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FAB não recebeu aviões velhos
oferecidos pelos EUA

BRASILIA 26 (OE) cujos sobressalentes não
Em nota oficial o rnntsté são mais fabricados.
rio da Aéj-onautfca tnror-

lmou não ter fundamento
a notícia de que havia sl
co requtettadc avião ou

material aéreo (Ia corttnn
de ferro. Por- outro lado
diz a nota, que a FAB se

recusou a receber 25 avi
ões oferecidos netos E';ta
dos Untdcs. nnr se trata
de eér'1n<J.;es obsoletas

accntecm.entos Soctars
(Z. Machado). p�. 2

Cirurgia do
Coração
Emociona

Catarinenses
(Rep. de J

Unhares) pg. 8
Radar nu sociedade
[L. Barlol! meu) pg 4

Aconteceu Sim
(W. lange)
pg.2

Previdencia Social
(A. C. Britto) p�. 5

"Crônica"
(P. Prade) pg 3

"f:LES E EU"

(E. 1Jbaldo) pg. 4

Artes e letras
(pg. 7).

NOSSA CAPITAL
(o. Mello) pg, 2

Frechando
(G. Tal) pg. 8
ESPORTES pg.
CINEMA (pg. 2)

Dissidência
Na Argélia
ARGEL 26 (OE) - Não

foi solucionado ainda o

problema da rlíssidencía
na Argélia. Fontes autori
zadas dt-rseram Que a es

car-muca ê a-renas uma

trégua !'(\'- u e-mbate a

ditadura ccmecarâ tão lo

go as trenas rnarrcquínas
seíem exouçes da Argélia
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rirurgia do Coração
Emociona Catarinenses

vendidos

ADHEMAR E1ACERDA ESTARIAM ARTICULANDO
O, IMPEDIMENTO DE JANGO CODE(

�,:.�r��::r.�d�:;!;':�a�:?�;�,:Ji�:;::i�:,�i':E �ftmeaç� de greve permanece';��:�a�a��otO�I:: a��:i��oq�: ��:��: os�.lr!�e�r::Ç!�: JI '1 •
rema. nu responder a pergunta a propósito de um pe-
dido de imj)etlim('nto do presidentc João Goulart, que S

-

P loest"ria sendo arliculadQ em S. Paulo pelos governadores em ao auLacerda e Adhemar de Barros.
------ •... _- ._------

J0(10 Santos Mili:m
RIO 26 (OE) - A con

fetlpl"nção Nacional de Das

pertos anunctnu cu-tará
ünn cruzetrcs a' »routb-n
roda r"/ .nra o ir, .. o: santos e

M!lflr"/ nne será realizado
(Iil'! 1� fI!' Novembro. Os

f;'mlll'�I"''''C:F''nt{' no Rio, e
!'111 I'l. P�l)1"). 03 eamarc

tl"r> custarão R mil cruzei
r""<. A$ cane'ras esuecínis
6 mil. As gerais 600'crw:ei

Guiana Inglesa Nos f1agrantcs aclma vemos o Dr. Isaac Lobato, DJ". Geral
do Vil'ira, Dr. Jackson Lag-o e Dr. Danilo "Duarte e Otto

será independente :;��,s�l:ftli(!e��:�;��)i��:ldo: g;:�g��m::a,: �::�d�:a�!;;
.

LONDRES 26 (úE) _ ,\ (.[0 Rio de Janeiro. (TEXTO NA S'. PAGINA).
Guiana Inglesa deverá ter

na r-se Independente :10

começo do próximo aso.

Disse' um dirigente à'l
Guiana Inglesa, que seu

pais aceitará uma consti

tuição semelhante a- (J"Je
esta em vigor em T:-ini
dado

Carvalho Pinto afirma' que o dólãr
vai cair p.ara 200 cruzeiros

I BRASíLIA, 26 (OE) - que estamos exportando
rnrormou-se nos circulas agora 4 milhões de sacas de

do Ministério da Fazenda, café o que dará um supe-

que o dolar devera cair pa- ravit de mais de 200 mí

ra 200 cruzeiros até dezem· lhões de dolares na

SAO PAULO 26 (OE) -

bléla.

Não íugiu da embaixada
RIO 26 (OEl _ Fontes nais. Aquele cidadão slm-

do ltamaraty informaram plesmente renunciou ao

que o exilado português seu direito de asilo, dandQ

Maximilo Serra não fugiu conta de sua declsuo ao

nem desapareceu de nossa I'!mba!xador Negrão de
embaixada em Lisbôa, co- Lima através de uma car-

mo noticiaram alguns jor ta.

bro próximo. Explicou o

ministro Carvalho Pinto,

o (MeteoroI6ogic:o)
(SiD do Boletim Geoll'eteoro)ógic I de
&. SEIXAS NETTO, válida �té às 23,IS IIs. do

dia 27 de outubro de 1963
?RENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÉRt.
CA MÉDIA: 1015.1 milibares; TEMPERATURA MÉ·
DIA: 29.6" C; UMIDADE RELATIVA MÊDIA: 85.2fi.O;
PLUVIOSIDADE: 25 ruma: Negativo - 12,5 mms:
Negativo - Chuvas esparsas - Nevoeiro cumular -

'tempo Médio: Estável.

Capital o Presidente
do PSD de Lages

znccntra-se em Floriano- ecercat R. da Silva, presj
polis, procedente de Lages, dente do PSD o sr. wutdc
o nosso ilustre coestaduano, Costa manteve demorados
sr. Waldo da Costa Ávila, contatos. ...rU
presidente do Diretório Mil' Memoras da colonla ta

nicipal do PSD naquele mu- gean-, e amigos e admirado
nicio serrano. rE"S do ilustre visitante, ore-
O prestigioso politico Ia- -eceram-Ihe à noite de on

geano conferenciou lenga- tem, no Iate Clube, uma

mente com o Governador peixada _. Ocasião em que
Celso Ramos por duas ve- o presidente do pessedíamo
ses, no Palácio da Agronô- Iaaeano trocou impressões
mica, onde anteontem aí- com vãrtos correligionários
moçou. Também com o dr. e deputados do partido.

Novo
Julgamento

ARARAQUARA 26 (OE) ----=---:-:-----------
- o Jur! de Araraquara Em Flerienópo lis 10 Grandees-tará novamente reunido .

��",,:;óu��:� ;:,�un�:g���� Enconho de Cronistas Sociais
vez, a Sra. Madalena M'1- A Revist, "LAçO HUNGA· em nosso Estado.
reira Vieira, que no primei RO", orgão que divulga Do programa consta além
ro ju)gamento havia sido nossa tradicional Polícia Mi· .de um coquetel, roaneaôo
condenada a 21 anos de litar, prestará no dia 3 de no Lux Hotel, uma solrée.
reclusão como mandante Novembro homenagem aos Realização das mais Iou
do assassínio do juiz (Iii cronistas sociais de Santa vavers de "O LAÇO HUNGA.
comarca de Mirassol Jai- Catarina, prom.ovendo o "1· RO� trarã a Florianópolis
me Garcia Pereira. Grande Encontro de ore- homens do jornalismo

nistas Sociais" a se realizar cial em n�sso Estado.

sociação dos Amadores de

Orquídeas d3 Florianópolis
será realizada dia 15 de
novembro vindouro, a 6'

Exposição de Orquídeas.
O local da mostra será o

Clube 12 de AgOsto.
Os expositores homena·

na.gearão naquela oportu·
nidade, o Presidente do
Clube Doze; sr. José Elias.
Para a 6' exposição de ar·

quídeas, todos os detalhes
jã estão sendo estudados,
visando á obtenção de êxito
idêntico ao obtido nos anos
anteriores.

cerimonia se realizou n!l

Capela Divino Espirito San

to, às 17 horas, com apre·

sença do mundo social de

Florianópolis e Tijucas. -:)
Dr. Ernani Bayer filho de

Antonio Bayer e Eulina

Büchle Bayer, é advogado
dos mais brilhantes do fo

rum desta Capi.tal e exerce

ainda, a direção do Departa·
mento de Assistência aos Es·

tudantes, da Reitoria da Uni·

versidade de Santa Catarina,
cargo que orienta com alto

espírito e inteligência. Há

pouco tempo esteve fazen·

do curso n nstituto de

Estudos Supe�\ores de Mon

tevideo, );)0:111).11"1:: com vnlo.·

I!: total a paraHzação dos
motoristas de praça na Ca··

Qit:l.! paulista. ".s chuvas

mtuôas que caem desde a

manhã de hoje, serviram
ESTAl\-IOS TltABALIIANDO: Viaduto do Estreito

para arrefecer os ânimos
_

��:;���(!Sdl'!;�S:; r s: WAlDO COSTA
ati movimento. A classe,

continua o pE! com Itrrne- Nestazê. O trânsito no perímetro
central de São Paulo é pre-
cârto. De outra parte, prcs-

segue a assembléia mons-

tro dos, que ameaçam cru-

ear os braços a meia not-e

de amanhã. Rep resentames
de cêrca de 50 sindicatos, e

várias federações, estão

reunidos desde às 10 noras

na séde do smdtcatc 001>

metalúrgicos apreciando a

proposta formulada na noi-"

te de ontem pelo Ministro

do Trabalho, visando ares

tar a ameaça de paralíza
çêc total, que tanto prejui
zo virá causar a economia
do pais. Por sua vez, o S�·.

Amauri Silva, continua mau

tendo seguidos contatos

cor lideres patronais na.

Delegacia RegJ�nRl do 'rre

betho, buscando encontrar

uma solução para o ímpas
se. As perspectivas de soíu

cêc. são Imprevtstveis. li.

tarde, uma comissão de
trabalhadores manterá con

tatos com o titular da P:iS'

ta do Trabalho, a qU9.1 te

vará t ; resultado da assem-

Arrumadores aceitaram-
Comíssão de Arbitragem

RIO 26 (OE) - Os arruo ar-rumadoras. A comtssno
deverá encontrar uma sotu
cão paar o problema criado
com a revogação do convê
ruo do trabalho com os ur

rumadores, que determinou
a greve no porto do Rio de
Janeiro.

madores da Guanabara a

celtaram a proposta formu
lada pelo ministro da vía

cêc para o problema criado
de uma comissão arbitral

composta dos membros das

federações dos portuários,
estivadores, marítimos e

balança comercial.

Amanhã o resultado oficial
das eleições em SP

Em N o vem b r o a VI
Exposição de Orquideas

Numa promoção da As·Terrorismo Lacerdeano:
I n q u é r i t o prossegue

RIO 25 (OE) - O gene· -

:'J.;��;�n!;;:;�:o q�: :;�;: Enlacé Matrimonial uniu ontem �UilS
��:,:"��,;;::n,�:'��éPa;�:: ilustres famílias catarinenses
tório final da comissão de 'o jornal "O Estado", as.

inquérito policial milIt.ar sinala com grande regozijo
em princípios da próxima o enlace matrimonial entre
semana. Foi encerrada a o Dr. Ernani Bayer e a se·
tomada de depOimentos em nhorita Eliane Luz, cuja
algumas regiões da Guana·

bara, em tôrno das decla·
rações Celtas sõbre apre·
sença de guerrilheiros.

S. PAULO 26 (OE)
Somente na próxima se

gunda feira o TRE divul

gará a lista. oficiai dos

candidatos eleitos no últl
mo pleito, realizado na ca

pitaI paulista, no último

domingo. Cerca de 1.500
funcionários do TRE con·

tinuam trabalhando in

tensamente na totalização
de votos e legendas.

e reconhecido gabarito.
Suas relações são as me·

lhores, gozarido estima e

consideração nos melas em

que frequenta. A Srta. Elia·
ne Luz, é filha do Dr. Aldo
Ávila da Luz, Catedrállco
de Direito Civil da Facul·
dade de Direito da USC e

da Sra. Esther Elias Luz,
dama de grandes qualida
des e virtudes. A Srta Elia·
ne Luz, mantém um circu·
10 de valiosas amizades,
por sua simpatia e meigui·
ce. As familias rccepciona·
ram os convidados no L�'!"a
Tênis Clube, oct\siilo em

que a alegria foi o ponto al
to da festa. Ao jovem cusnl,
êste órj;!ao de imprenr>n (Ie·

seja felicidades, cumpri.
mentando-o por êste enla·

Jango cancelou
Viagem

BRASILIA 26 (OE) _ O

Presidente João Goulart

cancelou a vLagem que fa
ria hoJe ,a sua fazenda de

Uruaçu. quando exainina
ria corri acessOres as pro
vidências para a aplicação
da remessa de lucros.

Choque de navios será reconstituido
RIO 26 (OE) - Somen- dois barcos, mas a recons

tituição das rotas é tra
balho complexo e demora
do. Adiantou O comandan

A Associação dos Amado·

te Soares que não aponh- r�s de. Orquídeas de Fio·
rá qualquer culpado poiS �nan6poiIs tem como Presi·

sua tarefa como p€j"ito 11_ dente o Coronêl Antônio d.!

mita-se a ofer'�er a 'co- Lara Ribas, COlllflndant ..

ml.��ilo rle Inquérito a con
Geral da Policia Militar do

clusão dos estudos da Estado.

carta. Entre os expositores figu.
ra o sr. Carlos Bonetti, Di·

39 mortos no acidente de Tunis- ::��' G",J da Rádio
..��:,

te na !>róxima semana o

comandante JOrge Soares,
da capitania dos portos dn

Rio de Janeiro, concluirá
o auto pericial da colisão

entre o navio Ana Nerl e

o petroleiro Presidente

Deodoro. Explicou :o ofio'al

que tem em suas mãos as

cartas de navegação jos

TUNIS 26 (OE) - As

autoridgde<; ,da cidade de

TuniS na Alemanha, dlsse
ra.m que--pefo men� 39
dos 43, Jovens�icaram pre
SOS no ,Subtorra'ncl) illUft-

,-
,. ,�

Muitn gente, em Blumcnau, acreditava que um slogan
ali IlInçado pela VDN fôsse verdadeiro:

"Enquanto a demagogia atrapalha.,
O prefeito Hercílio trabalha.:' ...

E acreditando nele, julgava de menor ,alia a atuação
da minoria oposicionista na Câmara.

Mas, aos )IOUCOS, foi pcrdendo a fé. A medida qtlc isso
acontecia, a oposição roi ganhando respeito, no reconhe.
cimento de que a sua missão fiscalizadora era mais do que
uma atribuiçãl1 d('mocrática: era uma necessidade, face á
maioria submissa e sem vontade.

A dl'�iltlsão não demorou. O prefeito l\llLAGREIRO Ilor
!ôrça da mais intensa e e:densa rede publicitária. que faz
manchete de atos da mais mecânica das rotinas, (oi aos
Pl'U<.'f'S llt'rdendo suas ,oirtudes CURAl\'OEIRAS. E agora,
l't"lll motivação especial, '�em atentar para os reflcxos no

"llstO dI' vida, sem cuidar das implicações inflacionárias,
flcspl'f'Sando ai'> tradiçÕt's (I( prudência e equilibrio elas 3fI·

ministrllções do admirávcl municipio do Vale. acaba de
fazer aprovar pela sua passiva maioria na Câmara um f's.

