"ll de.senvol�
Vlmento satisfatório dc�sa
100· mi, de meio de cultura
ccntendo uma .!wtura d ...

Str.eptomyce� fratll,,·e, Cam{etilo c:nteúrIo inócula�se
(pa.�t!l. de m'lho, açúcare""
C'.Ultura. inocula�se �upt!s_
-SIV2'lrente um i'egundo e
um terc.eJro mei:J de ClJ!�

tu.ra, apôs o que esta tp.r

l1'_l'?ada a fase de lab"n_torlo. Inocula��e um VO�ll
me maior, isto é, 3.000 litros de meio de cU/!u'rll.'
t'-:ta é '8 fase Ile g�rmir.9.�·
ça,.

OSMAR PISANI

Ergo�me numa hóstia de angústia,
pois amor ileso tornou�se inútil.
Cante a menina�manhã elementos de vida
e pedrinhas pintadas de qualquer esperança

A SRA. MARIA

Kotzias, na próxima quinta·feira recepcit
narâ um grupo de senhores na sua COI

fortavel residência.

A ELEGANTE
Gracia ltegma Assis, trocando de idade

hoje e cum vIagem marcaua par
nabara.

"NOITE DE ESTR1!:LAS"
uma original promoção idealizada por .un
grupo de senhoras da sociedade bru�
quense, será uma das atrações do BAI
LE DAS ORQUIDEAS, do Clube 12 d{
Agósto", que vai acontecer no dia 9 d{
nove;"1bro. "Personagens cinematográfica!
dos melhores filmes serão apresentada:.
Vanda Walendowsky, num papel de Lf
Violetera (Sarita ManUel); Ester Brattig
a Cleópatra, Elizabeth Taylor; Lourdete
Bonomini, a Gina Lolobrigida, no filme
"A Mais Bela do Mundo"; Isolde Diogoli,
a Doris Day, no filme, A Mais Querida
do Mundo", Continuarei ..

INFORMOU
o Sr. António Apostolo - Presidente de
Lira T. C. que ainda neste mês iniciará
fI,S obras para aumentar o restaurante do
Clube e outros melhoramentos da séde.

ACONTECEU

na semana pp. um "COQ", na residência

do cosal Major Túlio (Terezinha) Pra

daL Teve gente que compar(!Ceu com tra

ge de gala.
MARCANDO

o Encel'ramento da uSemana da Aza", o
casal Coron�l Marcelo (Maria Tereza)
Bandeira Maia, recepciunará com ele

gante "Cock.-tail", no Cassino dos Oficiais

.ua. Mana Tereta, providenciando novas

curtinas para aquele confortavel ponto
de reuniuo dos oficiais da Base Aérea.

Grande é o momento considerado pássaro
porqtfe o mundo inteiro se levanta selvagem
feito de mãos ausentes e indefesa luz.

.

Rompeu�se o caminho iluminado como

um sistema paralítico'

DEZ CONTOS PREFERIDOS DE AUTORES BRASILEIROSEM TIJUCAS

amanilã, será comemorado idade nova

do Dr. Joto Bauer Filho. As 11 horas
acontecerá missa em ação de graça n

Igreja do DLVino Espirita .... Figura
na lista dos convidados.

3. No Museu dc Arte Mo·

derna estão sendo expos·
tos desenhos infantis, da

Escola de Arte de Pelo·

tas.

Damos, a seguir, as respostas ao nosso inquerito anteriormente anunciado.
E curioso oi.leervp,r que, em geral, embora a variedade dos nomes votados, há al

gUllJ3� COllS�l>ntes. como um Machado, um Lima, um Mário de Andrade. Em nos·

.ia próxima edição, maiores comentários.VAI TROCAR DE Uma vez prnl�a e!�a fa�

��a��o :;:��o;!�ad�:m;��ge�ntônir ;:Ô�;i�:�S:tea :���ent:��� Anibal Nunes Pires As cinco panelas de ouro _ Antonio de Alcântara Machado,

Clube "12 de Agõsto", será realizada acontecer. jnocula�se e-m tanques oe
Uns brnços - Machado de Assis, A cartomante - Machado As calças do Raposo - Medeiros e Alburquerque. A morte

mais uma elegante reunião da jOVCr.l 65.000 l!tros de c�pacidlde
(Ie Assis, Apologo brasileiro sem véu de alegoria _ Antô- (Ia porta estandarte - Anibal Machado, A hora e vez de

guarda OOl'ianopolitana, às 21 hs. "En- ONTEM � 50.000 litr.qs de meio de "'li nio de Alcfmtara Machado, Miss corisco - Antonio de AI- Augusto Matraga - J. Guimarães Rosa.

contra dos Brotinhos", que vai acontecer t,ocou' 'd S h An tU'a. No.'. fa'. p,,'ne,'o,'
. cântara Machado, O homem que sabia javanês - Lima Péricles Prade

" e a en ?ra tonio 1:'"

�
.�.

movimentado. . (J ,e Bulcão Viana.
•

de duração de 150 hora,:. é
Barreto, Túmulo, túmulo, túInulo - Mário de Andrade, O alienista - Machado de Assis, Uns braços - Machado

prrdmfda a ne-mic'na V�
Minsk -- Graciliano Ramos. A morte da porta estandarte ue Assis, O relógio do hospital - Graciliano Ramos, Piá

... C""Po\,T, lo micro-organismo. po)�- �,�n�:r�o:��;i�o'c�����"da'eComOelhinhu·maO�'-nh·oM,aarqdue,��hb!:O�o��nt��;�e�b�!,ri� �eomAn,mdradq�eO�:�:mJ':�:�ê;lm�em Fortaleza o Sr. e Sra. Dr. Armando "S1'''' ('('n.ília", hOje no 7eatro Alvaro ter!ormente seg:.lem�!"e 'I.S
""

�) i>llério de Assis. p�rticl[.�ndo dlll' . "'n�valho. 1 fases oe extnçã.o (atravê$
relações - Carlos Drumond de Andrade. j,iraa Barreto, A morte da porta estandarte - Anibal Ma·

� - '" U:CS:::: de um modern.) sist.p,,:,:l.
Osmar Pisani rhado, Circo de coelhinhos - Marques Rabelo, Os desas-

MIUS 1 C--·A·-�L� B"_'"A R�-__:::::'!' c-:m 98% cio IOQuipamento
Missa do Galo - Machado de Assis, A Causa Secreta - tres de Sofia - Clarice Lispector, O charadista - Silveira

adQulr'do de �a:bricat.tes Machado de Assis, Negrinha - Monteiro Lobato, Assom- de SOuza.

nac�onais), 1!1'lição, ;::I}"}.
bramento - Afonso Arinos, Sua Excelência - Lima BaT- l\1areílio Medeiros, filho

c-ntrat;ão, purUkaçáo, e:is
reto, Paulo - Gràciliano Ramos, Os olhos que comiam Piá. não sofre? Sofre - Mario de Andrade, Peru de Natal

tallz;ção e fitl 'lil}('nt::: 11 I
carne - Humberto de Campos, 1\1:0rflna - Humberto de - Mario de Andrade. O alienista - Machado de Assis, Uns

secag'2m do já suJfat(! de
Campos, A g:m:alhada - Origenes Lessa, Amigo Velho - braços - Machado de Assis, Trezentas onças - J. Simões

neomlcina pr!):1�(1 para "0 �

Guida Wjlmar Sassi. Lopes Neto. A colcha de retalhos - MonteTro obaUl.

lização em cen',('n,,� de p"l: �
.

Jusé Garcia Minsk -! Graciííano Ramos, Assombração � ·Afonso Arl·

dut(l� farmaeêu'icús.
Noite de Almirante - Machado de Assis. Piá não sofre? nos. O burripp� nedrê.� • ...c ....

�

Guimarães Rosa, A morte da

Oi\SÇANTES - ETC Sofre � Mario d�e Andrade. A garupa - Afonso Arinos, Gac porta esta'
. -ir{\n�,gol'daS p hado ..

_ . ;.

• •. .._ ,_No,,l��ASI;',,; _:,'- , ) 1.lnh� c�g� - Joao AIPhonsus,. O.esPi�o alem.ão - Montei·
.. ,(0 re JtIO

1_ rá ublicado no prqximo (

�t�AR �RREO.,?D �OYAL HOTEL
..

_ Tel· rl�:;:(POriart1t�. �))(����á';':lJ,1f·l':C! I;ObI1I;0;<0uh9mem que.s�):)la J!.vanes -}..�m� �;�Feto(.'lluOler(l.). ;J''?

HOJE NO

ACONTECENOO

"AftA l'l\l BOM P.4.�SA TI�MPU COM SUA FAMtLlA _ R.t,;l.INIOES SOCIAIS

OIiNÇ,\NTtl:S COO'UETEIS - FESTAS DE A.""VElt."';,1RIOS _ CHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DGORa..•
ludo em 10 Pagarnfnlos-Sem Acrésciml

Ou à �i�ta-nE�c"nlo Efetivo De 20./"·

I
''l"-�-�--�l

Florianópolis _ 20/to,G3
�5.;.}f�:r:-'y� '.\�g>"

"O ESTADO"·, O mai� M.<i!l:o diário de. Santa Catar!n.