('or("hantc aumeuto de tributos - taxas e impostos - ai.
guns com a majoração astronáutica de SOOno. Sim: oilo·
cento!! por cento!!!

Os admiradMcs do GRANDE ADMINISTRM>OR, es·

tarrecidoR diante do assalto aos contribuintes, mudaram I)

�IOllga:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ant.Onto Fernando do Amaral e SlIva

ItFJ)ATOR·SECRETARJO
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ftEDATORES
Osvald.o Melo
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runJ,ICIOADF.
Osmar Antônio Schlmdwetn
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Prof. BarreirO$ !Jlho - eror. Osvatdo R. Cabral
- Prol. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos
- Prof. Alcldt1s Abreu - P!'o!. Othon Gama
d'Eça - Dr. MIlton Leite da Costa _ Dr. Ru·
bens Costa - CPJ. Cid Go:waga - Ma,JCIr' nde
fonso JuVénRl - Walter Lange - F1áv:lo Alberto
de Amonm - Arnaldo S. Thiago - noralécto
Soares - Prof. Osmar Pisam.

Cronistas SocIabl
Zury Machado - Lázaro Bartolomeu

Esporte!

���rto Nft,hl'ls - Maury Borgt's _ Gilberto

CI"ÔDica!t
Silveira de Souza - Ertson Nelson de .Ubaldo
-. Raul Caldas Filho - Marcllto Medeiros Filho

S;l�ê;:� Cald('ira Bastos - Luiz. Henrique da

,\rtf's e Literatura
Salim Miguel - limar Carvalbb - Jair Pran
cisco Hamms - George All.>prto Peixoto _ Lín
dolf Bell - Rodrigo de Haro

Noticias da Policia l\1iJitar
Major Edmundo de Bastos .rnntor
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i Descansa meu Pai?
Oh! meu pai - que sofrimento
Que pa�sastes. que curtistes, de doer
Nas ultlmas hor�s, como foi teu lament&
E que doloroso foi para nós, de vê!".

Oh! meu pai - porque sofrestes tanto
Se eras tão bom - o que fizestes?
Eu sei - lizestes o bem, no entanto
Jamais para alguem o dissestes!

Nosso consolo, é sem duvida, que descansas:"
�:t:���C�i�e�it�:;áo::s l:�bemos o "que ganhastes

Por que não é passivei depois de tanta dor
Que passastes. sempre desejando paz e amor
Que etsa oh!"'! nÃO estejas no céu

)'or Abelardo Souza.

menino NILO Sil:ROIO Cordeiro Ot!tra e de sua
A efeméride de amu:!hã exma. e3põ�a ,.;ra. Lui?3

assinala a pa".�agcm. {ic COl'{leiro Dutra.
seu 2° aninho, do galante Ao Serglnho e .seus '1en.

menino. Nilo Sérgio, fHhi- turoSlls papais. os no��(!s
nho dileto do nosso J1u.�t.1"e efusivos cumpdmentos.
amlg� Sub�Tenente Nii'J &.

CONTRA

DÔR DE OENTES

•

V cmtecknen10s �.5or;iws
:- .. .

�'ci\�' U(--�!�

15 - Foi ponto alto no jantar d

5 - A lIa, Feira do Livro em nossa Lions Clube", na lilt1ma qu'inta·feira,
cidade promoção da "Câmara Junior de �ra: Ivene d'Avila, que usou modelo da

Florianópolis", está sendo aguardada boutique "Lourdes" do Rio em t

com a partldpação de celebres Escrito· italiano.

res·e gente do "society".

11 � .rcmvme. O sr. Dieter Schmidt,
Diretor da "Fundição Tupi", jantava
num grupo âe amigos no restaurante do

Trocadeiro.

-.--11/--

2 - Elrt, merceée para o dia 10 de

dezembro, o casamen'ro da srte. Marli

M3lII'8 Meira, com o ar. Heitor Luiz ScM.

A cerimOnia religiOsa terá lugar na capela
do Divino l!:spfrito Santo.

--///�-

3 - O simpático (.'8sIl1 sr. e sra. Dr.

Abelardo Viana (E1y' no! próximo dia

29 resteja "):rodas de Prata". - Na Igre
ja 'de são Francisco, será celebrada uma

missa em ação de graça e acontecerá

elegante recepcêo aos remmeres e con

\1dAdOS nos SIIIIOes do Hotel 'Royal.

--///-'-

4 - Circulando na çidade de Itajaí,
dando nota alta nas reuniões sociais, o

bo�ito brotrnhc Rosana nener: Ramos

- Estamos informados que o broto em

Coco, no próximo dia 4" recepcionará
convidados pnra sua Cesta de antversa-

rio.

--///--

--///--

6 - Em atividades, a Direçiio da Re·

\'ista Laço lrlingaro para a' sua primei·
ra promoção. que serâ dia 3 próximo.
O Lux Hotel recepcionará a sociedade,
e os colunistas sociais de Santa Catari·

--///--

'I - Procedente da Argentina. o De-

sembargador José Rocha Ferreira Bas

10$, e Dr. Nilton Cherem.

--1/1--

8 - Aconteceu rnuito simpatico e ele·

gante, o jantar no American Bar do

Querêncla Pulace, quando ,reuniu o "so·

ciety" para comemorar data festiva. Ao

strofonofC regado a uisque, compareceu'
o Deputado e sra. Ruy Hülse <Lourdes,
o Deputado e sra. Fernando Viéga� (Ber·
nadete, o Dr. Nilton Cherem e sra. (Elia·

na, o sr. e sra. Dr. Fulvio Luiz Vieira(

(Maria Leonida, sr. e sra. Dr. Paulo

Bauer Filho( Miriam, Dr. Volney Cola·

Ç"o de Oliveira, srta. Nice Pária, Dr. Teo·
doro Lelis de Oliveira Leite. Neyde Ma

:-ia a cantora "society" e sr. Fernando
Faria (Zulma.

--/1/--

10 - Festeja entcersano hoje, Chis.

bane, filha do casal sr. e sra. Dr. neodo.
ro Lopes Ve\etra, tvera Beatriz.

--/1/-
I

11 - OS FunciClnários do Departa
menta de Relações' PUblicas do Paláci
do Governo, com �moço na sede ros

Veleiros da Ilha, homenagearam o Dr

Ftllvlo Luiz Vieira pelo seu aniversário.

--///--

12 - A cantora. "Neide Maria, foi
ovasionada em recente jantar no Que·
rêncía Patace, quando reuniu o "socíety.

--///--

I.1 - A Gravadora Continental, bre-

vemente lançará um L.P. do catartnen

Luiz Henrique
--//1--

14 - A' cronista Soda!' Lllia, na ct
dade de Brusque vai promover em de

zembro próximo "Noite de elegAncia"
com desfile Bangu.

,--///--

.--///--

--///:.........r
16 - Deu rapkla� e'm nos

sa cidade o discutido jovem Carlos Mo-
rilz Filho, um dos melhores partidos da
cidade. Brusque.

--///--

17 - 'Aniversariou ontem, o elegant
ir.dustriaJ sr. Aselon Dario _Son� Acon
tecimentos Sociais, feltcita·o.

--//!--

18 - No chá das cinco no Baluca
Carmen Rosa Caldas acompanhada do
academico de Odontologia Pl\uIO Schde.
ment, a elegante Patricia Regina Lins
Neve� Terezinha. Atnim e Iara Medeiros
Gualberto.

--///--

19 - Também a sra. Layre (Tereza)
Gomes, no jantar festivo do Lions Clu.
be, estreou novo penteado que deu matar
realce a sua beleza.

--///--

9 - O casal Dr. Maschke Klaus, em 2t) '--- Na próxima. semana, daremos ,
rodadas de uisque no "Musical Bar",

•

inicio a publicidade da grande rellhiã
cotil um ,.rupo de amigos festeja-rn ani· social que, será em pró da construçã
versário. A sra. Klaus, usai! uma belissi· da nova sede social do Clube Doze d

ma jóia em agua·marinha e platina, pre· AgOsto.
sente de seu "niver".

--///--

--1//--
e qualquer lugar.

PENSAMENTO DO DIA: A Sinceri
dade é como a Educação, cabe em todo

---------__-------------

«Blloel»
RESTAURANTE

CONFEITARIA
lANCHES

PIZZARI�,

BAR-
F'I O r i a n ó p o I i s

Rua Trajano -- 27 -- Fone 3125

A vaga de Nilton

ampos lltI

Academia Nacio
nal de Medicina

Com o rotecímento do

;pror>j�SOl' Nllton campo-.
e...tá vaga a Cadeira N° 59
e que tem por pttl'ono o

grande Nina Rocfr1gues, ae
Secção de Medlc1ha Espe
cializada da Academia

Nacional de Medicina.
Sendo em numero de vtn
te os ecadêmtcos que Inte .

gram a rereríde Secção, a

Essa vaga !'!ó devem con

correr. conforme os Í!:5t'\
tutOs que regem a 'lnstit�i
cão, médíccs cujo renome

e obra se enquadram ner

te sector (la Medicina Ci·
entít:ica. Abertas as ms

criÇ-Ões· pelo espaço de no

venta t;lla-s, encerram-se ?�

mesma", per isto, no dra
onze de deaomhro, poden
do a vaga de. Nllton cem
coe concorrer qualquer
iuédlco brasllclro residen
te em qualqueJ Estado do
Bl"asil.

As pesst)as que não logram adquirir aquilo que lhes
está próximo, costumam chamar isto de "Suplicio de Tán·
laia". De onde veio esta expressão? Tãntalo foi o rei da Li·

dia. Conta a lenda que, ao receber a visita dos deuses, ser·
viu·lhes. como banquete o próprio filho Pelopes, para ve·

rificar a sua d!vindade ...Foi precipitado por Jupiter no Tar·

taro e- condenado a uma fome e sêde terriveis. E' represen·
rado no meio de um rio, cujas aguas lhe fogem. quando
que:' beber, e sob uma arvore carregada de apetitosos po·
mos que também se arastam quando êle as quer comer.

Por isso os grandes glutões, quando esperam por uma re·

feição qua se atraza. costumam exclamar: "Mas que supli·
cio de Tántalo!�

EMPREGADA
Prectsa-ee parn t-ràbalb'"!l'

em ce-a de riunília. Trrl.
tal' com o Sr. ovcar Sch
mIth, no período da ma
nhã pelo telefone 2094.

/

Vende-se

por WALTER LANGE
N° 319

Durante uma aula de recrutas, o ceprtão da Companhia.
procurou esclarecer aos alunes-soldados, que êíes tinbam
c 'direito de se queIxal'tlm quando Il'IoCEll'ltemente acusa.
doi de qualquer maneira pelos seus !NPetfo'res. PrOC1l'l'an·
do exemplificar o seu tema. chamou um. dos recrutas e lhe
disse: "Manoel, se eu te chamasse de camelo, tu te queixa·
rias?". O Manoel pensou um pouco. coçou a cabeça e res

pondeu: "Não, Sr. Capitão. "Este ficou perplexo e dlsse:

"Mas, Manoel não vês que isto é um "caso claro" do que
acabo de explicar?" Mas o Manoel não Q.uiz mudar de opio
níêo e respondeu.. "Não me queixaria por simples cemera-

dagem, Sr. capitão." ,

Azar teve um trabalhador em Londres que roubou de

um colega a carteira de dinheiro, guardando-a no bOlso de

rua calça. Achou depois que também devia aparecer melhor
"vestido" com tanto dinheiro na mão. Tirou a calça e ves

{Iu a do colega, que encontrou ai perto. Quando chegou em

casa, notou que o dinheiro roubado... ficou no bolso da
outra calça!

Livros raros: O livro mais antigo do mundo deve ser o

papiro prísse: é do ano 3.358 antes de Cristo Pertence á
Biblioteca Nacional de Paris. - Qrftaior é um Atlas Anatô

mico, da Biblioteca Staagewerbeschule de Viena. Levou se

te anos a ser imprimido. As "SUas dimensões são: um me.

tI'O c noventa de altura "e noventa centimetros de grossura.
- O menor livro do mundo foi impresso em Padua no ano

]8'19; tem 2:08 páginas e mede 0,0010 x 0,006. _ O livro mais

pesado é a História de Itaca, mais conhecido pejo nome

ele Parga. Pesa 48 quilos. _ A Biblia de Guttenberg é o li

\TO mais caro do mundo, por êle Volbem deu 1.300.000 R.M.

Como uns julgam os outros: De Thet'lore Roosevelt

disse um filho dele: "Papai sempre quer ser a noiva em

todo casamento e defunto em tÔdo enterro." Sir Winston
Churchill fêz o seguinte perfil sôbre um adversãrlo parta
mental': "Ele é um gente para comprimir um minimo de
pensamento num maximo de palavras." - Harold Ickes

descreveu outro importante vulto da vida norte-americana;
da seguinte forma: ":I!:le foi um menino prodigio. O diabo
é que continuou sendo menino multo depois-de ter deixa
do (le ser prodigio."

o médico russo prol, Tschukitscheff descobriu um re·

"0 médio que tira qualquer sensação de fome. É especialmen.
te recomendado aos que desejam se submeter a uma cura

ou t.ratam�to � emagr.�
Um preso da !)enitenciária de Pentoville, USA., c.onse·

ruiu evadir-se de sua cela após um trabalho exa.ustivo, que
levou nada menos de 3 anos. Dez minutos depois foi preso
por um guarda num bar perto, onde tinha ido tomar unt

drinque em regosijo a sua liberdade. Azar!

Konrad Adenauer, 8'1 anos, o velho chanceler alemão,

seús

�osta de "piadas". Numa rewtião de parlamentares, onde

:::-e discutia especulações eleitorais, rue disse: "Os meus mais
fiéf'!l partidários são as eleitaras. Se já não tivesse decidido
deixar o govêron em Outubro, eu proporia uma alteração
na lei eleitbral. no sentido de fazer valer o voto feminino

pelo dObro."

Aconteceu, sim na Ceira do mercado da semana que

passou: Aumento geral de preços em tudo! Isto, alhis, nio
é novidade! Aqui só o que não aumenta de preço é o pão;
em compensação. , diminue de tamanho,

Numa mesa de jogo: "Barbaridade", disse um dos jo·
I!"a<iores, "como aqui se rouba. Eu estava com tres azes es·

condidos no ,meu sapato e não encontro mais nenhum."

nossa mente perturbada
�ente ás vezes, necessidade de alguma COisa que fuja com.

pletamente do campo terreno, para refugiar·se em lucubra.

ções mais serenas como mergulhado numa 'meditação que
capta pensamentos de espécie e ordem divinas.

Mergulhamos então o espirito numa leitura como me.

ditação dominical, fora de todas as cogitações terrenas.
E vêem aquelas palavras de Emmanuel:
"Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer

fórmulas complicadas.
Guardando I!mbora o devido respeito a todas as escoo

las de revelação da fé com os seus cOlégios iniciáticos, no.
'amos que o Senhor desce da Altura, afim de libertar O

templo do coração humano para a sublimidade do amor e
(a luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimen.
lo. Para isso o Mestre não exige que os homens se f4çam
santos ou heróis, de um dla P&1'8 o Qutro •

N!o pede que os seguidores pratiquem milagres, nem
lhe<; reclama o imposslvelt

DJrfge-se a palavra d'E:le â. vida COln\lDl, aos campos
mais simples do sentimento á luta vulgar e és. experiências
de cada dia.

E seguem·se os consêlhos admiraveis, tão necessários
aos dias tristes .Que estamos vivendo.

"Ora pelos que te perseguem 'e caluniam. Ajuda os ado

=;��=":P�::i;;�U:� :.ru:;::�:n:
ta que a vaidade te não tente o eonção. Quem,ae bulIIiIIta
t.ará exaltado. Liberta e serás 1.ibertarIo. Faz l'eIplandeoer
tua luz divit!a. Tem bom ânimo. New.te • U mesmo.

E diante desses apelos.�, ba 'finte sécu.
los. caZam-se as vozes que mandam tev4IIar e ferir!

Mas, a palavra do Cristo, acima de édftos e espadas,
deerétos e�, sobe sempre e CresCe� 'ftIIiI mu.,
na act1Btica do mundo, preparando 08 bomens e a vida pa
ra a IÓbetania do AmÔl' troiversal! ..

Nos__ dias essas pIIama8 sio.....,� fI!ltIasto-
sa&, mesmo sem sentiào mas, prevalecerão entret.aD.tb, -por"
que tempo virã Em quê O' ódio e o desamor:,�cançaTão•. <

't.""
.

VISITANTES
VISITANTE
Dr. WALl'.:R 'tEMO'RIO
CAVALCA�
Encontra.... (têsde on

tem em n�a. caplt<ll pr,,·
cedente � Curitibanos o

nosso prefido amigo Dr.
Walter '1(nór.lo CavaIcan·

tete, bl'llhante Advogado
nos FOI'um daquêle pl?6.
pera município e p2-"soa
multo �tlmada no!' meios
sociais (' culturais daquela
·cidade.
Nesta on:rnunldade

ESTADO" envia-lhe

,CUmpl'imento,.;

NADA DE

RfBtm,
Ex1ja em seu eal"�

Lona de freios "COLADAS"
- 60% mais no aprOV21't
menta das Lonas.

CASA DOS FREIOS
Rua Santos Saralva. 453

- rSTRF.T1'O

VENDE-SE

Dr. Aloisio
MOOQtiilflef'
t."LOOCA DE'NTARlA
l'!'atamento das afecçõep

da. bõcl\ em adllltoa •

crianças pelos metodos cU,
nl!:o e clrllrgico. Conrecçao
de proteses P!ltclal" _ to ...
tal,

Atende diariamente das
8 às 12 e das 15 as 19 horas
às 2' 4' 6' feiras.
Ji:zclusivament. com !lo-

1'1\ ma.rcsda.
.Jonsultór1o:· Edltlclo in·

lIeta - saJ.a 104 - rua Je
ronlmo Coelho

�U:,.€to S
-

(�.IGIII_,"
."""

tv"-dlnrl .....·a

PALACETE
f) várias casas de madeira

construCão de primeira
Tratar com Sr, LUIZ
ênWE'IDSoW - ThRllTh!

AT.r..ANTICa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREVIOENCIA SO'CIAC "li
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:I
-

_ a.Cvr� t1J...i.tT.r_.i"":J Universidade de Santa

tarina, encontram-se nes- - Diretor Administrativo
,"OS - Presiden�e da Co

missão de cíasstncecêo de missão de A�tl!nulRçiW de
Cargos e atual Chefe do ea
binete co Ministro da Edu

cação e Cultura.
Os ilustres visitantes, que

na manhã de ontem mantí-

V('I'I'pil':l I.. íma, os diretores
(I:.', rttvr-rsns faculdades que

il,!flFrnm a nO">"'R Univervi-
ta minutos, com uma r-urna (I�HIt·.
roada, na Lagúa dn concot-

Coral da Universidade: magnifico
Sob todos os pontos de consagração. MARIA de Schubert, ao

vista, foi realmente magnf- Magnífico Reitor Professor
fica a apresentação do Co- 1I0MF.NAOEl\'r" AO REITOR .roão David Ferreira Limà.
ral da Universidade de FERREIRA LlMA

LEI DE PREVID�NCIA NAO PODERÁ ARCAR COM
TODOS COJ\ilPR(>MISSOS A PARTIR DE 1964:' _ A aplica.
ção da Lei de Previdência Social em nosso país entrará em

colapso ainda em 1964, segundo declarações do presidente
cc DNPS, sr. Dante PeUacani, nome que está na ordem do
dia, por ocupar alto cargo no CGT. Em verdade, há razão
nessas afirmações, uma vez que nos últimos anos foram
cincedidos novos beneficios e não se cuidou de conseguir
a verba necessária para: a sua cobertura. As Delegacias
Regionais dos IAPs são deficitárias. São Paulo, Guanabara
f. -tela Horizonte são as que dão superavit necessário pa
ra a cobertura de despesas nas demais. Existem outras

que se equilibram, como a de Curitiba. Várias leis, tacha.
das de demagógicas, aparecem seguidamenta, aumentando
beneficios e criando outros. Além da despesa a mais que
eSSf.S novas leis representam para os Institutos, verificam.
se' outros resultados, como o assoberbamento burocrático
dessas repartições, que ainda funcionam com métodos bas
tante complicados. •

NôVO PRO.1ETO: - Ag6ra, o deputado FIoriceno Pai.
xâc propõe nova modificação à Previdência Social, êsse
projeto-de-lei estabelece um mínimo igual ao salário rnt
nímo de cada região para tódas as aposentadorias conce

didas, pois milhares de segurados vinham percebendo me.

nos. Melhora também o auxílío-dnenen pata !H}°ó do satã
rio de benefício. Desta vez, trata-se de algo justo e huma

no, pois deve a previdência dar o razoável para quem não
mais pode trabalhar ou quem esteja temporáriamente
aoente.

r-rransorlto da secção "Capital & Trabalho" da Folha
da Tarde de 4.10.63)

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários

DELEGACIA EM FtORIANOPOLlS
EDITAL

o DAS? realizará nos meses. de novembro e dezembro, os seguintes concursos'

OUTHAS APRESENTAÇÕESSanta Catarina. O Teatro
Alvaro de Carvalho, local
da apresentação, esteve. to

talmente ocupado. Foi uma

O Coral da Universidade,
numa prova de aprêço e ca- A apresentação de ontem

rín.,o dedicou a AVE foi dedíeada especialmente
aos proressóres e estuden
tes universitários. Hoje a

noite será dedicado às re

milias dos comerciantes e

comercjete. o publico em

geral, num espetáculo gra
tuito. E finalmente, para
encerrar sera apresentado
seguneía-teíra, amanhã, num.
oferecimento aos runctona
rios públicos, comç, homem.
Todo o povo está convidado

OFICIAL DE AD.l\lINIS'I'IL<\(:AO

11/11/63
24/11/b'3
08/12/63

8,90 horas

8,aO
l4',00

Diu. conss. Civil, Peunl e Porto
IDir. /l.thll. l' I.,-:�_ d" U"';,;nal

�at., Ueo!!.. do nl'a�jJ (' E:stntistica

�O.Nl'AI)0R
PROMoçÃO

17/11/(i3
24/11/63
08/12/63

a.oe boras

14,00
14,00

ceotacnmorte C;f'I'aJ.

Ma�. Com, c b'Iunn; (' Noc. Estat.
ron. - coei. Puhllr-n

A apresentação do Cora!
da USC é promoção do ue.:

partamento de Educação c

Cultura da Reitoria. O co

ral, "brevemente, estará se

apresentando em diversas

cidades do interior, como

Blumenau, Lages, Joinvüte.

Itajai, Brusque. .joacabn,
de.

17/lL/63

SINDJCAUSl\10: - O deputado federal Floriceno

Paixão, informou ao Sindicato dos Jornalistas do Rio Gran

de do Sul, que o projeto que cria o salário profissional e

regulamenta a profissão dos jornalistas já foi relatado na

Comissão de Finanças pelo deputado Pedro Aleixo, mas

teve um pedido de vistas por parte do deputado Chegas
Freitas, que prometeu devolvê-ln em breve. Após essas

tramítações, deverá o projeto seguir para o plenário.

AUXILIAR RUR<\1.

23'/11/63 14,00 horas Pcrtugues e M;\I('m!'í.li('n
Conhecimento servrcc

avião conânua
desaparecido 14,00 horas Perü. e Matemútíca

AI�ROPRIAÇ.-\O INDEBITA (Artigo 483 de Regulamen
to Geral da Previdência Social) - Será punida com as pe
nas do crime de apropriação indébita a falta- de 'recolhí
menta na época própria, das contribuições e de outras

quaisquer importâncias o.evidas às instituições de prevídên
era social, arrecadadas dos segurados ou do público.

São pessoalmente responsáveis o titular pa firma indi

vidual, os socíos solidârios, gerentes, diretores ou actmt

nístradores das emprêsas incluídas no regime do Regu
lamento Geral da Previdência SociaL

A emprêsa poderá elidir o processo criminal, efetuando
o pagamento do total devido nos termos do artigo, no pra
zo de 30 (trinta) dias da data da lavratura do auto de In

íracão.

RIO 26 IDE} - A FAB DATIJ..ÓGRAFO
continuou envidando e...;-

nu-coe para tocaüzar .... 01/12/63 14,00 horas Porto e Matemática

avião que desapareceu com 08/12/63 8',00 Dctnotrrann
3 homens a bordo. Díw-r- Os candidatos deverão comparecer ao Instituto ele Educação (PRÉDIO NOVO)

sas aeronave" reattes:n munidos de cartão de inscrição e caneta tinteiro 011 esrerogrance (azul) com ante-

desde quarta 'feira ulttma cedência de mete hora, 11<"\ data fixada para D:s pI"0\':1<t \
tnton -as operações de cus A prova de dat.ilografia será realizada no LA.P.E.T.C. - 3'" andar do Edifício
cas na area que se sucõa IPASE.

tenha caído o aparelhe no Florianópolis, 23 de outubro dé 1963FE.RRO QUINa OISLERI
FLORIANOPOI,IS:
Rua Conselheiro Mafra, 16

Rua 15 de Novembro. 27

Rua Trajano, 5

Altair di' �ih·a Cascaes Sob'
Substituto Automntíco do Delegado

umite com a Guiana Fr,,':1

aGORA...
Tudo em 10 PagameRtos:-Sem Acréscimo

Ou à Vista-Desconto Efetivo De 20./·
�

I
SALAS DE JANTA'R
Conjunto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vista CR$ 160.000,00
Conjunto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à vista CR:;; 133.30il,OO
Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à yjt:(�l .CRS 1SiL400,iJi)
Conjunte caviúna - desde 23.800,00 mensais ou. à vista cns 190.400,00

Conjunto jacarandá - desde 36.980,09 mensais ou à vista CR� 296.000,00

DORMITÓRIOS DE CASAL
;1:'"....-""".; Si

CRS 18tl.700,G6
CR-') 211.800.00
CR$ 2H.500,OO
CRS 268.ílOO,0()

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

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

Conjunto em cavlúna r: desde 27·440�OO mensais. ou à, v�s�::t
Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 mensais ou a vista

I

!
.

------------------------�----------------�-

;UM AUTOMÓVEL ��::���:���i���;' NOVO (BELCARI

A'a ser/e /J
..

l=p=OL"""'TR=ON=A=SE""'ST;;:;;::OF"""'AD=AS�E"""M;:s:r:ESP�UM�A=-== .,..,__-�===-;;-

FINO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais ou à vista CR$ �8.(10f;,OO

SOFÁS-CAMA

t- premio - Um dormitório super-luxo CIMO

3:: ��:�l� : �:ac��I���a �������e91�,�O
Todas <ta No..,a linha

C.&OA PARCELA De: 1Z MIl.. CRtJZ1[IROS DE SU.& COMPRA, DA OlRE:lTO A
UM COUPOfll DA SEPUE "A" E CADA C.S 1.500. UM COUPON DA Se.RIE"'S'·CP,,<;

CRS
EM TECIDO - desde 3.660,00 mensais ou à vista

Em plástico - desde 4.780,00 mensais ou à vista
2�J :l80,00
38.240,00 ��� iU2i&ihiiMfi'§.mj';f��

EIS AS CONOICOES DE VENDA

CONJUNTOS ESTÓFADÓS -- ESTANTES
MESAS DE CENTRO -:- ABAT JOURS 2O "/, DE DEs.c;ONTO

o EFETIVO NAS
C.OMPRAS
A V,IS'tA.OU

� &iifI;B!
GIlPIIf v._ Di IlllDÊlOS E a CONSaGRaDa
aUA ou... CIMa, ICORI ao SEU alCI.NCE!

IO PAGAMENTOS_'
IGUAIS, SEM
ACRESCIMOJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,itLUBE 12 DEAGOSTO Dia 9 de novembro "BAILE DAS ORQUIDEAS
[scol�a na Ra1n�a e rrincesa �as De�utantes �e S.C. �J - Noite �e (streiasserá apresenta�a- 'rromo�ãD �e lázaro Hartolomeu

��fLill�Zh'O��I<( \
�

===:cJ-
_- I

�

SG<,;a�, na C!I.'1e,a di' .lJ ,

ac.utectmemo do BA!Ls]
no E�nirilo Santo. Os co-

���o ��Ql)��nE����: �: �i�adnO�� :;��:� ;.�;=�ciona
Ir'ure,ra, .xu-ana Lacerda
-rta Nice Faria' Bras ElZ3 M \RACAT:_ú
Amim, Branca F! eitas, Dja a fe.�ta Q.ue o cr:nlsta '.

nlr Do!n Vieira, Seba.��i ct?l CelcQ PaIr=,'c-na. e�.fi
Olmatos. prf'movendo Cl)�' ') Pa'n"

"I de n vembr'J n:

Lira TC.

\

Baile das Orquídeas dia nove no Clube 12
Quem serão a Rainha e as Princesas das Debs de se
O lions deu posse a novos Associados com Jantar
Maria Ivone e Osny marcaram encontro no Altar

o BAILE DE GALA to (Ezir) Miranda Ramos.

trocou .de íüaue sexta fel

<a.

A PATRONESSE Isennor 3 ccrnandan
EmíLo (Bet.triz) c:a.:ne�:'.
na lE:rdc de quarta rerr:

recepCi:nara.·
as patr?ne tses de Baile das Orqulde'ls

em sua resH!enda ao Iao

{lu E<;cda de Aprendiz!'
Mat·;nhelros.