,�� '2'f>�--"TT'$"'% =;:;::;;- --: "Z'

IlAlAS
DE JANIAR

COllJunto tórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vista CR$ lM.COO,OO
Conjunto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à vista CR$ 133.300,00
ConJ.mto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à visca CR$ 186.400,Oü
Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à vista ces 190.400,00

>f COllJWI!O jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à vista CR$ 296.�OO,OO

PR[MIOS faBUlOSOS! - DUPlO SORnlO!
:JDORMITÚRIOS DE CASAL

CR$
CR$
CR$
CR$

UM AUTOMÓVEL DKW-VEMAG - 1963'- NÓVO (BELCA�)
Totalmente equipado

!Va s'irie '!r
Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vista'

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

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

Conjunto em jacarandá - desde 33,510,00 mensais ou à vista 1." premio. Um dormitório super-luxo CIMO
2.· premio. Um conjunto estofado CIMO
3.· crêmlc . Uma poltrona "berçêre" CIMO

Todos da Nova Linha

CACA PARCEl-A OE '2 Mil CRUZEIROS OE SUA COMPRA. oA DIREITO A

UM COUPON Dili SERIE "A" E CAOA c-e 1.500. UM COUPON DA SERIE "e"

FINO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais 011 à vista

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

..

CR$ �8,OOO,00
DE VENDAEIS AS

CR$
CR$

29380,00
38,240,00 2 O"lc

DE DESCONTO
o EFETIVO NAS

COMPRAS
A VISTA. OU IO PAGAM.

ENTOS

IGUAIS, SEM
ACRESCIMO!

-= ..<.

CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES
MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS

PARTICIPE DO FESTIVAl CIMO
e ganhe, QIP,PKW-VflMG l_ELCARl.

cõr gêlo-todo equioado-·

CONTRA

DÔR DE DENTES

• APARTAMENTOS
Vende-se, prontos para habitar na Rua

Presidente Coutinho, Tratar na Praça 15
de Novembro, 22 � 2. andar telefone, 2828
- das 10 às 12 e das 16 às 18 horas.

28/10/63

D K W
Negócio de Ocasião

VENDE·SE UMA VEMAGUET DKW VEMAG 59/60
IMPORTADA, COMPLETAMENTE NOVA E EQUIPADA.
TRATAR A RUA FELIPE SCHMIDT, 52 apto. 6, NO HO·

RARIO DAS 13 AS 15 HORAS OU PELO TF!LEFONE 3447,
NO HORARIO DAS 19 AS 22 ?ORAS.

CAMPANHA CONTRA A
FEBRE AFTOSA

- Disciplina de Paz .1Uma grande noticia vem

nos suplementos agrfcc
las, e diz com uma gran
de Campanha Contra Po

bre Aftosa.
Combater a AftoSa já é

uma grande noocta. Pois

esta agora é referente a

um combate de alcance

nacional, que será feito

através de um Plano c, 50.: r

executado através de
.
Ui.11

programa com '1 duracân
de três anos.

planejamento, ortenta .

cão, execução é do Mhü;·
tério da -Agricuitura tam-

bém que custeara tôda a SuL Possivelmente a vez

campanha. de Santa Catarina chega-
Durante os três anos orá.

importância de um bilhác
e quatrocentos miínôes de

cruzeiros; sendo que no

primeiro ano o orçamento
é de 400 milhões; no se

gundo ano quatrocentos e

oitenta milhões c no' ter-
ARNALDO S. THIAGO menta dos de�eres morais, Mas uma vez que .tii.�?':,.�à·4�â,; ��o:\a.� .. !iJ, cara ao

mediante critério. rehgío . mundo quer comer I \:!es�ir�ri1ei"ro íÓc�i para que o

Tôda esta imensa in- 50, afim de p�cparar as fruto que ao menos passe barbeasse. FIai o r-ase que

tranquilidade em que vi- gerações que despontam êle ;or uma fervura. por o barbeiro, por nome j'ran

vemos resulta, em grande para o bQ'IIl uso dos frutos um preparo prévio qual- cisco, com a loquacidade
parte da indisciplina que, da ciência do bem c do quer que o torne assuunc .. dos da sua grei, começou
a pretexto de Huerdace. �'! mal, que tanto podem al'l- vel às necessidades numa- a achar que a ponte 0.1;'

apossou dos espírftoa. Obe- mentar para a vida eter- nas. De que modo? Di.!;C\· Laranjeiras estava sendo
decer é, no torvelinho his- na, como promover a mor- plinandu os inventos da mal construída .. e tal e

tóríco em que nos agita- te moral, que é a: pícr e Ciência. Televisão corno cousa. O inglês suportou a

mos, sinônimo de mrerto- mais desgraça-Ia das mor- tantas outras cousas exce- crítica enquanto dava o

ridade - e corno não há tes. Conhecendo Deus Que lent�s do formidável pro- rosto à navalha <ia crtu

ninguém que ceseíe SE;r o homem. ainda não sab' 1 gresso que observemos, é co; mas, no momento cm

inferior, todo mundo quer fazer bom uso êsees rru . Musa que deve ser gra- que êste acabou de lhe ra

mandar e nunca obedecer. tos, ao tempo da criuç:.0:o duada rigorosamente e zer a barba, mostrando
A precisão econômica da nossa espécie, adver- objetivos de utilldade edu- todo o seu furor brttânícc,

serve de pretexto '3. urna nu-o paternamente- �Dc cacional e não para ser fez-lhe .ver, com o indica

série tremenda de desaba- tõda a árvore do jarriim devorada com o exegêro dor em riste: - "cmc-.
roa passlonats que Lmpri- comerás livremente Mas que a torna perniciosa. tu é barbeira: fica barbei-
mem à vida social convut- da árvore da citn6ia do O mesmo não acontece ra'' ..

sionamentos nefastos. A bem e do mal, dela não com o sol? Haverá fator

cerro que será o ultimo d<t

campanha, a importância
de quinhentos e vinte mi
lhões de cruzeiros.
Uma equipe já está em

àtívídade com os recursos

Iniciais, porém trubalhnrá

unícemenje nos Estados
de Pernambuco, M:nl'.�
Gerais e Rio Grande elo

custo em cruaerros será da

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos os domingos peja ZYT--25 Rádio AnIta
êartbcldí de Flortanópotís ás 13 horcs- e 30· minutos
A HORA PRESB1TtRIANA. AgradecêlT.(J!I O,SU(
sintnnlo

comerás; porque no dia em mais precioso tia manu- Sim, não sou padre nem

que dela comeres, certo- tenção da vida co que o mestre-escola. Já !:ui, ?rCJ�
mente morrerás" (Gene- sol? Usado em excesso, vevetmente, padre noutra

sls, II _ 16 e 17). Bxpulso entretanto, quantos ln- encarnação e .mcsmo de"
do paraiso devido a easa convenientes »roduat Os padre, de médico e de Ion

grave transgressão da t.eí exemplos podiam multi- co, diz Q prulóqutn popu
até hoje vem o homr.� plicar-se ao infinito, íustt- lar, cada qual tem um poc
sofrendo-Ihs, as terrfveta fIcando níenamente o q.te co. Já ensinei nnmeíree e

consequências, cada vez afirmamos. segundas letras nesta rnes

mais agravadas, de moda ma encarnação, quando
que se acha atualmente Com o temor de Deus o era, 55 anos atrás, sottetrc
sob a ameaça 1� uma des- homem se eísctcíma a �i e há mais de meio século

Tudo isso OCJae por rol- tnncão total da espécíe, próprio, desde que seja no outra cousa. não taça re-

ta de disciplina, por falir, como a todo Inatanta no" lar e na escola acostuma- não manter em dísctplma
completa de disciplina! informam escrttores de do ao exercício da dtsci- uma tribu familiar de

Não havendo maís o te-. prol e jornalist!ls bem in- plina; ma'S se 'for criado à mais de cem pessoas. a

mar de Deus, um d�sc�· formad08. Um dêles es- sõlta, há de forçosamente tõdas as qua.ls procuro in

fr.eado movimento de ex- creve sôbre MÉJ:>ICOS E�- tornat:.se um desequ\l!- cutir os princípios e!'osen

pansão de todos os pen- PECIALISTAS EM "DOgN- brado, um neuró�ico, llm ciais do Evanl!;elo.
dores egoístas, de or1p.m ÇAS D A TIELEVISAO" p.erver::D, um viciado.. Tenho alguma autorida

inferior, que liubsistem na declarando que a dra. An-' Sabendo qUe não sou de moral par:!. escreve:

natureza humana, CQntllr- na Ryan é a primeira mll- padre, nem mestre"eSC:Jla sôbre assunto de tanta re

ba as reltlçôes sociais a lher que, ao laelo de 'ouln- ,poderiam Os·l adver;sár;� levância como êste da ex

um ponto de tal gravida-
.

ze horn.ellS. está· exercendlJ ,maledicentes ch,amar-=ll'Ie Mema necessidade de dit;

de, que não o pO:de lt1eclir ésse I).OVO ram.).. da··mecli..- ,à -ordem, c;'Omo Apeles o' ci:qlinlll para que possa h[!.·

desavisada rnel1t:e. cina, por enqll�n�ü .c0nhe:- fez com aquele sapateiro ver ;paz_ na família e na

cid·o apenas nos Esh::'lrJ;; 'pretencioso que critic"va sociedade. Se ni') tivelifie
, Unidos". uma de suas obras prl- tal autoridade, cteixaria de

mas: "'NE SUTUR UL'l'R.\ e-"crever, porque J'eria i;>so

Isto porventu�·::t não sr!'!" CREPIDAM"; iU mais uma das. inuMlidades
envenenamento produúdo aquele engenhf'iro ing!["" da época ... SEM

.

DISCI

pelo fruto da al'vure eh qUe construiu a ant.i!;: LrN� VIRA O O'A0S 80
ciência doo bem e do �lal" ponle de Laranjeira.". em CIAL!

Instrução é desviada dos
seus divinos objetivos edu
cacionais, para COrrespon
der a um proüeeíoneüsmo
absorvente, q'�e vem a ser

exercido mediante mát»
dos. de ferr�nho egoísmo,
de utilitarismo metenaus

ta, que antes deprimem do

que exaltam � pessoa hu-

REI-MARCAS E PATENTES
Agenle Olicial da Propriedade Induslrial

,
.