\ACONTECEU

do dia nove de novem

bro no ctuce "12 do Agõ�
tu" _ ''-BAlLE DAS OR

QUIDEAS" - que é nou- .

cta em todo o E.:tado de t\' "

Santa Catarina, (o Q a"sun

�,;do momento nu "g",IIHI •

ImcnC:" aoct-n cauu-iuense, );
prindpalmcnte aqui na �'ftIJ
"'JOICAP" E;lc aecntect- i?,�
mente cm "blaek-t.le", zc- I

rá o primeiro a ser reali

zado em nos-sa C:lpltal, fo
ra ao>: tradicionais que :\

nualmente sê« progr.ama
dos. Pcssc afllnwr, aos

meus llistlnto..; leitores que COCKTAILL ofel'ecl�o pe

as cC':oõlurciras ostão em la. Patronesse, ara �Il:glni \
"ORBITA", c,mfecclonan- Borba, em �ua resíuêncta.

do elegnte;; e bonitll's mu- aras: Terezmha Daux, He

ôêios par-a o I'eferldo bn\- lena M�l'la do vcue M�OY
te. nooois eu digo,. ney, Hllda do Valle �i1�:.

Lourdes muse, a nnütr.ã

Leonida Vh:ira. BernadctE'

Vléga..;, Marília Aragü ':

MIl'Iam Bauer F.lho, Ter:'-

"NOITE DE ESTRELAS'�
será mais uma atração

para ::: 'BAILE DAS OR

QUIDEAS", Vinte e dua..:

moças da ,..ociedaclc brus

quense representarãu '[';

atrizes cinematográficas
dOs melhore:..; !limes. Quer')
afirmar que (' .. ta prOblOÇii.,
foi Idealizada' e organiza
da pe)o Clube /I. "q9.rL,s
Renaux", n

AMIGOS
e fun�:-n.ál"n� '(ir; nD�

n,.te de Relaçii�� Pú.blica�

H".Tfr.It�.earam n Dr F'l.

\'ili V·e'�a n'l �"xtR f�i":>,

p�'''' l'fH'FR .... \1' tr9nccor- I

reu" !-lo Vpleirns dJ r1h�.

HOJE.
ê o dia do nos";Q progra

ma social na Rádl:l Gu'!

rUjá, às 13,35 hs .. qunndO
estar�i apr��n�ilndo.�. �;. ..!''''_ rol

A CATEDRAL ��TZARE1'Tt ARDEN

MetrQPolitana. hOje, TC- !e:''t pe�fll:���oqU:I::��:
cebprá as m.t..'ninlls elo C,)-

bm!'!le;f'J .. estará preS:'Ic-C
légl::. Coraçãu de Jcsu.� 1);1.-

no '·BJ.lh! das Orqui:l""a ,u,
rR a PRIMEIRA COMU.,

no dia "llov.e d9 ,(12 de ,\_
NHAO. gosto." cam SC'.lS· vaE, '1"-

O SR_ ACELON DE som�� ���:de:ir:all�;lee'tt;n d��:��
D:l'ewr prc,�ident(: ,1e Dlretm:' (I nusso pat't!Cl1:'1.1

Carlos Hocpccke S. A" O;l
amigo, sr. Wilson Le:l1(j"

sexta-re�l'a rec.ebeu mUlt�s sempre tem pre.4igia"j
fe!icit:H'oe_s peJo seu anl-

nossa s::.ciedatle .nas'
versál'io." elegantes promoçõe3.

O LTONS CLUBE REGRESSOU
de Flnrlani'i90Hs. n9. !lOl

da Guanaba)'�, o En"'!"-
te de quinta-feira. pl'J!TIi)- nheiro dr. V:lma,' Eli�,

l'le'7allte JANTi\R Chefe do 16" 1). R. F .. (lU;
FF:STIVO. 'no Quer\�L1:�:1 velo com lJôas nf'ticia", ,t
Pal�rc I!<ll,el, dando. pO�>ie respeito da DR-59
?C", n, vus "Leõe�" l:! "J_)n-

madu!,[1·" A Cerlm6nln r-II
COMF.MOROU

pl'esit1:tll :><,l!l Pre"ldcll"�
Dr Hl·j[ '1' F�')'1·nrl. Os n')

vos a"·ociad'l!!; Dr, Ald

des Abreu Sr. Lllyre D,,

minlZos OI:n1l's. Dr. Fr3ll

ri>co A8�i" e João Mnrl �

Siqueira, QuerO agraderE'l' Dt.'�"mlJargad(/r
a gCT,t:1ezJ.. di: ('cnvite n'i.ll ;_.=---:.�. -

--

ompareci devido um cum

pl'oml,so fora dl'sla C:!pl
tl1;l. PaI' c"Ji1willcl1clJ. 1lS

trê-, "clomndt1ra·" que tl(''l.

bam de :ngre��ar I1J Llon

Clube As Srnlwl'(ls: Sa";'

1'.breu·, M:l.ri� dI.) Lt'UI'dl'
des A si:; e TlOrez:l. (},)),,,

�ão Patrone�es d') "BAI

LE DAS ORQUIDEAS" "o

Clube 12 de Ag,\,'lo. .li••

No,rbel'-

NIVEH dia 24, a senh ,..,\

Dr. KJaus !Baly,''_''') M:l"

('jlk. t'om um ji,ntal' nu

Quci'ênt'ia Palac,', na noi
te de qu!nta fe:ra,

1'l"1ll:U pc'a n�-11l:>jr" vez lJ

Cuncíllo. (�m 62.
um oficio da Regista La

ço HÍlngar.o organizada por
um �UU!}{l de abnegados
oficiais da P'JIícia MUltar,
que vai promover o "Prí
melr.o Grande Encontro
dos Croni�tas Slciai"". no
dia 1.res de novembl'o-pró_
ximo n') Lux Hot."l. as on

ze hora�_. "Na �ca:;lão serão
conferidos Djpl�mas :i:e

I"Honra ao Mérito" ao,,;
cronistas s?c:ais radicados
na Imprerua catarinenile
que e.,·tão em atividades
e !>o�suem credênc:las ii.
1'lO'Spelt-o. D9 minha parte
quero antec'!)ar os meus

agradecimentos .pela le'll
brança. O oficio foi assi
naeio pelO Maif)r CAFM..OS
HUGO DE SOUZA ,_ Dlre
toro

A SENHORA'

ONTEM
a Srta. Elian(' Luz e

Dr. Ern:mi Bayf'l'. l'eceb�
ram ,1 bençà, nupc1s1 nõ

I C<lpela do Dl"ino E�piritc)
Santo e os conv dadcs fu

ram recepcIClnad()� n::. Li

ra T. C,

Nota do Conselho Deliberativo
da A. S. P. S,_C. �_

..

��'--------'-�-------Jo Conselho Deliberativo da Assocíaçãc dos Servidores I E E::b�I���O��I��:t:l �:�:!��e���:i��t�r��:S�b��OB:;:� ���� L ESeU
�r:��;d=�:si::�tez��, �:!���ã� oe �r�b�::e�dn���!���a��tl� l.. _'

por isso, a total confiança dêst'e órgão.
Declara, outrossim, que repudia' os têrmos ínverrôtcos,

descorteses e levianos de uma carta publicada há alguns
días, em jornal desta CapitaL

.c:jt� nascera com o destino traçado ao longo dos muros,
,) U sumbm dos dos eucaliptos nascem sóbre as grandes

, �. 1':1>1;",1, escrtrc que êle haveria de beber montanhas,
, ,\1'" a t' VIl,sün de uma cratera enegrecida lhe fizesse

t. "{,I:,'d" netos ares. Assim, não lhe restaria nem Q

,1>(110 de pleitear o lugar dr Promeleu, pois um Preme-

r: flgadu, seria algo semelhante a um eunuco,

_ •• '1.' t'!le nunca poderia ser Prometeu ou eunuco. Deres
a _�Il�ilaçôes. Nascera para beber montanhas. E havia

,
, .... '1'1-;, '�,<: :olé i.último pícc, r.omo quem brindu numa

erande . festa, Olharia para o atto e abriria a bôca feroz.
�,' 'l,"� t(4 a terra desaparecesse. Quando surgisse

.ce, »urgrrtu também o seu sorriso,
t : 11�';',' ,�ne"sa missão atê os primeiros dias do Apc

sab:e que não tinha vocação para Cristo ou, Anti·

r, ,. ,\1 .,"liss.) se recolheu em süêncíc, com a bôea fecha

>t,\ ... :; , .. 1i1 J� injetados e as mãos cruzadas sôbre o peito.
� .1':,:, Je quando em vez, as trombetas do Juízo Final.

1J'l.:vS, per certo não tinham fôlego de gato, e have
,,;:,', eõMl'll\ certe. porque ao caco de alguns

,--- .---_.-.
- .

í ,;SQ n
'

Ni='hnr; c4,:) Ib-r td o

I
Naldy Silveira
Presidente

Â HORA PRESB 'fRIANA
� ..lUH'''."" ... � 1lt'1 ... LY I L: ·'"d,,

(l1'ofll.Jo,)ldl f1t 1-1"ri�I'OV"l,.- U. 1_,'

.... HORA PRE<;BIT.. RIANp. "'UI -n.. r e- .... ,I' �J

FISCAL DE CO;:�I:; � )
"-)."\."a<; d.) CURSO RIVEi1 (GwmniJMn t-,� 'ln J n

I. II ,I" lJ.\�P, Vendas 'ciAn,ôn:�, ;j1.:110!: UI'
. .-1., rene: 22�. z, :O·r;;l

M'iS�(l �e �.n� p' a :\ .'

. j. ,:::\::le�i�:tt)�encida, Pele; menos, ére o que dí-

AGAPITO ICONOMOS ;�., ,1l;',:; 0,1 j unais. A televísàn nté exibia um filme em

('{I) .s.et abctou eeuna e Esposa, en'eto Cerri I? g'amí- I' v'cs. sobre a grande catástrofe. A terra estava lavada de
"'., .. ..,õ,·" v.'!)(.' e Pamtltn. Pra. M"1l'ia Lína rcono- ':\'''1\e_ e o céu estampava enormes- rasgões, feitos durante

mos. Capitão-Tenente Iconomos Adalberto Senna e Pn- a grande luta, pelas lanças dos eleitos.

mília, convidam as pessoas amigas para a missa de 3(1" Mas nada disso lhe interessava. Com essa enorme con-

. dia de falecimento que, em intenção ã alma de seu pai vulsão, o mundo voltara a apresentar centenas de picos, que
.".v c UI".",O ,�'_;APITO IC()NOMOS. mandam r-ele- se elevavam em estilo gótico sõbre rochas negras, seme

»rar as 7 horas do dia 29 do corrente. terca-retra, no el- mentes a 'catedrais romanas, soturnas e pesadas.
'Ir co C;�t�rodo Coração de Jesus da Catedral Meernpoli- Sorriu, então satisfeito e realizado, pois na verdade, ête
\,'10 27·10 era apenas um bebedor de montanhas.

ACABO
de l'ct'eb"r ",'nUI l'on"I

te da V;úv� L('( bCl't,) Lt.,I
e do Sr. (-' Sra. M:l.1'ino M l

cül. :�ara 1\ ('lI°:lfr.:."lfj ,II'

seu� liih'.l� MARIA IVONE

e OSNY. ou... ac:ntl'CCI':l
nL) Dl'b:_nll) '{Ib oito de 11'1

vel�;br_o, na Matl'lz de St:;l..

Margar!cla Maria da L'I.

gÕ<I, no Rio rle JBneil'l,
Um r:rande ac')ntl'cimen1o
�('cial .�elll dúVidll marc'l

rá naqlldu Cidade. (!Ode a

m1Ji�<1 -"Impat.tcl\. Sra. IvO

né t<>al, ,; ('s�lmda pe:u
';J;!'?lnde m:md" social .la

·PASSARELA
CIRCULANDO na 'Jola_

rap, ° Dr. Edmir
'

Gom('s,
Diretor da Petrominas j3.11
t{'u CO"1'1 o Dr. Lelis de 01,_
vPln LPite n:> Querência
Plllace - QUEM vai an:
v"!"�'ll'lal' no di<l. nove de
)1"vembl·o. é o Dr. Eultê-
1l'''J Doin Vieira. _ ESTA,)
('hegando telegramas 5011-
t:it; ndo Inscrições pan
debutantes e ree€rva� de
mesa:' !.Iara � Baile elas
Orquídeas. -,- Colabore

!('unlram igual número cie ('cm a camp9nha. da Rede
"0'0.". a decisão final s'-J- FemInIna de Combate !lo.,
brc q11f\ H'tla a Rainha f'l Cancel, enVIando

Ploenda'len1tegu" a 11m "ortelo do pala a Sra Ina Moelmann
talU "ltOlI::;!iB,r I!õ�n Ol!- Ida Slmone oara ,,�

C0n](1 -,' dt �ell ngl'n (Iv l>alraq,ulllhas de Bórbole-

��-,-�__� d�oa_;_,_a_nd_'_d._ü_c,_fa_,ú_"_,,a_:; to - prunCirO Plan,f:l� .' ;i:J�� E!� }<"��a�� � '
..... �,;.)�''''':;:'!''''''=""'=""'=='i1!'==="""==="",===';"'-",c,,,,=,:!,===mi��::':i::im,,,�::/,._ .::__,;._�;, f"/'- .... :;, � � S�'';'I-�,

com um alrnCt"o e n 1 IatP" • MW)� lMO!Jslm OE mosms C�j.I�,C!AIS
Clube\ ç.r

. u� jantar: I � I"��:.nl,i· 1!� \W�!�� :!':��
,

_

, SAO PAULO - Rua Cardeal Arcoverde, 614 -,Pinheiros - _::aixa Postal, 11106 - te}s: 6�95?, 8043319, 8--4349 e 8·6085,

�ERA _'"

.

. t Enderêçci telegrafico "TAGUS"
Patrono da fu::poe'ção ,ie PORTO ALEGRE _ Avenida Borges de �edeiros, Tele-

NA
� �d:��r' onatJ;�da��ê���' "';";�f:IC!>�"J1.l\:!:'?ji�40:.II:S�"·�·.,;;;:.1.ii�g�g;<ii;;;;;������������=��iii���exta feil'a, aniversarl')'1 �in Vieira. t"L'nvite es- � Bo C:.>ronel An!<Jq:o de La -

a chêgljndp,

n:'l�n�i-:as'foque hn;�:��g�:�'� ��=l1e, � UDN dã-
.

CLAU - Anuncia mais uma de suas
por um gru!>() de olichlis

quela Cidade. lancou o n')
da Polic'. M.lit,,,

me do 0'. NU,,"· Bend" vantaiosas campanhas:
o CONCILIO

candidato a Governadl)(

Ecumênl" ,:"ovou, a �:as�n"�,,��t,::,'::.:;n'�� Agora é a CAMPANHA DA ECONOMIA
dec eão que, autoriza IIS

Ihbt,pO"> • mud"'em ° La-
0,·. Ote!" Schmldt. Sete planos sensacionais a sua escô a com

ti.m. do' Br,!!vlárill
.. o. oflelel � JOVEM �GUARDA ----..d"m, que "'" ".e. e ele VERA R...I", Gon,"�., desconto também nas vendas apraso,'Igos devem r�zal . dlar!�- ({la TU11<TIa'" Rad9f) com-

mente, pelo td,oma d" p�" pletou' Qu.to," p"ma.e- E.\.co'ha uma destas modalidades e aproveiteonrle se er;lContra sua (lt!1- ,as no dia 25 pp e [,oi elas
cese, Estâ ê a úlLimn e slficada em priu'telro lugarmais ill'!lcrtant� das doze llas últimas pl'Ovas Ql1P. para comprar agora:emenda .. :ntrodmlid!l.s !lC acabou de fazer na 2.9. jé- Acapítulo IV do doculllcn- rle B do Colégio Coraç!io vista com 25% de desconto.tlirlo de l'efol'ma da Lltur- de Jesm (Parabêns).

;i:�rq;:��ua rl��:ia ��: CO!l

RECEBI Em 60 dias com 15% de desconto.
Em quatro mêses com 10% de desconto
Em seis mêses com 5% de desconto.
E para pagar em 8 mêses ainda sem qualquel
aumento
Mas não é só: há também dois planos extr,as
onde quem manda é você,

.

E além de tôdas estas vantagens em cada
compra de CINCO Mil CRUZEIROS você ganha
um décimo dó bilhete da loteria estadual
para concorrer a 200 Mil CRUZEIROS tôdtls
as sextas-feiras,
E em cada compra de 40 MIL CRUZEIROS você

ganha um bilhete inteiro concorrendo a DOIS
M!lHOES DE CRUZEIROS tôdas as sextas-feiras
Faça já suas compras para festas de fim de
ano aproveitando o, fabulosos descontos da
loja CLAU.
E realmente mais vantajoso comprar na ClAU.
ClAU - defr_pnte aos correios, no Estreito-,

jliL:)t'e.·,ca do 4;;,,)

Cnngt'('!i�O do Vinho, re).I·

Z'l.dO, há p�lIWO, em M: 111.

te!1 a de , rlho da R:;r,
bl'ca Fed, la! da Ale) é-

..

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

-

-- I .....:_-..,....;"".""""--�..............""""'''''''''...,;;;;--�-�.....�----

Se DO MeyerRua Felipe S�hmidt, 33

Caixa Postal, 48

Telefone, 2576

Tudo Para Construção

Quatro
.
grandes

:Ccut. da 8'. pá�.) Saúde São Miguel, Dr. wal-

EQUIPE DE CIRURGlOES ute Juzbík, Dr. Arnaldo .I.

A equipe que realiza a Oranges e Dr. Raul gcnctde

cirurgia cardlacn extra-cor. mantcl do Rio de Janeiro.

pórea compõe-se dos curdio- Do nosso Instituto de

logistas Professores Dr. Do- Cardiologia fazem parte os

mingas Junqueira de Mo· cirurgiões Dr. Isaac Lobato

raes, Chefe da equipe de Cio Filho, Dr. Geraldo Vici!'1.,
rurgia Torácica da Casa de Dr. Jackson Lago e o aca·

Irmandade do Senhor Jesús dos
Passos e Hospital de Caridade

COMEMORAÇOES DE FINADOS
De comissão do exm- Irmão Provedor, convido os mem

bras da Mêsa Administrativa bem como os' Irmãos e irmãs
desta venerável Irmandade para, no dia 2 de novembro

próximo entrante, comparecerem à. igreja do Menino Deus
a fim de comar parte nas Comemorações de Finados, as

quais constarão de missa às 8 horas e, após.. a reaíteecâo
desta, incorporados, visita à necrópole da Irmandade para
aspersão e orações de praxe.

Consistório da Irmandade, em 26 de outubro de 1963.

Orion A. Platt

Mordomo do Culto Divino
ANOTE _ GUARDE'- VISITE

DURI-BLOCOS
ANOTE as vantagens: mão-de-obra é reduzida em

'10%; o tempo de construção é 70% menor; material

mais barato e s6 precisa de 2 a 3 mm. de rebõco. As

paredes não deixam. passar ruido, umidade ou calor e têm
zurabütdade ilimitada.

GUARDE o endereço: � Escritório à Rua Felipe Sch
midt 34 19 andar, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

Salga. �,
VISITE a casa modêlo, ao lado da fábrica e cer+ttt-

se pessoalmente, de que você mesmo já Rode iniciar sua

construção.
DURIEUX & CIA. LTDA

Pébríca de blocos de cimento � tijolos de concreto -

com encaixes-

AGRADECIMENTO
PETRONIO ANTONIO VIEIRA vem, publicamente,

externar seu agradecimento ao abalizado 'clínico LUIZ CAR
LOS DA COSTA GAYOTTO, pela sua dedicação e desvêto
demonstrado durante o período em que o paciente esteve
sob seus cuidados médicos.

Patentear sua imorredoura gratidão ao altruístico e

generoso Sr. FERNANDO DE CARVALHO ROCHA e digna
tamiJia, pelo acolhimento, carinho e afeição com que c re

ceberam e o assistiram durante os longos dias de sua en

fermidade.
OUtrossim, agradece sensibilizado, ao acadêmico de

medicina HUMBERTO POLESSO pelo seu elevado eepírttc
de solidariedade tão bem demonstrado no transe pelo qual
assou o doente. FLAMULAS

Não EDcontrar

Mão Adianla Procurar

. ',i
, l

Os Melhores Pródutos com' ó�;
rMenores Preços
.!

intervenções ....
dêmico rjssumu Sawada. CIRURGIA CARDíACA

Complctnndo-se a equipe,
eom us crtntcos enrdiologis
tas Dr. Antonio Shissa, Dr.

Cds!) AI'ficcio \Mo�eira e O

Dr. Sergio Pruneaíucci c

como anestesista o Dr. Dunl
lo Duarte Freire.

EXTRA·CORPóREA

pe""ricles luiz de medeiros prode'
A circulação oxtra-corpú

rea é um sistema destinado

a substituir tempnràrfn
mente o coração e os pul-.'
mi)cs', facilitando a abertu

ra do coração e a correção
de defeitos congênitos ou

adquiridos.

o Mel, esta Môsca e seu Vôo
Convêm assinalar que os

médícos componentes da

equipe desta Capital eãc na

sua maioria peoressôres da
Faculdade de Medicina da
Universitladc de Santa Ca
tarina. O dr. Isaac Lobato Í'

pl·or. assisk'nlc da Clínica
Cirúrgica, dr... Sérgio Fran
calacei e Antonio Sbissa do

Depurfumentu de
-

Clínica
Médica l' o dr. Dunile Duar
te Freire, presidente da As·
soctaçno Brasuetra de Anes.

testa, c Onere do Departa
mento de Anestestolegía.
Na cirurgia realizada

qmu·t,,·f,·ira última, estive.
ram JII'escntes os drs. Fel"
nnudu Osvaldo de Oliveira,
Secretário da Saúde, dr.
Ot'o reut ('rJ!.' ..

I!'j"ta 'III C<t�'_1 (II' S�iicll' São

�;.(>b;lstJ.l\), _, ,� \1 'aúllllc"nlll::o
.s�v .S Ap sft'.o.

E senüa a mosca necessidade de vôo. Cumpria sua rtna
lidade sôbre a face da terra, batendo sua asas levemente suo

jas percorrendo os Cios de mel, deslizando na mesa, como

um rio dôce e perigoso. Em mi,nha machucada solidão, era
assistência. Meus olhos investigavam os caminhos pousados
por ela. Meus olhos indecisos faziam disto um panorama

preguiçosamente delicioso
-

c extsüamos: � a museu e cu,
sua fôrça e minha natureza, seu 'vôo de ritmos desconhecl
dos e meu imprevisto poder. Como um daquêles sádicos

imperadores tão falados 'quando crianças, peguei êste bíchi
nho c arranquei suas asas, para dedicarme a uma experí
·'(>ncla. gozar da fraqueza de seu corpo e da fortaleza de
'meus dedos, êstes dedos acostumados a dosenlurr carícias c

desvendar segrêdes. Esta mosca, porque agora seu nome

é "esta mosca descansa sobre a mesa, barriga para cima,
lambuzada em mel, mas sem asas. Não sei se me olha, se

lastima meu gesto, ou se goza também. rteconneco apenas
que não há mais fantasias no ar, nem procura de pães para

depositar sujeiras. Trouxe-a para a palma da mão esqucr
na. Não consegue mexer-se, o pêsn do corpo talvez. E' arre
nas uma massa gordinha que �ste. .Qu _

'a a,..J)lÕ8 ?

O {III(' é tuua massa gurtlinha com vida n� llaht:.J,lJ, -4tm�
de Hill hnmeru? Peta ,1lriml'irll vez S[h{�,a.í�ífgí'st�-tlfl "'Xl)�i,"
�����'�e�I;�!'�I? O

��I:t' c.un:u, I:;'�::�� _

n;k' hl ;!t' .i��l !:

O· aparelho que aparece
numa das fotos, funciona

durante a cirurgia como

coração e pulmões.

TE!'olPOS DA CmURGlA

Para. um perfeito entendi
mento podemos dividir, a

cirurgia carníaea extre-car

'poreá em -: três
_ tempos. O

primeiro tempo compreende
a cirurgia do tórax que é a

abertura da. parede toraclca.
Em seguida a parte especta
liz!uJa queé a e�l1rgia- sob,
a visão direta do coração
com a circulação extra-cor

pórea qUI! leva aproximada-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PEor ' \'\ACHADQ

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA _

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

A Preliminar dr' São 81:··
vestre que apontara o re

presentante de 8:10'3, �'l
urina na el'm;na-'- �

Põrto Alegre, pela zaoa u.1
êste ano, fu""in(" ao que .

eontece anualmE'nte, St,-;i
desenrolgd� em Blum�!'I:\u.
Visa com e�ta medi':!a a

Federação Atl�tica C'lt�
rlnense, prolJ�)'�'cnflr '.:
quela compet"çiio, part"f'I ..

p3ção de maior "'.Ú.ten �e

atletas, já que na 'C:Jpi.:�,.i
do estado o lnteres"e que
gem de�yertandJ ú.lt"mJ.
mente esta competiç:}o é
minlmo.

contecimento.
XXX

O consagrado f\md��ta
catarinense Sytvio 'Ju'lêA
cio d� Santos Já Iltic»u
os treinamentos vtsanrj:l a
sua partlc:paçã!.l na: Pre�i
mim r de São Silvestre
(me serâ de;:;enrolada em

Êjumenau no mia -de ao
i'Embro próximo.

XXX

Na n:lte de amanhã ES

tara reun:da a direto:ia
da F.edenção Catarlner.Je
de Futebol de Sa!ão no in
tuito de tJ:atar de assun��s
de Interesse da entidade
salon15t8.

O campeonato estsdual
salonista dev.erá ser o prin
c!pal objetivo da reunião.
A Federação de Vela e

Motor de Santa Catarina
deverá realizar domingo,
nas águas da baía. Sui de

Florianópolis 11 regata de
abertura da te�pt)!ad!L.
Vários velejadores d(>ve�

rão estar competindo nes

ta primeira rega� que iní
ela a temporad'1 d ... 19"4.

xxx.
Liderado pela h'ed<!>r�,:ão

Catarlnense de Jutebol de
Salão está sendo projeta
do para as próx·:nas �e""H

nas uma reunião que de
verá contar com tod-:ls t;S

representantes de Fede1"a
ç&>s para discutir probje
jma.s atinentes a vida do ('s

porte amador em '3a""1�a
Catarina.
A imprensa também ç�'

verá estar presente ao a�

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

•

.W

t_U.i� .

...•...•...•. . ....•
para
sua

blcic/e'fa

PNBUB '.

DUNIAIP

desferrar-se da derrota que
no turno, lhe impôs o Ta

mandare. Ganhou pelo es-

o MetroJlO' comprometido para
realizar exibição em Criciúma no

dia 1° de dezembro
Anexando duas totocõ

plaa. ceartrmenves do com

promisso com, o Bantna,
receêeeios do "Sr. DUor de

Freltas, patrono do Espor�
te Clube l\4etropol. o s(!

guInte �nclo:

Prezados Senhores:
Efetuando-se a 1° de De

zembro próximo, um flr�-
110 amistoso entre o M\:ltn
pai e Q SANTOS F. C., da.
corrente de ccmpromt-so
firmado por eqvête Clu!Je,
em face da transação «o at'é
N1l%o. nm.cs encarecer aos

prezados amigos dêssc
pest1gioso órgão, O espe
ela1 obséquio de sua cota

bora.çio, DO sentldo de di

vulgarem o máximo p'lS-
6bel em suas páginas, CO�

ticiárto e Pt'O.P8II&D.da e;rt

\erno d.hae even'" futebo�
listico.

Como é do conhecimento
de V. Su. as dlf1culdaw.s
• os ObUS que carreiam 'lo
Y1nd1l: de tuna 9Q.u!l)e e,
mo o SANTOs. para Santa
Catarina, são enormes, e

eonsequentemente a ne,�ps
S1dade de um eoncurso PI!_
blico bem mala ll.mpIO.

Por conseguJ.nte, enca.f ��

cemos a IJ1!ntlleza dOS a

migos de divulgarem em
tôrno desse ·aconteclmento
esportivo de !n('ont<>�t�vol
relevância para· () futebol
de nosso Estado, o mal.; 1m
portante do ano. em Santa
Catarina.

Certos da corte:;la hao!
tuaI dos amigos, colhem ,$

o en"Sêl0 para renovar os

nossos prote3tos de elev��
da estima e ap!'eço, fil"
mando-no!':.

Dr. Jj)ijpli de FrQlta�
PatJrono

Oficio D. 993/63
SANTOS, 2 de·

de 1983.

lImo. SDr.
PRESIDENTE jo
ESPOlt'n CLUBE M�
T1WPOL
C.acnn.u. - li.'stado 101
Santa Ca.ba.rlna

Prezado senhor:
De eonformidade com os

enteadlmentoo verbais ha
vtdDs, t1ca e.stabelec1da a
dU& de l° de dezembro Jo
cors:ente &I», para a reall-

zação do jogo cetattvo a

transferência do atleta
profissional. NILZO ANTa
Nio DA SILVA.

Sem outro particular pa
ra Q momento. aproveita
mos o ensejo que se I1I)S

oferece para reafirma:' a

V. Senhoda os protestes
da nossa mats alta esü.ua

e 'pistlnta. ccnsideqacão,

Atenciosamente -,

SANTOS FUTEBOL CLUB
Nicolau Moran, vice

Presidente dos &sportes

Ofício n. 741/63
Santos. 12 de Julho ele

1.963.