Registro ee marcas, ,.,atentea de Invenç40" nomea co-

1WI,�t&. tltuloa ü.e e.stabeJe�1.'1ento. tnstl1n�a". frasea de

popaganda e marcai de exportaçao.

Rua Tenente Sílveira, 29 - l° andar -

SALA 8 _ IAi.TOS DA CAS...
·

NÀI� - FLORIANO'
POLIS _ CAIXA POSTAL 97 _ FONE 3912.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COLABORADORES ESPECIAIS __._ _ r. �-
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48 ANO!' D� LABUTA CON5TAN I E tM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

I

Prl,�'O X Tamandaré, a Pugna de hoje"no ,Adolfo Konder

SÃO PAULO - Marco; Carlinhos I;
Jurici, Luiz Penrique e Arí; OIádio e Aníel;
Osvaldo, Carlinhos II, Machado e Gôia,

TAMANDAEÉ - Jaime; Marzinho.
Abelardo, J. Mm·tins e Adilson; Fida e Hé
lio; Sabas, Rato, Roberto e Lalão.

Preliminar (Juvenis), com início ás
13,30 horas.

m-cetor Geral, que perccr-
SANTA CATARINA EM

OUTRO CERTAME
.

licenciado pelo ,EU clube, .)

Almirante Barroso, o ata

cante Mima. não tom"râ
parte no confronto de h('

íe a tarde con-m o 'r'i a
dentes.

re c sul do pai".em mi.
são de inspeção as urude
des do 5° Distrito Naval.

Ontem, Gilberto deu-nos
O prazer de sua visita, t-u
do conceco marit.dc ('O�'
dial cnlestra, versando

quase que exclusiva,

mente sôbre esporte da
Guanabara.
A 'êle os nossos votos de

feliz permanência nesta Oa
pital.

Santa Catarina vai pu:·

ticipar ele outro cena.oe

de envergadura. Desta f.:;_
ta os cetennenses vão to-

mar parte no 'rorneío cen- NADA COM AGF.NOR.
tro-sur, a se dcsenvo.ver
em Põrto Alegre, na cs r.- Ainda são ficou poxlt I·
ena cto Sogipa vacta a vind� -Io extrem '1

Santa oatartna lutara. Agenor ex int�gran� do

pelo titulo jun+amenta-c.nn São Paulo F. C. e atual
Paranaenses, .4Inelro". P -u mente vinculado 3. Pruden
listas.e cenccas.

-._

tina da cidade (le Prest.ren

mirante Barroso. Além de

várias ancnnaü-Iades uvc
'Se verificaram naquela (1-

portunidade Q r epresentan
te marcnísta tanta 1'(';I>\"i
díear a reattzacão. posai
Início, levando nsstm a L

ga a anular o já reaüzad 1

mas que não terminou.

Seguiu para r'órto Al',-·

gre (J desportista Faas�O

ccrree, repres�ntante c.':

Clube Náutico jaarct ,::

Dias. Na capi'J.l gaucria, o

ST. P'a1J<ltO Cm - . a. whd

tratando junto 3. squtpe (�O

Rio Grande, da po-stvct
tranererêncta r'o sasuet-c
Djalma.

UR10S r"ft PJ( E PAISANDU
':-'C�DOS

FUTEBOl NO COLEGIO CATARINENSE te Prudente, para o ES';)(lr
te Clube Metrupol.

CarIes Renaex I' Pa 'I'

dú de Brueq-re ;'Í c

rr anter entendimentos
PRESIDENTE Na

CONGRESSO

o presidente dI! s'ecera

ção Catarlnense de Pi.. -e-.

boi de Salão, sr. MHto:1 La

mos do Prado, devem vra

jar nos prôxirnns dias para
Pelotas, no Rio Grande do
Sul, onde peructosrã co

Congresso de Abertura eo

Certame Nacional Sahr..k

ta, mareado para áq.aela
cldgde d05 pampas.
Bltinho, vai '�ntar rf!in

vlndiear para Santa 0a&3.··
rlna que p próximo cam

,peonato brasileiro teIlba
por sede a can\ial elo csh.
do catarinense.
TORNEIO SAV')NISTA

com .0. pres'dente Osni M..�.
10 e demais clubes.
Embora a tabela já. est;�

[a pronta. Carlos Renaux
e Pa'sandú poderão pauJ
ctpar do torneio '''Ll1l:r,a
Mel)'.'. pois ainda há tem
po p-ra a ere'coreção ce
uma nova tab�13 já aue o

torne-o ''Lu:za Melo" esrâ
com seu Iníc'c Jrpvlstl pa
ra dia 3 de novembro e C \.

vl<'e campi'On�·0. los R'>naux e i?a:sandú [�0
Diante da a:tI' I ·tu"�i::) cl'lHS expre�sões do fu;.<>

Cn].')'.> Renaux ::- Pulsa'l 'il boi cata.rinense. ,e pode:ti.o
desejam agora P·ll'tiC:lls.r dar um mai,or colorido ao
do torneio 'Dona Lmza U" torneio.
lo", devendo ':ara i�"o

Bausta Derrapa, .ruca A

vtân, Cláudio Beço, Mauro

Igreja, Aír-ton Bem. Sérgio
Caninha. watmor ouveírc,
vern Frederico Schn}.1dt,
cieomir Virgulino, Antônio
a.tva Adolfo untem, e José

O ROTORY convoca r,

intermédio de sua. mreto-'
ria, tem a grata satlsfayão
de convidar ,)S apreciado
res do esporte-rei para as

9:30 horas, uma partida
clássica, em comemoração
ao transcurso ele seu pri
meiro aníversérro de fun

dação. A perern será trt

vada entre os futurosc,; ;C'

vens Rodaryllnos de nOisa

capital, que há multo tem

po vem prestando !'iBrV�çOs
à soçledap� 'florlanopo:lta,-

O ROOORY c.onvt)ca os

seguintes sócios atlét.a'i:
Sérgio C. L. Boabal1,

Murilo Brisola, Ja:�e Platt,

PREi'ARATIVOO PARA Cpeonato do E '!Ido de !l 0- Como se recorda. o Ter
neío Início teve apenas rca

lizado um jo.,.'J quando (1

Marcilio cerrc'or a .'\',H:

rante Barroso -r-r 1 y (1.

mâ'S que em -t-ta do a'u

cante marctlist a DJ.o. r.j,
ter condições �,e jôgo, (J:::

barrosístas alegaram oue

a vitória moral era _s.. :t,

não deixando o gramado")
e nem p-ermitind'l que o

torneio clesse <;<:,guimel'.t.o.

ximo ano.
O zagueiro otetma '.)"I.�

a sete meses radícada ao

futebol ltajaíense mas Lf1-

passlblUtando .\10' jorg1r Q

nctaimeste. uma vez que

seu atestado lioeratóno ":1

contra-se de posse dos ui

retores do Rio '3rande l Õ

Sul, clube a q ue pert,�r�
ceu. O mai� intere»sante
disso tudo é qUi' Dja�n:a
antes dt' assin:H contrl.�O

com o Mareíllo ::'Ins hav;;t

afirmado quP cstava. liv�e

de qualquc>r '!ompromi"'.J.

ESTADUALambos os c '1'\,,,, os lá
eonse-ufram

A diretoria ela Federaçáo
Catarinense de Futebol de
Salão está. se movimeutan
do so sentido de organizar
campeonato estadual sa

lonista, progrnm'ldo pala fJ

próximo mês .la cidade de
Joinvllle. serão represen!,:m
te da capital no rmagr.o
certame as equlnes do Pal.
Ia Ramos, campeã (la el
dade e Caravana do Ar, vi
ce-campeã metropolitano.

en-e do- d ""�, r "" � n.,

certame re"'", I
de-se d.os re-Ia-s.
Car":« Rt-n -c

de-re-á con-e

rh'anda c P'I

Rlcardc Reis.

O Rodary recebeu Os S�

gutntes telegra.rnas: da a

néta 'r'ereztnha =rucaco''
felicitsndo pelo 10 ani\'e • .:iú
rio Hugo Bar§.o e Flu', ,o

Batida também fellcitasdo
o Rotary.
NOTA: Apôs a partida.

será oferecido :; I) venCl'dor
uma cervejada e uma 00-

uita taça.

u.te r

ú c mo

Nu prõximo cotejo do
Avaí que -serâ {\ ultJmo d'l.

temporada ofici:tl de lf,GJ,
contra o são ?a\llo F'l�::
boI Clube. () .oIlZt.> azurra

p.oderá entrar "'.0 gramA.c!o
ostentando a faixa de
CAMPEAO FLClRIANOPOv
LI:TANO DE FUTEBOL, ti
tulo conquistado por
teeipação.

J. Platt
CABRERA FORA DO ES
TADUAL

O Marcilio Dia" ,deu m

trada na Liga Tt1jaienJe de

Desporto,; de um ned.do

de- revisão elo (:'1:'00 em 0'1":

a Liga proclamou COI:"'.)

campeão do Torneio I'!lí'.'ic
de 1963, a esqaadra do AI-

REFR!GERADORES CHAMP!ON
DE 9 1n rr� \0 SORTEADOS

Será na ma"l.hh (le hnje
a primeira rod,,-dn do 'I u'··
nelo Aberto Salonista de
juvenis.
Entre outras agremiae5es

destacamos o K. D. T. ("'a
dete), Leão ela ilha A e B
FlumInense. Os jogos rk�te
torneio se desenrolarão no
(!stádio da Polícia MIEt.lT.

o zagueiro f;abrern, per
tencente ao Paula Ra'.ucs
es�á praticamente fora do
certame estadu1l1 devido a

uma forte cont'lsão que ." -

freu DOr ocao.;,lií.o das -11s
putas -do Torneio Elilnin:!
tõrio, d&enrolar!o em !lr'lo
Horiz.:mte.