Ilmo.5nr.

fRESIDENTE d� ESPOR
TE CLUBE METROPOL
Crlchima - Estado "'e:

Santa Catarina

Prezado Senhor:

Serve o presente P9":i.
comunicar a V. Senh'" ia

Que, de acôrdo com-::t

eláusula 3a. do compr�.m;.'l
so particular firmado n'!3-,

ta data, entre o 3antcs r'.
C. e o E. C. Metropol, a e

quipe representativa dâ.'lte
Clube será provavelmente
constltuida dos atlétas 5(:

guintes:

nar, entre juvenis, pela
contagem de 2 x O.
Foi uma peíeje fraca

técmcementc, embora mo

vimentada, a que reuniu

sampauhnes e tamandaré
nos e que deu sequência �,�

campeonato de Profissib

nais da cidade, �alvand .... -

se graças às tntervencões
dos dois guardavalas, n,)

tadamente �rco, que, em

duas ooortunídades, dei-

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR oos ESPORTES

dores. O gol do triunfo
resaltou de uma falha da
plorável do lateral oncn',
o qual, atrasando a bola.
para o arqueiro Jaime,:)
fêz com um toque teve na

pelota, propieiando a 0:-;
ni uma corrtda vr.Ioz par i.
chegar primeiro à

• bola.
drtbrar sensacíonalmente
o goleiro e atirar nas re-les
do arco desguarncctdo, jf\�

Fundado o Grêmio Esportivo CLAU
Recebemos e agradece

mos O onero que seue:

Prezados Senhores:
Vimos pela presente co

rnunícar-Ihes a rundaç5.o
do Grêmio E�portivo ctau,
sociedade esta que conre

ga, na sua. maioria, os fun
cionários da flMl'l& Agu!ar,
Silva & cra., tendo per

objetivo príncípal a práti
ca do futebol, cuja ínaugu
rabão dar-se-á hoje com ')

seguinte prOgramH:

As 14,00 horas solenld:l.
de de Inauguraçã." tf'"nuo

por local a séde '.�oclal da

Associação Clube Atlét:w

:!�.Il:�;� C:I�ri=r1�
quela sOCiedade;
As 15,00 horas partida

amistosa de tutelJ.'ll entre

..is equipes titularp.s:
GREMIO ESPORTIVO

CLAU X A. C. A. VILO

NOVA, tendo por local ()

Estádio Waldemlro cO!j�a,
na Tl:lndade;
Após O término do encon

tro de futebol, 8erá ofer.<!o::I
da uma tarde daOSllnte.-nos

salões da Assoslacãn Olubo
Atlético Vila Nova, naqun-"
le Bai.rro.
A Diretoria do Grêmio

Esportivo Clau, neste opor
tunidade, avisa nos s-us

associados e enétas que o

ônibus especial partirá as

13,00 horas, da Loja CIau;
pelo que roga ) r-omoarc
cimento de todos.

Ao fazermos �sta com�

nicação, formulamos convi
te .a. V. Sas. para se fazer

presente as referidas íe!'

tividades, cujas presenç!\s
e muito nos honrarão, bem
como, solicitamos o espe
cial obséquio no sentido
da divulgação da progra
m.ação aqui contida" np. ..�
conceituado matutino.
Pelas atenções que nr)�

forem dispensadas, anted
pamos· nossos melhores a�

gradecimentos c reitera
mos·.(IS protestos da nossl.
alta estima e distinta cor.

sid.eração.
Aenelosamente,
Claudio Waldemiro da

Silva

Antonio F.errelra, Anto

nio Lima dos santos, An

tônio Wilson Honorio, A'.l

gusto Vie:ra de Oliveira.
Benedito Batista, Ca,.!o�
Roberto Ferreira Cabral
Dalmo Gaspar, Dorval Ro

drigues, Edson Arantes do

Nascimento, Geraldo An

tonio Mart!nS, Getulio
Santos da Silva, Gylmar

_

dos Santes Neves, Helmi-
ton Cardoso de Freitas Is

mael Mafra Cabral, Jair
Arantes· do Nascimento,
João Carlos Garrote Pnl'l7J,
José Darias .Silvério, Jo<;é
Ely Miranda, José M!l.Cla,
Laercio José Milani, Ma
noel André Avelino Junior,
Maur.o Ra.mos de Oliveir\1.,
MengálVio Figueiró, Olávo
Martins de Oliveira, P'l.ulo
Arlindo dos Santos, Paulo
Cesar de AraUjo, Raul 00-
nazar Calvet, Silas Ferrd�
1"a de Souza e Theodo!"ico
Haroldo de Oliveira.

Sem outro particu!;u'
!"ubEcrevemo-nos,

Ateneiosamente,

SANTOS FOO'l'BAI. CI.tJB

ram�n�aré, falen�D De�le�i�ai
SAO PAULO 2 TAMANDARE 1

Na noite de quinta feira
o São Paulo conseguiu core de 2 x 1 o teíccíor xou pasmado o pequeno to aos 38 minutos.

caçula da Divisão Prtncí- público presente. Os dnts g�ls anterí.n-er,
pal da F. C. F., quínta ter- O "Deré" Investiu em es- foram consignados par-
ra à noite, quando scmcu cala maior, do principio ao Maçhado, aos 19 minuto,
dez pontos na. Ta.ça <·Efi- fim, porém 1) fêz -com jO_ do período tntcrat, e S9ba-;,
ciência", de vez que tnm- gadas repletas de derettcs aos 2 minutes do av-tem-
bém triunfou na pt-ehmi- havendo, ainda a QSSIll.1- po.

lar a falta de arremessa- No apito funcionou ()

novato João Regis, que te
ve trabalho aceltável,?
gradando, assim em SeU

debut, em jogos de prons-

Avaí joga hoje em Imaruí
A eqUIpe ., ..... 1Dte- Por e.ssa. apresentação

Irada pi)!: tect� OI .. ti· ao público BUliDO, O n6""..o
WIares, far4 uma .b�, campeão da Capita1 rece-
esta tarde, Da eld8de de berá.a. importância de 50
lmamt, entrentttndO" "Uma 1niI el'UZêlros ITvres c,

seleção ·looal. quaisquer. despe�as.

Jdj
A ordem dos jogos do Campeonato Re

gional de Futebol de 1963 faz com queG_

�
raní e Tamandaré sejam os primeiros a fa-
zerem suas despedidas do vitorioso .......,_

'�Jogarão na tarde de hoje tricolores e a1viR- ..._.bros, que lutarão pela reabilitação, de �
que foram derrotado� nos seus anteriores'
compromissos. ,� I

Um jogo sem grandes atrativos e sem .:.u ..........oo....
importância quanto às colocações dos dois
clubes, visto �ne o "Buzre" já tem em defi..

__

'
_

nitivo a "lanterna" do Campeonato e o clu
be do dr. José Fontes assegurado o 50. lugar.

No turno, O triunfo pertenceu ao Ta·
mandaré que consignou cinco tentos centra
nenhum dos tricolores.

Os dois times, salvo alterações, formarão
assim:

TAMANDA"E' -- Jaime; 0rivaI, A·
belardo, J. Mor,'ns e Adilson; Hélio e F'1da'
Sabas, Rato, Lalão e Sabará.

GUARANI -- Valmor; Gastão, Zéea,
Vilmar e Canhoto; Acácio e Vânio; Adilson.
Rodão, Cavo'lazi e Carlinhos.

Preliminar: entre as equipes de juvenis
dos mesmos.

Companhia Laminadora
Catarinense

NECESSITAMOS UM OPERADOR PARA CONTABILI
D,mE SISTEMA FRONT FEED. TRATA-BE DE BICO. _

GlA. LAMINADORA CATARINENSE - R. CONSELHEIRO
MAFRA, 126 - NESTA.

Atenção Interior
FORNEÇO Bt.USAS BORDADAS A "'!AO

Preço de 1 amostra 1.500,01.
Preço de 1 dz. 14.400,Ol
Remessas pelo Reembólso. Junto seguil'á lista de 201'

artigos lindos para revender, tudo bordado. CAIXA pos.
TAL, 500 - FLORlANOPOLIS.

MISSA DE J.O DIA
CONVITE

O Executor e os funcionários do ·Acôrdo FloreataI
com o Estado de Santa Catarina, convidam os parentes e

pessOas da amizade de DOBa Leocadia . Antunes da Cruz,
para assistirem a missa. de 7· dia. que em intenção a sua

alma mandam celebrar na catedral Metropolitana,. segun·
da feJfa. próxima, dia 28 do corrente, as 7 horas.

APARTAMENTOS
Vende-se, pronlos para habitar na Rua

Presidenlo CQuliDho. Tratar na Praça 15
de Novembro, 22 - 2. andar telefone, 2828
- das 10 às 12 e das IS às I horas.

28/10/63

síonais.
Os dois times: SAO PA1J

LO - vatmor (Marco);
carunhosr, Arnoldu. Luiz

Henrique e .rurtct: Amet 0

Arí; éarlinhos II ro-nn ,

Machado, Oládio e Góla.
TAMANDARÉ - Jaime:

Oi-íval Abelardo, J. Mart:n'i
e Adilson; Fida e Hélio;
Babas, Rato. Lalã_o e Sa-
bará.

Preliminar catarinense da corrida
de São Silvestre poderá ser

em Blumenau
O sr. Arybaldo Póvoas,

representante da A oaee
ta Esportiva de São Paulo
em Santa catarina, elll; t-a.
Iestra com a reportaeom
teve oportunidade de .u
formar qUI;! já se encontra
de posse do regulamente
da preliminar de São Sil
vestre.

Infor-mou ainda aquele
desporti-ta que por eugca
tão do sr. Ody Varela.
presidente da j'ederabão
Atlética cetannense, fi pró
xima prelimínar- pude:·fl..
sei' desdobrada em Blutue
nau onde o esporte pedes
tre contra com maior n{l
mero de ádépros.

Hamilton Cordeiro desgostoso com a

direção técnica do C.R. Aldo Luz
Escreveu: se era verdade a notícia

Abelardo Abnhalil cM! que iria. �e transferir
para o C. N. Riachuclo. a�

Em palestra c'Jrdlal que firmou o grande remador
mantivemos com o extra!)!" que em seu de3ejo ab,mdo
dinário remadOl' do C. R. nar o clube que hã ta.nlús
Aldo Luz, o mesmo de-cla- anos êle tem se dedicado
ro:.u que achava�:-;e em li� em defendl·r com brilhl!n
tíglO eom o clube, em \':8- ti.'mo. Mas a continuar (:-
ta de não concordar com se e.�tado de c'Ji:;as, folC
q orientação que vem sen- prefere afastar�se um P01!�
do dada ao:. clube peJ9. '!- co do remo, não. disput.an-
tual direção técnica. do êste C61mpeonato. o que
Disse-ne\> o rcmad:Jr qu,·'" seria doe lamentar n!U·l v..:

e<ltamos em tl"eh:lamentO torcedores aldi-5ta� :"[:ze
hã mais de um .nês com o vêem em Hamilton Cordcl�
seu colega Teixeira no ro um dos seus mais dedi�
bal'eo de dois &'rn pat�ão caelos e conl-'agrl'ldos reH1,(�
e qUe e-stava se �ando muÍ dores.
to bem nesse tipo rte b!ll·c�. Lamentamo:; :.inceramen
a direção técnica do club� te que Hamilton CO!'dd�o
sem mais DeJll menos a esteJa com o firme própo�
('�calou para disputar o sito de não di�;lutar cStP.
próximo eampeonato cat9.· c�mpeonato, e :.\creditamos
dnense de remo no páreJ nos que o dignisc:lmo pr'.'-
de dolo; com patrão. sidente do C. R. Aldo Luz.
Alega o referid:J atléta Dr. Marcilio Mede!rr:s, 110

que uma mudança. de t�po mem dotado de muita �a-
de barco assim tão mpida bilidade, "'abia c?ntornar
não irá surtir efeito al- essa situação. e Que, uara

gUrn, e que êle e seu com? alegria de todos o� al.jis-
panhelro teriam fOrç03"l- tas, Hamilton Curdeiro ('S�

mente que modiücar o f�!l teja defendendo o l)fl\'j�
tipo de remada o que não lhão alvi�rubro no p-rôx!�
era intere!'"sante, pois já mo campeonato Catarincn
estava muito em cim"l u"l se de Remo. n�:-;ta c'Jpi
regata. Perguntado ainda tal.

DR. SEBASTIÃO MOURA

27-10·63

CIRURGJ..\O-DENTISTA
CLíNICA DIURNA E NOTURNA

Ex·Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. PaulQ
Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese
HORÁRIO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 18 horas

2's 4"5 e 6' FEIRAS ATÉ A:j 20.�0.
RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JO�O PINTO.

CASA
Precisa·se de uma, de preferência localizada não muito

longe da. zona central da cidade e com alguma área de. terra.
Favor fonar para 2007 por meio do qual serão combina

dos detalhes neces..�as, para concretização do�a.

Dra. IARA ODItA Norm AMMON
CIRURGIA DENTISTA

Atende �àmente com hora marcado das 8 às 1 2 hor.
Método P! lc.-oI6g1,:0 moderno-espeCializadO para crion
ça,
Alta rotaçdo.
Aplicação t6plca dt" fluor.
A tende· senhoraj_ e Crianças,
E' dn!'j 15 às 18 horas
Ruo São Jorg.� 30

;,j;;
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



--
(P€R1CLES PR��. da série).

Antes de entrar prgpriamcntc na análise de "Uma

Voz na Praça", é de oportunidade considerar outros

aspectos, ligados à Editôra, à natureza gráttca do livro

c ao autor, principal personagem. O volume foi

lanç:tdo pela EDJTORA ROTEmO, dirigida por Salim

Miguel, Silveira de Souza t' Silveira Lenzi. Como tôdas

:JS Ediiôl'Us nO,'85 do País, sofre dificuldades, mas, fp..

hzmentc. tem pennanccido forte em suas finalidades

que é publicar escritores de Santa Catarina, da atual

geração, principalmente. "Uma voz na praça" é justa
mente II. primeira publicação, sendo qoe outras estão

programada>;, aindtL para êste 300. Além de um volume

de poemas de minha autoria, será Jançada. uma antolo

gia de "CRõ:'ltlCAS", com a (l3rticipação de cronistas

!;prio.. , q-rase todos colaboradores dos jomais da cepí
tal; um uvro de contos, "OS NOSSOS IGUAIS" de Sa

lim l\1il.;"ud e finalmente um "ÁLBUM" de Meyer Pljho,
com desenhos sôbre o Boi de mamão, pepnjar auto foi·

clórico catannense. PAra o ano vindouro, será editado

um reabarno Interessante de Uoldemar Meneses ares·

l}fito de ".1."ZZ" e possivelmente a Editôra publicará o

romance "I�QUIETAÇAO" de Ricardo Hofm'ann, que

conscguiu há ]lOUt.'O tempo, menção honrosa num eon

eursn organizado pela "o,)sé Olympio". A Editôra epe
sar dos ohstácutoa, tem recebido auxílios, o que vem

demonstrar o taterêsse pela sua sobrevívêccía. Até o

momento. fique apenas na Editôra". Cabe-me, agora
falar sõbrc a natureza gnífica do volume: a confecção
é ótima. paginaçãu excelente, moderno jÔlro de tipos e

POEMO

"UMA VOZ NA PRAÇA"
traz a apresentação, em eab:a baixa, do ]omalis'ta Silo
vetra Leuzi "Uma voz na Praça" é ilustrado por PR
DRO PAULO VECCIIIETTI, e a enpa, tambêm de su

autoria, ficou realmente eruseca e rúnctonet, Saio f

usando um têrmo cansado, porém significlttivo, um

edição "primorosa". Prova evidente, que F'lorianópol'
tem condições de apresentar publicações de- gabarit
Tudo é uma questão de coragem, I'; scbreteec neree
rança. Seria um tanto antí-rlidâtícn, caso não ratasse

respeito de JO.\O I�AULO SILVEIRA DE SOUZA., sut
de "UMA VOZ NA PUAÇA". E' de importância dizer qu
é 'Um intelectual honesto, contista e cronista dos melh

res que conheço. homem de profunda leitura e estm
ta do'! mais respeitados. Eu não gosto de exageros, po
se JH'Car por omissão. Aqui nesta "nestêrro'', não {�
sempre que surge um escritor de SUllS étmensões. Se
escrevesse em jornais do Rio de Janeiro e São Paulo
não bá dúvídn, sorte nome nacional. E muitos Imbeci

que escreve-m dtàrfamente em uma série de periódi
cos, iriam reconhecer sua linha de ebservaçêes psicólo
g'ces, sua dinâmica. no apresentar os personagens, f'

trama Iwm feita e disposta. Esta primeira nota, nã ....

poderia fugir dêstes breves comentários, necessãrtos

almal, no sentido de que os leitfl!'f's possam ter (Im"

idéin mais real a respeito da E�·tõ!"a que o pubu-cu, do
espeto gráttco uo volume, enfim. Nas próximas, irei

percorrer a contextura c o contexto de sua obra, e so·
mente então poderei informar o conteúdo d ... r:Lli'lJl\,
o sistema da T(!;CNICA, o PfO('CSSO da COMU:>lrC,\BI.
LID,u)E e o VALOR de "Urna voz 'na praça" na títern
tura catarfnense.

1. 8'lb o patrocínia do Ga·

b:nete de Relações públi··
cas do Palácio do Gover·

no, estará se apresentan·
do dia 1· de novembro, âs_
20,30 horas, no Teatrf"

.

Alvaro de Carvalho, r

]Jianista Peter Schmithau

sen, numa audição llCne·

ficiente, tendo por fi::"

dade calaborar com o na·

ta! dos pobres.

EDSON NELSON de UBALDO

2. Dia 6 de nove'llbro. du
tante a II', Feira do Li·

vro, setá lançado, pela
Editõra Roteiro, um vo°

lume de poemas de Péri·
cles Prade, institulado
"l!:STE INTERIOR DE

SERPE�'TES ALEGRES".

3 . .'\ C:;'mara Júr:.ior de FlO':�
l1anópolis instituiu um .�
concurso "melhor capa e;
melhor ilustração", a fim �

de. �rerniar os artistas 1
plasÍlcos que pltmejaram j
e ilustraram livros de au·

j. tores c:darinenses, parti.
pantes da II·. Feira.

TOdOS�O" livros de escritores ca.

tarinenses particin:n'ü-, e'

desde que o autor nã

Udeseje, deverá apresentf1'
negativa por escrito. .-na
remos ainda maiores ir

(Transcrito da Revista "COMUNICA·

ç_j\O�, 11· 2, São Paulo, órgão oficial,lla
União BTasileira de Escritores).

formações.

Eglê l\Talheiros

Dez contos preferidos de Autoras Brasileiros

Expresso C'RES C IUM�N SE

(Sob a direção e respõnsabíttdade da F.E.C.)

DISCIPLiNA EVANGELICA

Regime de ordem imposta ou livremente consenuee a

disciplina espirita ou seja a disciplina evangélica tem seu

roteiro indisviavel, sabendo> seperar as coisas propríamen.

.te pertencentss ao mundo WrrenÇ'l e �s que pertencem á

ordem divina, no que concerne ás regras dos ensinamentos

de Jesus.

Os espíritas que � são porque o Espiritismo já entrou

na sua concíêncla, no seu entendimento e na sua alma, pro

curam manter essa disciplina e mante-la-ão por certo, para
que a Doutrina não perca sua finalidade.

Pode-se observar isso, através de inumeros jornais, re

listas e outras publicações disseminadas por todo BrasiL

Não lemos em nenhuma. dessas publicações nenhum

comentãrtc politico, nenhuma critica, nenhuma opinião sõ

)re a situação política do nosso país seja direita, da es

juerda ou do centro.
Com essa aconselhavel atitude não nos envolvemos com

cotsas que só aos homens pertencer, dentro dos quados e

imites de suas situações por eles mesmos escolhidos e não

nes compete participar como figurantes.
Não é que sejamos inSensiveis a tudo que se passa, par

.

e integrante da coletividade a que pertencemos, estamos

.a-cbém sujeitos a sofrer suas ccnsequônoías, entretanto,

Iespídcs de adias, víngancas e desamor para com o prõxi
anemos compreender todas essas coisas por outro

prisma e de forma mais de acordo com os ensinamentos

que temos recebido. •

Por tcbso é que nossa atitude não é nem pode ser a de

tomar partidos por A, por B. ou por C.

Nossa atitude não é a de aumentar a confusão.

Ne!ij"'o �(\j�ü') coletiva em que estar-os c-ivoivtdos. só

há uma fd!,lI c rtc: a prece, orando para que os homens

rctí ,.'1 . s Olhos do pó da terra e os eleve-n para o Alto

r'.)';;1O;1o l::ir.rn que a boa eompreens.ão inspire a todos, os

que governam e são governados para que a paz �oIte a ha

bitar em todo os corações,

NOTICIAS DIVERSAS

A FEDER.AÇAO ESPIRITA CATAR!NENSE, através

dos tracatbos do Conselho Federativo continua em cons

tante contrito com cs Centros desta Capital e de todo o Es·

tado, recebendo de dtversas dessas entidades suas filiadas,
relatórios em que são prcatadas contes de suas mültíplas
atividades. zncarecemos a todos os Centros que continuem

rr.f'.:1tc!1do conteto com a Federação afim de que a Casa

do Er;piritismo em Santa Catarina possa cumprir seu de-

Curso Prpl)Nafério Iontinente
CURSOS ESPEUA1S

PARA PROFE:.SORES
DE DATlLOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 lGINA'SIO EM UM ANO)
PRE-GI NASIAL ADMISSÃO DUR.ANTE o ANO
OAT1LOGRAF!A

- Baseado nos moIS mOdernos proce5S0s pedoo
gC,glCOS

- Dingido ,::>t!IC
- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'R.IOS. DIURNOS e NOTURNOS
Fuço sua Inscnçõo Ó Ruo DI FulviO Aducçj

go 24 de MOle. 748 _ I andar
F""llvl,1n �OfT, móqUlna" flaVOS

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

LIVRARIA ESPIRITA

Deveras animador tem sido o movimento dessa Livra,

ria, perfcit!'!mcnte atualizada. como está á corresponder ás

necessidades dn Doutri.'"la.

Hon.\ DE J\oIEDlTAÇAO NA FEDERAÇAO

Todas as terças·feiras ás 20 horas. Compareçam a

essas reuniões.

(Cont. da S". pág.)
seus mari!lheiros, pOde sem·

pre participar dns ações
imperecíveis de nossa Ar·

mada". "Fêz mais ainda:

_ acrescentou S. exa. -

"sob o Império, quando o

.Joder nW.l1 b.:l�,!l.).:o che

]'ou a rigur<.r como o ter·

::eiro do mundo, Santa Ca·

tarina, pelo trabalho de

;;eus famosos carpinteiros
da ribeira, ofereceu ao Bra·

sil embarcações de peque
na e média. tonelagem,
aqui constiluídas em imo

provisado� estcleiros à bei·

ra da jJrnia, ('�'1oorcações
cujas linh2'_s e arerfeiçoado
acab�ment log�:'r:"n �"an·

res encômios dos técnicos

navais".

visita

às 10 horas - MATLlIlADA
- De�f'r'ho e:r. Lenga Metragem

O 11""''Te�O M,\GICQ
- C" '; "JCl _ .. 'r'�nl l'r -

- C�no!l:a: até 5 anes -

oçêo pcrrnonen!e com

pego normal pera
argamassas

SmA S. A. Produtos Químicos para Canstntçio

Vendos em FLORIANÓPOLIS:
Tom T. V.'iidi & Ci/'l.

�u�, Dom J. Ci::�p.v
" � W"I·:\ I. 2850 :}����

VENDA DE G�(Dr.!RA

O.M.

A CIA. DE CIGARROS SOt:"ZA CRUZ tem para vendr
uma (l) Caldeira �Iie City, com tubulação horizontal d

:1 3/4", com capactdade para produção de 2.800 kg hora VI

por, com fôrça de 150 HP.

Possui uma superftcíe de ,aquecimento de 132 m2

A caldaíra esta à disposição dos interessados à rua Lau

ro Muller, 1.650 - 'rutiarão - (:iC.
As propostos deve-no ser remetidas ao enderêço supre

cttecic em envelope Ieohado, mencionando "Proposta para

conpra de Caldeira".
À Companhia reserva-se o direito de aceitar uma ou re

jcitur tôdss as "propostas.

Estou assim, na solidão e na sentença,
como antes estivera nos teus olhos de criança,
na infância nua e descoberta,

no sol c nos touros encantados

que tombaram sem violência em nossas praças de menrnos.

Mas ae:õra e o dilema-de ãrnar-ouser vazio:
meu coração é um camPo imenso e sem pinheiros!
Nele nasceste'
c f<'lste céu e horizonte

para a floração das minhas ambições.
Nele recebeste meus pedidos
(que eram todos os pedidos do mundo)
para as núpcias da nossa integração.
Cisne - cantei n� floresta que seriam teus cabelos.

Rcija-flôr - transformei tôdas as rosas nos teus lábio')
E porque estou assim,
na solidão, nas pedras e nas noites,
é que virás como o ciclone
no moment? mais supremo desta posse.

Perorou então: "E neste

momento, quando o Govêr·
no do Estado de Santa Ca·

tarina homenageia, na pre·
clara pessoa de V. Exa. U

gloriosa Marinha �� a::ion

ergo a minha taça. em no

me do Govêrno e do povo
catarine'1l'1e para �aud:>,r e

assegurar a V. Exa. a pere·
nidade de,>!'''!, 1\") ':'Ide secu·

lar, que Fi!') pstreitamente

une os filhos desta terra à

Mllrinha do Brasil"'.

In-.:petor .••

� 2 hOi'as

R _hard Greene

Pe.El" Cu h n3

R')BlN HC)ü::J, O UVENCIVALàs 1 1. '2 - 3 3/4 - 7 - 9 horas

Jerry Lewi;

Ana Mar' a Alber!!hettl - em -

CINDERELO SEM SAPATO
_ VistaVision - TecnIcolor _

- Censura: ate 5 anOs -

ri!z

- C n�m:Scope - Tecnicolor -

- Censui',a: ate 10 D.nc� -

às4-7-91/2horas

Richard Beymer
Diane Baleer

às 1 3/4 - 4 3/4 e 7 3/4 horas

CANTINFLAS M!lurice Chevaller
ZEa Zsa Gabor

P E P E
- CinemaScope - Tecnicolor -

- Cessura: até 5 anos _

roxy
às 2 horas
Vittorie de Sica

Maria Luz Galicia

:tu:, El.A E A SOGRA

às 7 1/2 h:m�s
Vittorio ue Sica
Mar_;a Luz Gal'eia - em -

ELE, ELA E A SOGRA
- C"o. ·ura·: até 18 an03 -

Warren Gotes

Corey Allen
- em

PROPRIEDADE PRlYADt\

MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARI�A
ENDERE'ÇO TELE0RAFICO CRESCIUMENSE

Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre

(Continu&ção do inquérito)
:nedalhão - Machado de Assis, O espião alemão - Monte

;'0 Lobato, O alienist�� - Machado de Assis, Balbino, bc

A causa secreta _ Machado de Assis, Piá não sofre? Sofre mem do mar - Origenes Lessa.
- Mário de Andrade, Gaetaninho - Antonio de Alcântara Raul Caldas, filho

Machado, Baleia _ Gmciliano Ramos, Cló _ Lima Bar· Um bra('oc; Machado de Assis, O homem que sabia java
reta, Feliz Aniversário _ Clarice Lispector, Circo de coe- nês - Lima Barreto, Tragédia de um capão de pintos -

,hinhos _ Marques Rebelo. A hora e vez de Augusto Matra· Monteiro. Lobato, Túmulo, túmulo, túmulo - Mário de An·

gl'l - J. Guimarães Rosa, A morte da porta estandarte - drade, Baianinha - Ribeiro Couto, O relógiO do hospital -

Anibal Machndo. Uma procissão - Silveira de Souza. Graciliano Ramos, A estória do homem do pinguelo - J

Salim Migucl Guimarães Rosa, A legião estrangeira - Clarice Lispector
Uns braços _ Machado de Assis, O homem que sabia ja· Circo de coelhinhos - Marques Rebelo, O homenzinho na

vanês _ Lima Barreto, ApOlogo brasileiro sem véu de ale· ventania - Paulo Mendes Campos,
goria - Antonio de Alcãntara Machado, Nízia Figueira, sua Silveira de Sousa

criada _ Mário de Andrade, Minsk - Graciliano Ramos, Uns braços - Machado de Assis, O homem que sabia java·
Uma noite de chuva, ou Simão, diletante de ambientes - nês - Lima Barreto, O boi velho - Simões Lopes Neto

Ribeiro Couto, Em maio _ Marquez Rebelo, O burrinho Túmulo, túmulo, túmulo - Mário de Andrade, Minsk -

P€drês _ J, Guirnamães Rosa, O gerente - Carlos Dru· Graciliano Ramos, Ninho de periqUitos - Hugo de Carva·

mOnd de Andrade, A morte da porta estandarte - Aníbal lho Ramos, Apólogo brasileiro sem véu de alegoria - An·

Machado. tonio de Alcântara Machado, O guarda·freios - João AI·

Reinich Coelho phonsus, Circo de coelhinhos - Marques Rebelo, O bur·
O homem que sabia javanês _ Lima Barreto, Teoria do tinho pedres - J. Guimarães Rosa.
.,... ,�:;;;;csa::rm -.-,�·$S ":ç:

Filiais: - São Paulo Rua João Teodoro, 670 - CUl'itiba A"."Iguaçú, 2117 -:- fone 1.21:� - Pôrlo Alegre Rua 7 de Setem ro, .091 - Ione 7 f _ i'·,. "dr. oma,50
f?l1c 2 01 -. Tu ara0 Rua Lauro Muller, 50 - fone 1479 - Ararangua Prasa HerClho Luz, 632 - fone·23 ,- Laguna Rua Guetavo Richard 514 _ fone 131 _ JOÍlo1VilJeoRua Abdon 'ii

Batista, 207 ..,.. fóne 765.
__ , <t; _ .. __ _ ._0

CAMINHOES PRÓPRIOS PARA l\fUD�!;AS
' 0·0

____________=�Ô<;_.... '.is c.

SABOROSO?
80 CHE ZITD

AVENTURAS DE UM JOVEM

- CinemaScope - Cõr de Luxo -

- Censura: até 14 anos_

i.:çório
às 2 112 - 5 - 7 1/2 - 9 1/2 hs.