ESTE FII'II DE ANO ENTRE A FREGUEZIA DAS
3 A MODElAR E MAGIE BOUTIQUE

E A GRUTlNHI\
representará a Cidade dos
Tecidos.

A diretoria da Federa

ção Catarinense de Fute
b::ll de salão voltará a se

reunir doravante todOs os

sábado.:; a n-oite, imcl;ll
do tal deliberação da pr"'ki
uência a partir da r"6�
xlma semana.

XXX

A vitõri<;l elo Martinel!i
na Pré Campermato nio
arrefeceu ° entusiasmo d::ls
de!l1ais clubes nautlcos que
continuam treinando com.

af'nco no intuito de tri
. lharem por ocasiã'l da V�O
va máxima da canoagem

barriga-verde, marcado pa
ra o prõximo dia 15 dI' ue
vembro na baia sul.
A Federação salorj.h

programou par'l. a manh5
de hoje, na quacra d:l p1-
licia M!litar, n início do
Campeonato Aberto de C�u
bes Juvenis.

XXX

A diretorIa da Fedet"crão
Catar.neuse de FUtebol de

Salão esteve reunida. ('\pür
tunidade em que aprovou
o relatório do chefe da

delegação que esteve C::lm

a seleçã" barriga-verde em

Mina., Gerais, disputando
o :rorneio Ellm!natórt:l.

XXX
O atual presldenete da

Federação Ca.tarinense ::te

FutebOl de Balão; sr. N,,\'"/
ton LemOs do Prado em pa
lestra com a reportaqem
teve a op::lrtumdade de
afirmar que Irá ao Rio G.
do Sul, na .segunda quIn
zena de novem'no, a}::rc
clar as disputas do cert.lrne
nacbnal .salon!sta que �e

desenvolverá _"la cidade dz

Pelot3$.

1 soda cáustica
Uma das melhMes promoções de vendas, acompanhada

d!: brindes os mt's valiosos, está em preparação neste
fim de ano, pelos 3 estabelecimentos A Modelar, a Magie
Boutique e ainda a popularissima Grutinha.

Três fatorf's lmnortantes e interessantes ha que des·
tacar nes�a promoção.

A primeira é nstituida pela variedade, pela beleza,
pela atualidade rnrxima dos artigos dos 3 estabelecimen·
tos A Modelar e pe1n primorosa Magie Boutique. Na rea.

lidade, o estoque desses estabelecimentos, em todas as

suas secções, constituem o que ha de melhor, mais ori·

ginal e de mais apurado bom gô,e;to. Assim, a preferência
da fre�e'1lia é M'?ica e automúticamer.te justa. Mesn10
sem brindes ainda é uma valiosa vantagem comprar na

Magie Bnutir.ue, e nas 3 A Modelar. r
Quando á Gru:' 1')(1, é snperf)uo reafirmar que as com·'

pras ::lU ('nno;tituem, para todos, uma economia certa.

Segundo:
Não há ne!<sa distribuição de brindes, o que se deno

mina vulgarmente, de premios de consolação, São todos
de igual m-andeza, quanto a'4 valor e útilidade, São
::'0 refrigeradorc3 de uma das mais reputadas marcas do
pais. Todos com a alta capaci?ade de nove e meio pés.
Todos da !!rande marca Champion.

Terceiro:
Para wc M lJ" ,,1?r;m�ão do sorteio, basta 8 com·

pra de apen '1 crU'i':elros de mercadorias, quando
a vista, ou de ci o mil cn1zeiros de mercadorias pelo
crediário, pI ra o c�h:imento de um cupio que pode proo
porcionar ti chance de ganhar um grande refrtgera.dor.
t:m refrigerador de mais alta categoria,

.

ROTEIRO CULTURAL
TEATRO ALVARO DE CARVALHO - Rua Araujo

Figueiredo - ione 3016; Dias 19 e 20, às 20,30 horas apre·

senl:ação d(i CORAL SANTA CECILIA.
MUSEU DE ARTE MODERNA - Rua Tenente Silveira

69, fone 2767: EXPOSIÇAO PERMANENTE, aberto das 8

às 21 horas.
CASA SANTA CATARINA _ Rua Tenente Silveira, 69

- fone, 2767: Curso de Decoração (lO aulas). Início: 16/10. ,

Aulas ás 28S., 4as. 6as. feiras _ orientação Maria Moritz.

Inscrições: livres.
CINE CLUBE FLORIANÓPO!.IS _ Casa Santa Cata

rina: dia 22, às 20 horas: sesão cinematogrâfica com a

apresentação de SE TODOS OS HOMENS DO MUNDO, '

filme de Christian Jac!que e o BALAO VERMELHO, curta
metragem de Albert Lamorisse.

BIBLIOTECA PUBLICA _ Rua Arcipreste Paiva, 7 -

fone 3703 - aberta das 8 às 21 horas.

BIBLIOTECA PEDAGOOICA - Rua Felipe Scbmidt,
17 - aberta das 12 às 18 boras.

CASA DI: VICI'OR MEIRELES _ Rua Saldanha Ma·

rinho, esquina rua Vitor Meireles. Exposição Permanente.
FEIRA DO LIVRO - De 5 a 10 de novembro - Pro·

moção da Câmara Junior.

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

elA. nETRO QUíMICA flUMINENSE
1

Embalagem Industrial:
Sacos muhilalha$ {Papel e Pl6slico} de 50 'auiio.

x X .. {.
A Liga salon131a de R:'�'s

que enviou co:nnnlcaçtirJ !1.

Federação Cata:lnense de
Futebol de Salão, soilci*"I!.11
do a enUdade 'sa!onLc;t'\ 'l Participarão do Torneio

Aberto entre .::l:lbes j:lve�
nis, determinado pela. Fe�
deração Salonista, a tf!t"
sua primeira ro1ada de;>do
bra!;la na manhã de Q('-

OS brusquenses deseja.m mingo, as seguintes agre�
que o certame seja efetua miaçiies;

.

'1 nov� síto à rua JOl\qnil'l'l Caro do dia 15-18 e 11r poss:bi- KDT (Cadetf' I

,,.,, tnd'ls os cnnfOrtos. Vende-se I!tando Mslm �1!é o ceria· ALOF.
1 cil.praçu. Tratar na mesma.

.

me regIonal chegue ao �('.1 Fluminense

9 fil�'l",�n::� ':�:::�:A��:L:�!" if

tra12Sferência do eampeo
Dato estadual de f'jt,t''.ol
de aalio marcar:1o Rara Jo

tnvUle.

Embalagem Doméstica:
Caixas de <papelão com 2-4 pacalu plóslicos de ! 1/1 ib

CONTADOR OU CONTADORA Represenlon'es poro Ol

Es!odo$ de Sonlo Colurina e PorOl1ó
Precisamos com prática não necessitando ser Cor·

mudo.

De preferência para trabalhar noS dois expedientes

���f::'�::�:�";���I:�:'���o��.���.�:��:;��r_'�N��C_.O""ML�.__",":'-C�:kn:"JI-.",::_;.�:,JO:'O=.�=";",:.:,,-��c<c�\j_w�m'_'_'I'_._C_",_jti_bO_'" _

• BUSCHLE & lEPPER S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



/?nlr/imenlo inallerdve!, km por km! Muitas (\35 ú""siu:Jida,lc;.
da neomíctna não roram

ainda exploradas ernoora

o produto seja �ada vez

mais utilizado na. medicina.
moderna.
O início da producãc de

neomíctna no. País pela
Squibb. permite aos labora

tórtcs farmacêuticos, nces
so a mais esta matértv

•

prima nacional de base in

dispensável à rermaccpétc
brasileira. conrorme a de

manda, nactcnat permtt,r
a neonncína pndera indu

s've ser exportada p:u".1

países da América reune

numa eoçper�('ã') da in

dústrra rar-racôuttca bra

sileira, v' li Jl T,'" LC. pUfl.

Os países latinos.

..ão da necmíc na vem • '11

'plíar essa exten a �LhR
.,0: de Rubi. 500 de ocre.

750:de Diamante.�@TI@[Kl]O\Y7rn[L&[ID@[2& lKl� TI�
©&Urn[2[Po�Q,&[2

A TElEFO liSTA, ESTA �O\SA BOA
'

AMIGA DESCONHWDA
Mais alguns nomes "mal

usados": Mar M01·tO" (nàc
é um mar e sim um l:\ao
na Patesüna'r .) "Peixe

vaca": rnão é peixe rem

vaca. E" um mamífero do

Amaecnas, da ordem dos

srenecs e chama-se M8-

nete.i "Veia Jugular":
(não é uma veta, mas aím

uma artérta.) "Bard,;'o,>

'I'urc -s": rnão -ão b'I1"'-�,

nem são turco 'S. mas �"T,

quartos rem "-:,:t'lr c de

Em Boston um

.ottctu U ,Q snu divór-u».
Durante o rcspect'vo :,)',',

ce . .-;,) ficou convatad-, que
hã sete ?n�� "LJ.tal ,.,'11

trocava um a ';'�'.�Vf3. "1:' p

si. O Juiz 11"7'1': o p�j'(I'l
ate: anr'c cuc pr ,(

d.am 'l' r f' �rJ11C,"_'

"1en(.') lnú"l'l. O c:r-:1

, -tccrôou c"n a d·'c',<1.')