Richa,d Greene
Pcto' Cu�hing

ROBIN HOOD, O II(VBNCIVAL
- CinemaScoue _ Tecnicolor _

....: Ceosm';: até 10 anos -

rajá
às 2 e 8 horas

Armando Fr�ncielo
Linda Cr'stal - em -

A MULHER DO FARAÓ
- Clnems.Scope - Tecnicolor -

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Na foto a esqnertla vemos o acadêmico Savas Al'!óstolo ladeando os aparelhos que
subsutuom I'·mporáriamente o coração e os pulmões. No centro e a direita aspec
tos di! cirur;;u ca"d"aca destacando-se o Dr. Isaac Lobato Filho, nrcressoe da

1'<11":1"(18('.(, (ie Medicina da USC. (FOTOS DE PAULO DUARTE)

tra-se na vanguarda da
maioria dos outros Esta
dos.

Dia 24 Ultimo realizou-se

Por ocasião da recente
visita do Almirante João
Moreira Maia ao nosso Es
tado, foram-lhe prestadas
significativas manifestações
de apreço, entre as quais
um banquete em Palácio,
orerecrd- pelo Governador
Oetsc nencs. com o campa
reciJWmW dd.li alt.u.s nutcn
dades civis c militares, in
ctutndo.se o Desembarga
dor Arno ·Hoe::;chl, Presiden
te do Tribunal de .Iustíça,
Deputado 1 vo Silveira, Pre
svtente dl\ Assembleia Le

gislativa, Ministro Nelson

Stoterau, Presidente do Tri
bunal de Contas, Secretá
rios de E,Stado e represen
tante do Arcebispo Metropo.
litano, D. Joaquim Domin

gues de Oliveira.
Em nome do Governador

Celso Ramos, que se acha
va no R�o de Janeiro a

serviço do Estado, coube
ao Deputado Mário Tava
res da Cunha Mcllo, secre
tãno do Interior e Justiça,
saudar o ilustre visitante,
oeferecendo.Ihe a homena
gem.
O ilustre titular do In

terior e Justiça teve, então,
palavras de glorificação à

Rodrigo de Hsro na lia. Feira do Livro

Continua repercutindo o sucesso que o pintor e escri

tor Rodrigo de Haro, vem obtendo no Rio de Janeiro. Se

gundo as últimas noticias colhidas dos jornais da Guaria

bera, Rodrigo ultimamente �stá pintando uma série de

retratos, todos êtes vendidos com grande aceitação. Além

disto, sabe-se que publicará, ainda êste ano, mais um livro

de poemas, cujo titulo é "ÉROS FúNEBRE". Estará par

ticipando também da lI'. Feira do Livro, organizada pela
Câmara Júnior. de Florianópolis, onde será apresentado na

"barraca de autores cátãrtnenses", seu volume "TRINTA

POEMAS DE RODRIGO DE HARO! É quase certa sua vin

da, sendo que participo.rá- da "noite de autógrafos"_

Marinha de Guerra do Bra
sil, dizendo da preponderan
te atuação das nossas fôrças
navais na manutenção e de
fesa da unidade nacional,
desde os primórdios de nos
sa formação hístéríca, "nu
ma época em que - disse o

orador - "p.üa vastidão
territorial, as -cuíceções
via terrestre é. ..m apenas
uma aventura das estradas
e das bandeiras, rasgando
ásperos sertões, ávidas de
ouro e de ríquesas". E
acrescentou o Deputado Má·
rio Tavares da Cunha Mello,
Secretário do Interior e

Justiça, assim falando em

nome do ocgernedor Celso
Ramos: "E foi a Marinha
que, na sobressaltada época
da pirataria e das incursões
estrangeiras, pôde manter
integro o território nacio
nal, suprindo as suas defi·
ciências materiais com in
trepidez e a ação sacrtnca
da dos nossos marujos".
Aludiu a seguir à conti

nuidade do pàtriótlco papel
da nossa Armada, através

da. evolução polítifa do
pais e lembrou que "Santa
Catarina, pelo valor ias

r Cent. na 7', ,ág.)

quele Nosocômio pela equi
pe do Instituto de cardio
logia,

OPERAÇOES REALIZADAS

Foram realizadas quatro
cirurgias cardiacas com cír

éulaçâü extee-coepõrea du
rante esta semana, tõdas
elas pela mesma equipe e

rio mesmo Hospital. Tra

tem-se de quatro pacientes
adultos, um do sexo mascu

lino e os demais do sexo

feminino, todos catarjnen

ses, sendo dois da Capital:
um do município de Palha

ça e outro de 'rtjccas.
Eram portadores de este

nosemitral, que consiste na

perturbação funcional
.

da

válvula mitral (uma das

vervutas lntracardíacas] cau

sada por prévia alteração
devida. ao comprometimen
to do coração pela febre

reumática.
Dois pacientes pracura

ram o ambulatório do Ins

tituto de Cardiologia do

nosso Estado e outro pro
veniente do Departamento
de Clírii.ca Médica da Fucul-

Com duas salas de aula e

possibilidade de ampliação
futura tão logo se torne ne

cessário, contendo tôdas as

demais dependências indis

pensáveis ao seu bom fun

cionamento, acaba de ser

inaugurado (no dia 23) o

prédio escolar da base

aerea, que vem substituir a

velha escola. l!:ste de agora
(foto) possibilita melhores
condições de ensino às

crianças em idade escolar
não só dos residentes na

base, como também nas vi

zinhanças. A construção
deste novo e moderno esta
belecimento de ensino es-

dade de Medicina da Ijni- teve a cargo da DOP, com

versidade de Santa Caeart- financiamento e fiscalização
na. Finalmente, o último pa- do PLAMEG.

ciente foi enviado pelo Ser-

viço de CardiOlogia do 111!:..... Xo ato inaugural OSBtRrn

tituto dos Comerciários. da palavra o prof. EIpIdio
Barbosa, titular da Pasta

INDICAÇÕES E DlAGNÓS- de Educação, que falou em

TICO nome do Governo, o Co

mandante Bandeira Maia,
Os pacientes foram previa- da Base Aerea e a diretora

mente submetidos a estu- do estabelecimento. Todos

dos clínicos com os exames tiveram oportunidade de

ressaltar o significado do

ato, que vinha ao encontro
de antiga reivindicação da

população escolar ali resi

dente.

eletro-cardiográfico e radio

lógico que possibilitam o

diagnóstico da doença mi

trai e a índíca-ao -Irúrgtea.
(ConL ..

ft

_j.g.)

OUTRA DAS MIL

: êfhifg'iii"ífÔ· tor'ãçarénío�(Óhitêâfâ·tinensr·)�"�
.

Quatro Grandes Intervenções Cir�r9icas Cardíacas Marca
Nesta Capitallo Início de

_

Uma Série
Florianopolifano acompanha emocionado operaçõ • es do Coração realizadas no Hospital Nereu Ramos

(Texto de.JOAO NILO LINHARES)

Nl reportagem - de "O E.. no Ho.p;tal. Nere. Ra?,o, Inauguradó ovOtooo", procurando dar maior maia uma C11'U.t"gia cardíaca

divulg.ção '" últimas·ln.. extra-co....ree pela eqmpe

Escola-r devações no setor médIco composta de cardiologistas
Científico desta Capital. desta Capital e do RIO de

qual seja a operação do co- Janeiro que se encontram

ração, deslocou-se para o entre nós.

Hospital Nereu Ramos, a Pela quarta vez esta epe-
fim de apresentar 1UD do. ração é realizada nesta cí

cumentário completo sôbre dade, através do Instituto
um tema que tem desnee- de Cardiologia do Estado,
tado real ínterêsse ao pú- criado recentemente pelo
blico em geral. COR\'ém as- PLAMEG.
sínalar que esta operação Esta modalidade de cio
vcm sendo praticada sêmen. rurgia vem sendo praticada
te nos grandes centros do em caráter experimentaI
País e Florianópolis encon. desde o íuíclc dêste ano na.

Desmembrrmel.:tq ,do Estreito vai hoje a Juri
Estarão debatendo o pc:lpitan!e assunto o Dr. Rubens de Arruda Ramos

e o Deputando Fernando Viégas
A Emancipação do Estrel- Para êste tão controverü-

to será julgada no prôxímn do tema foram escolhidos
programa "Vooê é ° Juri", doi, oradores do meis alto D' E-S:TADO·de Canegé Cotta. gabarito: Dr. Rubens de
O Desmembramento da Arruda Ramos (contra) e

�::ita�reése�:, as���t� s:�� �:��)�emando Viegas (a
� O lUIS AMUeO DI.uJO DI SAlftA CArUlU.

� •

�men���i:��ame��e m��; -: � --:--::-F_IO_'i_�_Ó_PO_Ii_',_(_DO_m_i_:ng:_o_:),_2_7._de_O_:"_'_"b_'O_de_'96_'_
:::�::�:��í�:'�:�::=: A inda a Visita do Inspetor
oO;;";;ÓP'iO poder legisla- Cieral da Marlonh ativo j;i. votou duaa vezes a

rnaté;Ia. de forma diversa...

Acelün oe Souza: Natalicio·
l!:ste periódico, com grato prazer, assinala a -:Ls

sagem do natalicio do Sr. ACELON DE SOUZA, rur-25
do corrente. O conceituado senhor exerce atualmente as

funções de Diretor-Presidente da Firma Carlos Hoepcke
., A. Pessoa de reconhecidas relações, tem recebido por
parte de seus amigos inúmeras manifestações de rego-
aijn. Goza, nos circulas em que frequenta, da mais al
ta estima, por suas qualidades de homem respcnsãvet e

generoso. "O Estado" que ínvoluntàríarnente não 'par
ticipou seu aniversário ocorrido dia 25, transmite ;ago
'a, efusivos cumprimentos, desejando ao.ilustre e nus
tradc Senhor, saúde, e satisfações em sua brilhante rcer
ren-a.

Representantes de Seara
Visitam a cmsc

LOTERIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Seára é um dos· munici- vidências imediatas para O
pios que, no Vale do Rio atendimento da reivindica-

RESULTADOS DA EXTRAÇÃO DE SEXTA·FEIRA:

do Peixe, desenvolve a sua

indústria com a pressa dos
que realmente querem pro·
gradir. E Isso traz proble
mas, principalmente aquele
ligado à energia elétrica.
E foi para trotar dêsse

assunto que estiveram na

Cent.rais Elét.ricas de Santa
Catarina SIA, na !TIanhã de
ontem os Srs. Deputado
Fioravante Massollno c Amé
rico Paludo, Presidente da

Câmara de Vereadores da

quela comuna. Recebidos

pelo Sr _ Hermeno,., I.argn
Ta, Diretor Comercial da

CELESC, if' a quem expuse-

3.503 CR$ 1.000.000.00 Florianópolis
7.405 CR$ 100.000,00 Florianópolls
1.661 CR� 50.000,00 Florianópolis
5Nill CR! :10.000,00 Joinville
4.117 C", 25.000,00 Canoinhas

EXTRAÇOES DO MI'!:S DE NOVEMBRO DE 1963

Em Bela Vista, São Carlos, foi construida OUTRA DAS·
lUlL

\

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários
Faço público que se encontram abertas inscrições de

AGENTE FISCAL DO IMPOSTO DO CONSUMO do Minis
\.éria da Fazenda.

ção, tendo em vista mesmo
a próxima inauguração da
Usina "CELSO RAMOS�
(aproveitamento da cascata
do Esperinha), no munici
pio de Faxinai dos Guedes.
Falando ao reporter, tan

to o deputado Massoline
como o Vereador Americo
Paludo, manifestaram o seu

regosl.lo pela. SOluçã1 en

('.ontrada, tecendo ,mbos
elogiosas referências à Em
prêsa que, por intermédio
da CIDESTE com sede em

A Inscrição estará aberta no LA.P.I., elas 8,00 às U,OO
horas.

ABERTURA: 04/11/63
ENCERRAMENTO: 04/12/63
São requisitos para inscrição:
a) nacionalidade:· o candidato deverá ser braslleir!J

nato ou naturalizado.
b) sexo: poderão inscrever-se candidatos de ambos os

sexos.

c) idade: mlnima 18 anos completos à data do encero

romento, máxima 40 anos incompletos à data da
abertura da inscrição.

d) certiCicado de reservista
e) titulo de eleitor
f) 2 fotografias 3x4, de frente e sem chapeu
Os candidatos do interior poderão inscrever-se por pro

cura.<;i'io.
Florianópolis, 22 de outubro de 1963

Altair da Silva C;lsl;aes Sobrinllll
Substituto Automatico do Delegada em

P r é d
Base

Dia 28 de Outubr
A A.S.P.S.C_, distribuiu

ontem a imprensa a se

guinte nota:

Servidor Público:
Hoje é o dia dedicado a

ti. ensível.
ÉS, como as demais clas

ses, um dos alicerces da
estrutura polítioo-admínía.

trativa de uma nação.
Repousa em ti a respon

sabilidade de manter os

serviços públicos em cun

eucões e à altura dêste po- brasileira.
vo, de que és uma parcela
substancial.
És tu, agente do Fisco,

que disseminado pelas re

giões mais agrestes, car

reias para o erário público
o numerário com que é
Admíntstraçüo faz a estra

da, o pôrto. mantêm o en

sino, produz a energia e

custeia a saúde pública.
Tu, Professor, que nas

anônímas salas de aula. te
vas o farol do saber às
mentes turvas dos enatra

betos, abrindo à cqanci- t.a, Catai ina.
nha - futuro cidadão _

um horizorlte mais p'romis
sor para 4a e ..j{tri. � Esta
do.

-

Tu, médico do Estado,
que nas casas de saúde, sa- Secretârio Geral;
natórios, dás assistência rr- Teodoro da Silva _ Te
síca ou psíquica aos que so-

frem. ges - Tesoureiro.
Tu, militar, que manténs

a paz externa e interna, NOTA:
propiciando clima para que
a Nação desenvolva-se em

seu progresso material e

espiritual.
Enfim, enfeixa-se em ti,

servidor público civil ou

militar, a grande missão de

O ilustre deputado Ruy Hulse apresentou projeto.
na Assembléia, determinando o direito de as fundo>
nãrias públicas se aposentarem com 25 anos de servi

A proposição, sob os ângulos da justiça. parece
desaconselhada, pela discriminação que estabelece
repartições.

Além disso, o projeto, decididamente rubirosáceto
pOis surgido com a presença do Porfírio no Brasil, p0-
deria ter consequências calamitosas.

Como, por exemplo, a de precipitar aposentadO'
rias em requerimentos que assim principiassem:

João Frandsco, escriturário, com 25 an08 de !If'l"

viço, juntando o comprovante do ato cirurgico a qdtl
se submt'teu, vem rcquerer:

1" - que srja averbado em todos os seus rcgiJ'
tros de funcionário, a alteração do scu nome pari
JOANA "�RANClSCA e a do seu sexo para feminino;

2" - que lhe beja concedida aposentadoria, nos te"
mos da lei."

A essa consequência funcional, grave para o equl
librlo financeiro do Tesouro, viria somar·se outra maIS

grave no aspecto social, quando os requerentes fossenl
casados ..

5f�ç:"","'"".:J'-''''',� ,:':V \�(�.,

P'A ('"p,c, VlflO.f)o(}on

CR$ 2.000.000.00
CR� 1.00n.Ono,Oo
CR$ 2.000.000.00

C� 1.000.000,00
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