"io recorrend- J. ''1 '�,.,-

I' en-rctanto. cue ccu-' cr.rem nmana.t "A E!'f)r.-

'1'3:r'3. '1 su- ViÓ3 CLm'- ge do E-'tn": 'nãJ é u 11'1.

esr'n-e. rr e- s'm a e tã-uo
_

- d-r ti-v-a Arm ''''�'�.) Cri,!
r'f) u· ri" tuâ- e n-nbum

r"-�' '-'Q� li""'''! m-s ; se

A SQUIBB
Cm 'n-<l",1O re b

m �T0'·:l. '"�'1� 'uva 1

A C!!�'? geuibb mtcvv

suas at'v;';'lde� ná maív C!

meio século, n-rm pe'TI1"I'
Iabcratóro de Brook,:n,
Nova York: I\,'j em 18'i1!

com a cor-cera-ião ele um

grup'i d€' -ervâores. Ed
ward noo-son Squlbb 'd

rurgtâo asstsre.re da 7,1.

rinha jcorte-ernerr- In�)

romecou ·�u u-ab-oho ne

parando medfvim-ntos OI)

alto !Jadrã:! de ;,UI."Z' ,e"
n'fol'midade j.)�,'.'l a CI'l.M\':

médica.

Ir'!" F\3 pnta ) c' "u]- ;1�!'- fTl-

neto ti"'" -uae ·i I nto.":'i "p:' '<;�loó'" e-v-crenu n<"l

ror pre'a b�"1 n_,' ,-,'1, P '" '1 ....uer d :,:�r carl..) f'

D�:'lr- ts de 1I'�:I'''� l;. '(::� lc�r:c(·.)
D -ebejo ('f'TT'�" ) � se r-r-

nar 'c'ro. Ae sm. as f -nxo- O proreseor: '�!l'l!nh·'. se

r:\� r-t-e '1 í-t-r a�O'Uf'-T .tem 4.77'3 cru-ci-os

tem.s en-r-im �'1r;1 W'l 1'7'- e gasta a met-ere, OU1'it,

te «e ceucto r"e'-" f' ,"1' lhe resta>" i-I·�l:nh�. "A

Incansável. ela realiza tôda obra, do primeiro ao último

km. Proporciona um ritmo permanente de trabalho e lucro!

Nivelar, pavimentar, abrir estradas, escariflcar, cortar taludes,

remover pavimentos antigos, 'conservar, espalhar misturas - eis

o que faz .a Motoniveladora n,o 12 Caterpillar, Um verdadeiro

padrão em máquinas de terraplenagem, propiciando sempre

lucros crescentes, Faça-nos uma visita e constate as múlti

plas vantagens que a Motoniveladora n.O 12 Cateq)ill�� lhe

pode oferecer, Motor de 115 �,P. - Potência máxima em

quaisquer condições de temperatura. Embreagem a óleo,

Transmissão de ;'Engreno Constante" com 6 velocidades à

frente e 4 à ré, Total precisão nos movimentos da lâmina,

1'''1&_..... ' __ �_, ,� ............. __ , .-,

.dos que de", jum se eomcntcar cem aibuem, ou que re

cebam ohar auce _ seja do norte ou do sul - ouvem

suas vozc-; :,J!i(jt,;, p rccurundo atcndc...o o :::;_;,is rapída-
ente p.) ...�;;:-: :.:; (U:_;l.<J as Z1 h .ru.s (].:) dia, essas mes-

• '1'.$ ·,';)ZIj.1 razem-s ... ou/ir através 6", .. ,8 imenso :g'l-o.3il, a

(:n":cndo aos ima. ores ch �1�d,.3 r.ue são feitos sem in

.errupção. Por ruo-o deles. ne;" :'-'Í()<; ímp-irtantes são re

solvidos, tristes nouctcs transmitidas, e pessoas saudosas

unidas. E estas v .. ,: -s anónimas não param. Conhecem sua

missão. Sabem, '<UC aconteça o que acontecer, devem atcn

'hr a ,...tl"5. ff1 ) '). �o num passe õe m3';io3.. com que

oão existem distâncias.
E'-<;;". I' ..• IJ$ 1.',- ;��ion:'lis são tele�cnlstp.s. Mas por

trás de suas vozer, �"T:,.dá."eis, ql'e atendem tOOa espécie de

,;;lientes, - nem todos são Sf':r. )re educados - há criatu

ras humanos que t{'m D::i"; :;1 ps, e or r-daais que de qU:llql.er

moça .. Criaturas que també'n se:1tem dores, tem indis-

"fj,,� f' ('ll1e m""":lO f1ss1m a 1 e ',--' c' r,alr"nle, eSf'Á)n

dendo atrás do sorrisc o que estão sentindo. Quem as ouve

J I .<-'IO 1i,1 gmrr 'Sl< :; dlal .

,
nen s�s sofrir::!entos.

Pois semprc encontrn:n a telcf::mi<:.ta 2.:n-.i:.'el, cumprindo
o seu deve'r com rod."l irávcl aten-;ao. E ninguém pode 2-

firmar ter sido rrm.l atendido na· Telefônica, ou ter tido o

geu chp_m!J�h ;"'eJudic�do por culpa ou negligência de uma

:-e c:nstituir em i.f.pJr;;�••l� ie!efonisLa. Se ist0 llcont.cceu, a Cl'.lpa cabe a alguma ava·

te centro maYl.uf3.tu]'�;'·u ',ia, no outro prob!cma imprevisto.
de matériais prima,.; ,1 � :,)'� Para ser tc:cfonista, na Companhia Tclefônica Cflt!tri·

a ind'..l trLl f<! ..�-::1" -

n�nse, a candidata deverá passar por u� teste, onde se-

da Pak H:Jj' rilQ provadas as suas capacidades, Se r.provada, e ha'len-

parque industrial ,h do 'lar;a, ingressará imediatamente, tenc.:J salário e:>pGcinli-
t;411,ob em Sint·" Am<:',�'') �mdo Persi.8tencia, boa vontade; edu�a"'ã() e C'.T3ter. são

já p!'oduz t'Jta:.nente p��.}- qualidades indisplÕ'nsp..ve!s para in['rf'ssar ne<:ta carreira tão

dlina, oe- seu.� df'fivaJ'lo, robre Persi.stência para não esmorecer di.ante de '\ehwn
�os iw.í� obs.W-cutas. 4Uf.l---�.�,i",,-�')a. _..ont..'l,.

d� :p:lfJ. t:'ITl sem-cre um sl::r)'iso na· V:JZ Educaçãn para

'atar bem 110 mais exigênte e importuno cliente. E final

lnente. carater para resistih a qualquer suborno com que a

tentem.
As telefonistas têm uma irmandade universal. Elas se

"onhccem, comrllirr.el!::lm·te alegremente, prestam inCor·

llações, trocam con.idfín-::ins, a ajud3.I!l·se Irutuame>1te.

'::;entem.se irmãs, num mundo que se torna pequeno. devi·

do a facilidade que têm de se cO•.•untC2r. Assi:n. a cata

rinense poderá saber sempre como sua c81ega paranaense

está scntind:> a te'-'peratur:l; poderá c�ntar par",- a serrana

de L'" '€'5, Que nnr' tem o privi1é�o d') mar, a be!e::a das

p'aias de F).)ri,nór.'111s, e nssim por dhnte.

EM tr;dfJ o I p<; telefcnistas Sií.0 g-e�:!_lrr.('nte jovens,

tujas idades . \1'. Tôdus amam O seu trabalho, e mes·

mo depois de cas"'dos, muitas voltam ao antigo emprêgo,

não podendo resistir :10 seu chamado. Elas sentem que ali

estõ.o presLl;lndo UI"'1 grende serviço à sua sociedade. Sen-

1em a nohre::>:a de �.-1:1. nrofissão. E sentem também, que de

se em turnos CI�1f' rcrfazem 6 horas diárias sem esmorecer,

ias dependr'm cn'�<ls de alto relêvo. Trabalham revesando·

pois Sfl'- '1 (TlP. o !-.erviço que executam não pode ser in· como são tn'ludia.1111Cf!te

terrompido.
� conhecidas, são as segui..,- >1 Esta é d') "ociõlogo in�

Chamem se MariA.s, Margaridas ou Madalena��, tõdas tes: 10 ano: i'JDjas de pa- glês O�iw.r M'lc�Grego:':

:,'ça,tmel�lfho,n,"utasm ,Vmh���"'oComnt,',nhtoe� "OO,mmuno"""'dO, �:�:!b�;�:: pelo 2°: p'pelão :;0 de A�ú- "Ncs cen�erva,l1::>S o S!st,,-

.' 1-',.... .. .., cal' 5°: de Mad<"ira. 7:>: C� ma em que o C:l�!l.men�.)

sarão. Alí naque-If! rr�,1rdo são plenamente felizes. s<lbendo Flôreos. 100: de Renda 12°: não ê mg'-s d'J que umo. 1�

que estão fn?:endo :1\""T:'l C:::,jS8 de útil. aue estão colaboran- de L'nh,. 150: .le Cl"
" ',1. teria permanente. EntrE:�

do para o de<;cnvolvirr'c:1.t,Q de seu Estado, de seu País, 200: de Porce!!1.'13. 250: fie tanto, um nUffil:'rO bem n1.

que estão bencaci�ndo c" \Ibm. E dentro de um sublime a· Pra�a. 30; de P3rcla. :-Eo; to de pe<:<'ca<; rasga 0 bi8

nonimato, tôdas elas Sf'u'1i m·se completamente realizadas.
,

de Coral 400 de Esmeralc.u. lhe�e p�"I!l:ado: é eytra-

01. t-a mctnce, proreseor."
"1<:\1':1'''.\

o d.retor d:! 1\<;110 d� Pc

b':,ç� (13 c'd:-de de Ly"
n

'
- r,�a1,'s Unl�..,s

ê �i' e --u a u:n "�'p"l'tcr '\'le

E:ta nii') ""i H' :l.J".'ltr.

C'H Dl'

m'go L,n'" ,,,.,,) r

No Brasil, a Squ'bb '!'tZ

-'le pr"3ente em 1928.• ',

"és ele I d!str'buidoreol. -"in

1944 inlc:ou a f2br __;a�ii.O
local de uma exten· a LpJ:l.a

d,e produtcs n",; >,U'lS -.::

meira." 'nst?laç·'jcs _,_ni:u.-'·

triais do bairn de .t'c·e.

;le" lS. Paulo).
Um gr�nde e moderno

conjunto com2ç<>u a. s �

ccn�truldo em S50, !'r:l

Sanb Amaro. 1 qU:l.I, inau
gurado em 1954 "Oasso� n

('�nwu. E',l só '�lolm "I '· ...'a J\m�r'ca ";:iCl ex:,+em

b"""'r ('c' ·a.· cpe de L. "::e:!"'-:: L.; rices mJi'l rlços
c{1nteceram,com�, ,::1'

. 'I m:iS t'mbém os I:lJ

r'" �'q'\("l do de!::-l1: � bre<; lT'ai� ricrs. E que

quC', tendo mata-lo e�:n "l f'o [" C� br'u n" seu J\!�

�n!l.. p'lt:nha Ul"".:! g::·'.'Y·. lo lI.,a \,'t:_-::l, �l_!" é suste!"

c:ue e 'lava ch�c n10 �:
.. '" tt'.0'1 Te'o lT'e�mo e que

can';o do sen :.\1l'i<>o. f!C"u p8��U�: um elegante iI,.1t(!8

pen:;.rsado e �f.1 >:.;-':;; lll) m')'·�. um: m'l e scteccllt . .,

n'nho.. p3.ra r.,,"lJ�.· ib� D:,1a","> em dinneir:l. tJ r,

chocar 8� ovüs' �r n';' d'" b"ilh,m-r:L ? TE- c'

me'.'! a do Lcn'�i.; Cont')'j f''''� e)e f:n!ss·T.o ouro c ...

que um v{'lhlnho 11e 3f)+'n� 17 cachorros � 9 �:;tos"

ta e I"1'I�O� :1.n .,�, Gu"::;�lI-
se a um '1:,"<:>; "\i'" ('; Z,',\

F;aUERAS S, A, ENGENHARiA E IMPORTAÇAO
Av. Assis Brasil, 164 - POR:TO ALEGRE

Filiais: Cachoeira do Sul, Florianópolis e Blumenau

Em nova Yorit !Ji d.T"')
senl'ado o carteiro de nr

me WiEiam Gr: �s, lei>ol;;
de ter tnbalh'1do 32 aTI'l-S

n". R p9,rticào (Ir's C('rrcios.

'Fi_ t '\':'0 cu'lJ1dc d':-'lU\)
tal' o :eu tra'1,,!h'J CO:110

entr€!!a.-lf'f -ie :"0rreSpJn

d�:l�'� clur�n'e os seu:; a

no'i d? �e"l.';ço _-: pode pro

v�r qt!e "?nd "1" 350 m;l

"'_u'�õmetr�'_, sen'es 32 'l.r05

se sent!ndo ":J::'103.l!,)". 'R.�

Cf'bt'll, então, d1 �m!(,'J o

cem elho d·'" tomar. 1:"'::1.3-

pllulas de remr-Gar. 'Bu<;

tava tomar um::: p:H3. r�

jl''I'(''r,_f'-er v'n,: _rL�.·O

velhJ t:Jmou ;j':ra e I ':;?
se srn"u co:uo se tiv�'s,:r

50 rlnes. Gos'oa üa coi"" e

temou a ';erru" ,�__ O �i"'JlJ

foi maravi!ho�o: 30 ao',.,]
Já os brot'nh�� fh�ma":n�

a sua atençã')] Has, �,�
-"ado al1]'um te"1po, Cs'A
lhe vrntl'de de [.'>\,iVf'!· � II

tempo dt'! m"n nice Tu
mêU a terre'n e '.>2 S I',

tiu CC'IU um r"';J:"7'''r� 0<>
10 an')". Aí.. romeçoll a

trap5d'a: !J('1I ::�; ',1:,' no

nos�:J "men',n')" c êle �o

reu.. pC'r�ue _ãü .;;nha

,sido vacill9 do!

CQ.tsrpi[lBr e Cal são marr:fl� rt1ojs1radas da Calerpillar Tractor Co,

CINEMAS: ( ARTAIH DO DIA
_ CfNTRO _

Leo��i:nMansfield BOATEX
IND. (,;UN1. (,;U1',.1". LTDA.

SA I ASsão josé ELA ERA IRRESISTiVEL

as 10 hs. MATINADA -

_ Tecnicolor -

o dele-:;ado n"rte-aml'

l'i"\'!_�c jun�o á Crcnfc:-én

c:a de Deõ::!..m9m,"'uto.
C�;'-trle� Slee'e, ,�ve =t. �e-

Bill Tra"crs -
_ Censura: - até IS anos. E

Ursula J.ear.,; _�!I\_

A COURAÇA VEIC:>E
_ Cen;:,ura: até 5 anos -

- BAIR�Ü)-

ªloria :�
às2_4_7_9hs.

CALÇA.S
cm todos os t..'l..ilSnhOS para

adultos e criançasàJ 1 1/2 hs.

Bcb H-oe _ Lana Turner - em

SOLTEIRO NO PARAISO
_ CinemaSc'Jue - Côr (le Luxo -

_ CelL<;ur�: até 5 anos -

CC! r.,§.c sa'u; nm raio de

luz, porém. esta rui. Nãn

é tão forte c('mo :oe p"Je
ria esperar. ma.; é �ã') 1:>l'i
lhante cama :iS c.':.peranças
do hmr.em."

MAZZAROPPI
Geny Prado

NYCRONO VENDEDOR DE LINGUIÇA
às 3 3/4 - 7 - 9 1/2 hs

As denom;na,�6cs d,)� a

niversários de ..:asam.en�0
'SUDANTEX

às 8 horas
_ Censura: :até 14 anos -

Richard Beymer - Diane Baker -

Pau:1 Newman - Corinne C:J.:·}et

Dan Dailey _ Susan Stra;,tlerg
-em-

AVENTURAS DE UM JOVEM
_ Cinem8Scope - Côr d� l-lIXO -

- Censura: até 14 an')<: _-

fabricação própria

R. PRATES, 205,illmério São Paulo

às 2 1/2 hr)ras
atendemos por carta.

Charlie Chaplis (Carlitos)
-

lO

CADEIRAS
DE RODAS

ri"z
('l-"n:í��NO TEMPO DE CARLITOS

>_ CeIU:ura: :It4 14 ,no,-

as 5 - 7 - 9 1/2 horas

às�_4_7_9hS.
Richard Groone Peter Cushinl!,:

Sarah Branch - em -

ROBIN HOOD. O INVENC1VEL
_ CinemaS cape _ Tecslcolor -

_ Cen'iura: até 10 Rnos -

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

ParCc:p:rrn
Ah'aro E'po Demostelles Tizililds

e
'

S('nho-!' Scnhora

tem f") '�r; ""'"er de participar a:J5 parentes e pes-

SORS de su:>.s l'"larôes o contrato de casamento de scus

filhos,

DR. LUIZ DA fOS- tJ. FREYSLEBENStuart Whitman
Juliet PreJWsc

Ex .Professor do extinto Tn:Ututo Politécnica de Flo·

lian6polis; e um dos mais an.',:;-ns e conceituados, Cirur·

gião-Dentista de nossa Capital. acaba de receber seu Di·

PLOMA, devidamente registrado no Ministério de Educa

..'ão e Cultura e no Serviço Nacional de Fiscalização da

Odontologia (Ministério da Saúde), nos termos da lei do

saudoso catarinense, Dep. Federal Leoberto LeaL Na opor

tunidade, também recebeu seu Diolol""la, O Dr. Artur Lar

,:mr�, nosso conterrâneo, que transferiu residência de La

f"'�, n"'''' r:"ritiba, Capital do Paran:i. Aos mesmos os nos·

sos parabens.
Funcionou como procurador:, o SR. WILSON SILVA -

Caixa Postal. 124 - Joaçaba S. C.

- rua-

VITóRIA DOS BRAVOS
� CensurG: atê 10 ano.s -

roxy
filiá Luzia e Luiz Fernandes

Bill Travcl's- noivos
Ursula J,ealY.' - em -

A COURAÇA VERDE
_ Cen<;ura: até 5 anos -

Fpoli<;., 15/l0/fi3
às 2 e 8 horas

ás 3 hors

Rod Tylor - Y"ette Mimioux

-em-

A MAQUINA DO TEI\IPO
MetroColor

Censura até 14 anos

I:
ATENÇÃ, nOmeamoS

trib.1dores por conta própria COnTt'CClon" '5(' '(\lolque lU.·'H1t, '<toe I')l, nl'lhl

(como lojas de móveis. �tc) "<I"nn'�; """enp rf"C'

Rua XV de Novembro, 4.15 - Fr'i 7nhi!" _ 7" rmdn' /'lpte· 7{)1 Fnn-e ';AQ.a

às 7 1/2 h,ras

Tônia Canero

Jean p'erre Aumcnt - em . _

SóCIO DE ALCOVA Blum�nau

C RE S C I UM f, N S m
MAi'RíZ: (RI(lti�lA - Hâ\YA CH L:;�.

ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE

Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Sant� Calar[na e Poria Magro

Expresso
,Fi iois: _ São Paulo Rua João Teodoro, 670 _ Curitiba Av.. Jguaçú, 2117 - fone 1,2171 - Pôrto Alegre Rua 7 de Sct"mh"o, A31 - fene 7nl� - F or;"nó��1is F,.. ' P"�re Rom�, 50

-.fone 2801- Tubarão Rua Lauro Muller, 50 _ fone 1479 _ Ararànguá PraçaHercílio Luz, 632 - one ii)
- ;lg�U':Ja ;_lFl �u:.�avo ir wn 4 -- o 3.....,... ... ·�·

-
,Qn

BatMa 207 _ fone 765.-, CAMINHÕES PRÓl\RIOS PARA Mp �ÇAS
• . I :'�

, j:�,
'Çi ,��T'--�"-:----""""-'
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PROMOCÃO DA CÂMARA JÚNIOR - REUNIÃO DA COMISSÃO ENCARREGADA - LIVRARIAS E EDITÔRAS PARTICIPANTES - ESCRITORES CONVIDADOS
,

LANÇAMENTO DE OBRAS - COLABORAÇÃO DOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS - 20% SERÁ O DESCONTO
Dando continuidade P.

-

S Com a aprovação pela às 22 horas, diàriamente, vrarías e editoras partici- dos, além das locais, íívra- os escritores Catarinenses. senvotvímento UJ Estado,
C ..,a::{ssão, do Regulamento exceto no sábado e domino pentes, o que ensejará a rias e editoras de POrto Para este fim, aquele junlor na pessoa de seu Prestdeute,
G::::1I1, ficou confirmada a go, quando este horário se- todos a facilidade de equí-' Alegre, Curitiba, São Paulo rumara nos próximos dias, Dr. Alcides Abreu, sendo

realização da Feira no perio- rá acrescido de um periodo s;ção de livros por preços e Rio, conforme' nos intar·' à São Paulo e Rio de Já- que, u Gabinete de Rela-

do de 5 a 10 de novembro, matinal, das 9 às 12 horas, mais acessíveis. mau o Junior Angelo Bez,
•

neiro, aonde entrará em coes Públicas do Palácio do

tendo por local a parte fron- das quais podemoa destacar, contato, entre outros, com Govêrno, por seu Chefe Dr.

tal ao Palácio do Govêrno, 20%será o desconto nas Livrarias e editoras parU. entre as mais importantes, Jorge Amado, Fernando Sa- Fúlvio Luiz Vieira e a Se-

na calçada que .. margeta o vendas eipantes Livrarias José Olympio, bino, José Condé, Marques cretarta de Educação, re·

Jardim da Praça 'XV. Globo, Freitas Bastos, Fran- Rebelo, Carlos Drumond de presentada pelo sr. Secre-

O horário de funciona- Será de 20% o desconto Foram convidadas para cisco Alves, e Lello Brasneí- Andrade, Manuel Bandeira, tãrio, Prof. Elpidio Barbo-

mente das barracas vende- minimo que deverá ser con- participarem da Feira, num ro, bem como as Edit6ras Nelson Rodrigues. Satíen- sa c Dna. Bmilía Simas Pe

deras de livros, será de 14 cedido nas vendas pelas li. total de 41 convites expedt do Autor, Melhoramentos, tau também, S. Sia., o con, rcira, dínámica Diretora de

Saraiva, Lep. Ainda nos des- víte já formulado ao esc ri- Cultura, com o seu auxílio
tacou aquele junior, esta. ter gaúcho Érico Veríssimo. Impresoindtvcl, proporcto
rem Já conürmacas as pre- Desta Capital serão convi- naram à comíestc a pos.

senças das Livrarias Re- dados todos os nossos co- srbthdade de trazer a esta

cord, Atlas e Acadêmica, nhecidos escritores, o que Capital escritores ,,! edito
desta Capital, e das Livra- deverá assegurar pleno suo res de outros Estados.

rias Globo de Porto Alegre cesso à Feira.
e Agir de São Paulo, para
as quais já foi efetuado

sorteio de suas respectivas
barracas em recente reu

nião, sendo que, será aguar
dado o pronunciamento das
demais.

propurutívos concernentes à

realização da "II" Feira do

Livro de Florianópolis", es

teve mais uma vez reunida,
a comissão indicada para

:�u�i�;;;� ���!�r,C��:����
tora deste movimento cul

tural popular.
Composta pelas [urríora

Antônio Quirino dos Santos
- Presidente, Paulo noccr

to Pereira Oliveira - Secre-

R
.

t I''''\0, Ang,,".
B'" Ed"n ec' I aUbaldo - Membros, doca-

teu a Comissão, nesta reu-

nião, quando foi fixado o

flagrante ao lado, os mais

variados assuntos, de tnte

resse para a realização da

de Piano em Beneficio
do Matai dos Pobres

o recital de r-eter Sch.

mthuu-cn, cuja ren-te re

verterá em beneficio OI)
Nat e l das CrIanças 1'0-

bres. campanha dirigida
pela Prune'ra Dama c")
Estado, D. Edilh Gma nu .

mOL, Inclui em seu pr, -

grama peças dos mais cc -

lebres composítcres, tr..:'.,.
como Mozart, Chopin, Ra

Ichmarr!noff, Schumann, e

Vila tcbos e deverá, a

exemplo de outras acre-

-In-'sp-elo-rS-er-al-da-M-ari-nha-
I GOSTA Df CHÉ1'j FI

· ,

I tNT.iO PECA "A FÉ z� em onanopolis
Ohegou dia 17 à nossa bem como Escola de Apren do Pessoal da Marinha, em

Capital, procedente de It:l dizes Marinheiros de Sta comissões anteriores.

jaí, o Vice Almirante J()- Catarina e Hospital Naval A Comissão de rnspecão
SÉ MOR'�;rRA MAIA, rns-

'

de Florianópolis. deixará nossa cidade con-

petor Geral da Marinha, É com prazer que "O tro de poucos -ues seg\lin
acompanllat1'o de vú:r!os 1!lST:A:DO" >reg:l� � -do- -riagetn pal$ o .Rio

de nossa Marinha de Guer - participantes da Comlssãf' Grande do Sul.

ra, componentes da. C·j- de Inspeção os sen:,ores
missã.:l de Inspeção qu� Capitão de Corveta Fe:"

óra inspeciona os órgâos nando Moraes Baptist.1. da

navais sediados nu Sul 110 Costa e Capitão-Tene_n.!.c
país. sob a jurisdição do Arnaldo Leite Pereira, ('fl
Comandl do 50 Dl�rtt.f) cials intlmante IIgadO'i a

Naval. Impre�a de Florianól;)-'\]!s.
Anualmente �eaUza 9.

Feira.
A nossa reportagem lá es

teve presente, e poude cons

tatar o ritmo dinâmico e

A sociedade ncrtanoocu- note do Chefe du certo....'1-

Data, local e horário de

funcionamento da. Fcira

tana tem para o próximo
dia primeiro de novembro

encontre marca-lo no Tea

tro Alvaro de carvnlbo.

ocasião em que -era apre

sentaeo o P:",l -ae l'eLr

gchm.thauscn, riu-na r.ro

moção conjunta do oaci-

do Estado, em bene nc.o
do Natal das Crianças Po
bres.

nia l e Gabinete de nois •

cões Públicas do oovamo

organizado com que vem se

desenvolvendo aqueles tra

balhos.

o [STAD@j
O 1U1S AJ(]!CO DIU.lO DE SANTA tATABINI �

Florianópolis, (Domingo I. ZU de Outubro de 1963

LOTERIA DO ESTADO DE

SANTA CATARINA
RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE SEXTA-FEIRA:

5.344 - CR$ 1.000.000,00 Florianópolis
5.818 - CP._S 100.000,00 Xanxerê
6.414. - CP..$ 50.000,00 Florianópolis
5.403 - CR$ 30.000,00 Florianópolis
3.129 .- CRS 25.000,00 Florianópolis

Carlos Haepeke S. I. COIB. e Ina
Re�atóriü da Diretoria

Senhorc... acionistas,
Temos (l prar.cr de submeter "à aprecia ão de VV.SS., o Ealanço, Conla de Lucros

e Perdas, Palecer do Conselho e demais contas referentes ao exercicio terminado

em 30 de junho de 1963.
,

Estamos inteiramente às suas ordens para quaisquer informações ou esclareci

mentos que VV.SS. julgl\Tem necessários.

Florianópolis, 30 de junho de 1963
A DIRETOHIA

,EALANÇO GERAL

ATIVO
Imobilizado

Imóveis 57.299.101,50
Disponivel

Caixa: em moeda corrente e em Bancos 64.196.819,40
Realizavcl

Mercedorias

Matéria Prima

593.609.196,50
5.2133.818,30

Devedores

Acionistas - Conta aumento capital
Ações, Bonus de Guerra e Apolices
Governo Federal - Leis 1474 e 4069

Jiv�rsas Contas

544.873.014,80
624.'1f,2.!H6.!J0
87.500.000,00
3.702.225,llO
9.517.540,90
395.999,30 1.270.47l.697,50

Compensação
Ações Caucionadas

PASSIVO

1.392.127.618,40
Não exighel

Capital
Reserva

375.000.000,00
124.689.293,90
2.620.576,80

61.800.000,00
28.180.198,50 592.290.069,20

Exigivel
Credores 787.779.741,60

11.897.807,60 799.677.549,20

Compensação

Caução da Diretoria 160.000,00

Cr$ 1.392.127.618,40
Florianópolis, 30 de junho de 1963
Acc!on O;Irio de Sousa - Diretor·presidente
Iluctnlfo Schcidemantcl - Diretor-vice·presidente
Itoflolfo Weickert - Diretor-gerente
,Ioão Eduardo lUorit7. - Diretor

C.'\rlo!S lIeinz Buechlcr - Diretor

alto Richter - Diretor

Frandsco Arcanjo GriJIo -'Diretor
Heitor df' Souza Lima - Técnico em contabilidade

re�. no C,R.C. sob n" 0039

PAn ..XElt DO CON"iF.LHO nSCAL

Os abl1i;(ns assinado"" membros do Conselho Fiscal da "Carlos Hoepcke S.A.

Comércio e Indl',stria". t.endo procedido ao exame dos livros e papeis, balanço, inven

tário e demflis dOClll'le-ntos, especialmente dos ner,ódos e operac,:.ões sociais, refercn·

tes ao exercido �n(;errado em trinta de ju,ho de mil novecenlns c sessenta e três, de

claram ter ncf'lado tudo em pf'rfeita ordem, clare7,9. e regularidade, pelo que são de

pnreeer ln P1'OVI'I.P08 peln§ seu acionist o balanço, contas e demais atas

d'l o:es1ãQ. :--"�11(":-,d('s reta4Diretoria da sn-��:��lÓ��, 2 de agõslo de 1963

r

li,íu Bapti"ta Ronllas�is' �

L.utru Luiz Linhares

.l.��_ �PiS �:ow��,:r;)

sentacões do pianista, al-

cancar o melhor sucesso.

Embora Peter scomt ..

thaucen, exerça atual

mente as funções de Dl-
Escritores convidadosretor da Divisão 'récntca

da CEE, com') engenhcir-r
que é. tem como pianistá
as melhores -onsegracões
de diversas ulatélas, ten-

do jâ se apresentado in

ctustve perante o púbheo
de Beb Horizonte acom

panhado da Orquestra Sin

Iônica de Minas Gerais,
quando da realização do

IV Festival Universitário

de Arte, naqualn capital.

Foi o Presidente da co

missão, junior Antonio Qui
rino dos Santos, que nos

deu a grata noticia de que
deverão estar aqui em Flo

rianópolis, para dar maior

brilhantismo à Feira, reno

mados escritores brasileI

ros, quando então serão ar-

ganizadas as tão conhecidas
e interessantes Noites de

Autógrafos, juntamente com

., '

....Jn'!

A Comissão de inspt:lçiio Marinha de O'lerra !mpo:!
partiu do Rio de Janeiro ções, com o fim espe.:lal
dia 14 em avião da FAB t> de constatar as condlçQf'S
no· !Jrograma de inspeçõe.; de eficiência, disciplina t'

c':ln-stam visitas as Clpi- estado moral do peSiot:!
tanias dos Portos da Pa- nos estabelecimentos, '1\
raná, Sonta Catarina .. "ft:8 fim de est.udar e prO�{lr
Grande do Sul (l Urugual'J,- os meios para cOl'rlgl� I)')s
na, Delegacias das Cap:- sivels de!lc:ênclas.
tanias dos Portos em S�o, O AlmlrnllLe Mo:dra
Francisco do Sul,. �aja:, Mala, anteriormente ele

Porto Alegre € Pelo aJo sempenhou outras eleva

Grupamento Re"ional çe das funções.la Admlnls-

Fuzileiros Navais em Urt..- tração Naval, "endo Vk.�·

guaiana e Çapltania de!.' Chefe do Estado Malar d&.
Portos em F.oz d:)� Igu;u;U, Armada, e Diretor

OUTRA DAS MIL
160.000,00

Colaboração dos ôrgãos
governamentais

Com a palavra o junior
Pa�lo Roberto Pereira Olí-

veíra, que destacou a efe

tiva e decidida colaboração
dos órgãos do govêrno, o

que tem Incentivado e

apoiado muito, a Comissão,
para a realização da "rr

Feira do Livro".

Foram de grande valia,
nos adiantou .ainda o Secre

tário da Comissão, no setor

de publjcrdade e divulga
ção, a colaboração do se

cretário do Interior e .tusn

çe, Dr. Mario Tavares da

Cunha Mello, através da Im

prensa Oficial do Estado,

Lançamentos de obras

DURs curas de escritores

e escritores, aonde a pos,
sibilidade de aquisição de
obras de grande valor lite.
rário, por preços ecesstven,
fará o povo ler mais e com

isto, aprimorar sempre
mais sua cultura.

catartnonses serão lança
das durante a Feira, é o

que nos adianta outro rnem

ore da Comissão, junior
Edson Ubaldo. Um livro de

poesias ce pÊRICLES PRA·

DE, intitulado "ESTE IN

TERIOR DE SERPENTES

ALEGRES" e outro, çon
tendo crônicas de Marcilio

Medeiros Filho, Paulo da

Costa Ramos, Raul Caldas

Nossas congratulações à
Câmara Junior de Florianó
polis, e à Comissão encaro
regada. e nossos votos de

que se repita agora, o suo

cesso da I' Feira do Livro,
realizada nesta Capital em
setembro do ano passado,

No flagrante. a Comissão da lIa. Feira do Livro de fio
nanõpcus. vende-se os júníors Paulo Pereira Oliveira, An
tonio QlIer�IO dos Santos (oresidente da Comissão) e An.
gelo Bez, em esluuos' para õ i1iâtor õiíThantismo da

,promoção

Hril�alltc encerramento uo turso de [Xteiisão
Universitária na facul�a�c �e farmácia

Geral

Encerrou·se sabado as 10

e 3U aa nJunllU o QUISO de

Uromatog'l'allu. erri ·'ciimada
l"lIla, que fqi LVlirustrado

�::�,. ;dr°�:�kl�:v��:: 'i�
mácia de Sta. Maria do 1tIO

Grande do ::>ul, que a Cantil·

te ao Dr. A'Acampom veio
a Florianâpolis transmitir

os Modernos métodos de

Análise Gromatogra[ica. Es:
te curso foi patrocinado

pela Catedra de Farmacog_
nosia a cargo dos Profes·

sares Enedino Batista e

Nelson Antunes Martins

Catedrático e assistente res

pectivamente na Faculdade

de Farmácia de nossa Uni

versidade. O Prof. Weigert
fez recentemente um está

gio na Alemanha junto ao

Professor Dr. Egon Stahl,
na Universidade de Sarre, e

fará outro Curso na Euro·

pa, sendo desta vez na Basi·

léia (Suiça) e em Munique
(Alemanha).

O Prof. Weigert, quando
'de sua volta da Europa,
prometeu outra visita a

nossa Faculdade de Farmá·

cia onde deverá dar novo

Curso de Extensão confor

Em Aquiles StengheJ, Porto União foi construJda mais esta, me os métodos das Univer-
-

que é outra das mil sidâdes da Alemanha.

Sociedade Termoelétrica de
Capivarí - Sotelca

DECrARA'çÃO
Na 'salvaguarda Jas nOS!;ias responsabilidades decla·

ramos, a qUflm possa intere!jsar, que o Sr. Ernani Cor·
rêa Garcia nã� -está q.utortzado a praticar qualquer ato

comercial em nome dg SOTELCA não nos responsabili·
zando pelos eventuais débitos apontados com autoriza

ção do referido Senhor.

TUQarão, 8'de outu�ro �e 1963

Jaime Sá

VISITA A REITORIA

Sexta·Feira dia '18, Coram

recebidos pelo Magnifico
Reitor Dr. João David Fer

reira Lima o Dr. Weigert,
Dr. Luiz D'Acampora e os

Professores Enedino Batis

ta Ribeiro e Neison Antu

nes Martins, que foram

cumprimentar o Reitor e

dizer do Sucesso do Curso

de Cromatografia dado pelo
Professor. Ervino Weigert,

DR. PETER JOSEF SIlQRN

Tambem a convite do Dr.

Luiz D'Acampara Diretor

d;l Faculdade de Farmácia,
dá oi_ use. ç::.! ... UJ fa_cuuo

",r2i.j�j_�'i �. i� �-t...

duas Palestras no Curso de

Cromatografia na Cadeira
de Farrtiacognosia, o Dr.
Peter Josef ·Ischorn Profes'
so� na u,hiversldade Oe'

Sarre, Saarbrucken Alema.
nha. O Dr. Peter seguirá pa.
ra a Alemanha no próximo
�ês.

Com tôdas as letras Coi escrito que o novo gover.
nador "RECEBEU apenas uma terra arrasada."

A administração fôra destruida. Para exemplo: Nu
m.a terra que IOra pioneira no campo educaCional, a

instrução pública dera o prego. Professoras ausentes,
escolas fechadas, favoritismo e desidia eram a regra.
Tão grande o descalabro, que a Secretaria de Educa·
çãO' não era capaz de informar sequer quantas profes
soras havia no Estado. O Governador iniciou por ai
suas reformas."

Depois reconstituiu as finanças. li: prosseguiu: "O
PLAMEG - o plano das metas � é a cartilha do govêr·
no. Página a página vai sendo cumprido, como menino
que dá lição na eséola - dando e recordando - até
saber de cor."

Mas não é tudo: "FazfunciÕt1ar a CODEC:'
Ainda: "atraindo indústrias de fora, capitais, criand.çl o
Banco do Estado, cuja subscrição pública vai·marchan·
do bem."

xx xx xx

A estas alturas a equipe da raivinha já estará mais

que indócil. Talvez já esteja até espumando. '

Mas, como sempre, não lhe assiste razão, porque
as citações acima colhi-a:;: eu ao artigo AS ILHAS DA

FEDERAÇAO, de Rachel de Queiroz, no CRUZEIRO de
12 do corrente, pago 146. E o governo a que ela se re

fere é o do sr. Virgílio Távora, do Ceará e da UDN.
Do que a turminha daqui não vai gostar é dR coln·

cidência na ação governamental de lá - elogiada _ e

de cá - censurada.

Af:rescente·:;:e que o sr. Távora iniciou seu govêr
no dois anos depois do sr. Celso Ramos e por aqui an
dou, em observação.

Se o artigo de Rachel saisse mais tarde, aínda ou

tra coincidência seria constatada: o Ceará também já
teria seu IRASC, cuja criação está para salr por lá, noS
moldes do daqUi, do qual o govêrno solicitou a orga·
nização.

Coincidência!! ...
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