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PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:
Negativo - Cumular - Nevoa - Cirrus - Tempo
Médio: Estável·Bom.
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WASHINGTON, 30 (VA)

.
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Ministério da Fazenda vai

COlntrolar Exportações de Café
salientou mais uma vez a

importância do programa

da Aliança para o Progres-
50, e exortou os lideres do

Senado a impedir reduções
injustificadas no progra
ma de ajuda ao exterior. O

Senador Mike MansCield, li

der da maioria democrata

no Senado, revelou, depois
de uma conferência realiza

da na Casa Branca, que o

Presidente salientou que a

Aliança constitui o exemplo
do um esrôrco que já pro
duziu beneficios substan

ciais e promete muito mais,
ainda.

:eSSE; nOvo esfôrço de

Kennedy em defesa do seu

programa de quatro bilhões

e quinhentos milhões de

eõrares. destinados à ajuda greve os. trabalhadores da

I " " d C f:m::t:t�� �::�e��ga�o e: �;;di:��lár!�t�.eP���:!:. !�: nlela· a ontem a on erênciagundo dia de debates na
tagens, reajustamento sala-

Câmara Alta,. cujos

mem_,
rial na base de 110%. O mo- I " E ....

bpoCO"'i:i����d�ons��erru;:�UZi� CODEC: Conservação da base do pavimento da Rua José Maria da Luz vimento, atinge a quase ntererneri cana conom ico _

.

duas dezenas de depósito.

:�!� :���::"n��
r���1 R---=--u�tor-I-·d!l-de-s-Pro-cu-ra--m-Lo--ca-ll·z-a".-Te_____:_so-uro-N-az-l"sla Social ��:;��;:l.:�:'::���!�

:�t r��:;hr:y,S;�;:O:p::; II
-.

U SAO PAUW, 30 (OE)
dores de numerosos países.

o. pro�rama que prevê vá- BASE AUSEE, Áustria, 30 sa a esclarecer um dos já custaram pelo menos nasse, várias caixas que �s- mente existam,' taís doca.
O Chanceler Araujo Castro �heg:i���:�n ad�ar�:t:r6�:nos tipos d� ajuda. aos pal- (VA) - Escafandristas a ser- maiores mistérios da Segu r-. duas vidas humanas. tariam repletas de moedas mentes criarão uma situa.
pronunciará, na tarde de

pítal paulista, sendo rece-
s�s da Amérfca Latina, rel�-

\
viço do Govêrnc

austríaco.
da Grande Guerra. Aoredt. Mais de duzentos poli-

hoje, em S. Paulo, discurso
clonados com os respecti- mergulharam. ontem, nas ta-se que a operação, que ctats rodearam o lago Tro- ��u����srou::!�S à�:z���:: �!o��:tic��:;:::e :s���: de abertura da conferência ����o:l:h:�e�gridr:a:el:�ç:��vos pro.gramas �e reforms.s águas profuncias de um la- deverá prolongar-se por duas plitz antes do início dos tra- Além disso, essas caixas que ocupam, atualmente, interamericana Econõmica

e�onÔ�lcas, SOCIal e admí-
go alpino, iniciando uma semanas, permitirá conhe- balhos dos escafandristas, e conteriam _ o que é de elevadas posições na Ale--ntstra lva.
dramática operação que VI- cer segrndos que até agora o Governo- austríaco adotou muito maior importância - manha e na própria éus- Trabalhos de salvamento dosmedidas de segurança pata documentos vitais sObre os tria.

T a a (o ide evitar qualquer empecilho últimos dias do Terceiro O lago Troplitz, cujo run- M'
,

r o ( rr ao dt senvolvímento da Op2- Relch que registram os fal- do está sendo examinado InelrOS prosseguem
ra�!��ndo a lenda, dois co- ���j;:��:le���a:lt��o���i�� ���s pr:;��:���:t�:, 80te!� (OE) - Prosseguem nesta do perfurado um túnel pa-

Amí(OL� ..... 0/ .JTLi..'íWõ�i !iCl,Ex�c,l.to .naete- �.,a. ã 120 t Ia de
cidade 0% trabalhos de sal- ra atingir o local onde se

. ;'.. • ra ta rançaram às águas do la· se'rem ide!���:-d:S�P�O� 300 ::t�:' ��a :��:SãO �:a�n;� ���!_ m������: b��� :;���tr�� o�:r�����iro��:�gc, pouco antes que termt- aliados. Assim, caso real- de quilômetro. e meio. mina Matilde, a 69 metros gutram atingir a sroruncr,de profundidade. Está sen- dade de 53 metros .

_ O Presidente Kennedy

tertor.

•---,
CIDADE DO VATICANO

- Os Bispos Católicos acei

taram convite do Sumo
Pontífice Paula VI, para de

sempenhar papel importan·
te no Governar a Igreja. A

aprovação, foi por ampla
maioria.

RIO - O Ministério da

Fa�enda vai eontrolar de

novembro a c\s;>;embro, as

exportações brasileil ((s de

café. A medida, objel.lva in·

dicar apuração excessiva dld

estoques do produto no ex

terior.

BUENOS AIRES - O
Govêrno Argentino deverá

��irdOà e����:r aJ���r��\
mingas Peron, pelo crime
de estupro, cometidl) contra
a menor Nely Rlvas.

D

EstamosiTrabalhando

RIO, 30 i (VA) -:- Ministé
rio da F+zenda controlará,
em novembro e dezembro,
as exportações brasileiras
de café, para que não haja
BcúllJUIO excessivo de esto

ques, no êxtenor. nem pre
juízo, futuro, nas cotações
do produ�, no mercado in
ternacíonat. A medida será

tomada, tendo em vista o

fato de que, êste mês. foi
batido o recorde de expor

tação dos últimos 50 anos,
com 2,7 milhões .de sacas, o

que representou, em dívt-

585, 75 milhões de dólares.

Entretanto, as autoridades

financeiras não desejam
que o volume das expor-ta
ções ultrapasse a cota do

Brasil no Convênio Inter

nacional do Café, recente-

.Ó»

Ouer�m 100%
RIO, 3U'(OE) - Estao em

mente firmado em Londres.
Esclarece o Ministério que

êsse incremento na expor
tação não significa um au

mente de consumo no es

trangetrc, ou a entrada do
café brasileiro em novas

áreas.
De outro lado, pela certe

za ele manutenção da alta
nos preços, formam-se, ca

da vez mais, maiores esto
ques do produto, nos países

importadores, os quais, ru
: uramente, estarão defen
dendo a estabilidade de pre
cos, no mercado internaclo,
nal. Mas, isso também indi
c'a que, naturalmente, a

tendência seria para a que
da - que poderta ser vio
lenta - nos preços.

Dessa forma, as autori
dades procuram, agora, evi
tar o acumuto excessivo de
estoques, no exter-Ior.

Mais de mil Taxis já voltaram
a circular em São Paulo

..

Funcionários Fluminenses
Ameêcam

1

proteção policial ao Servi-

Russia
- Espacial Pela

MOSCOU, 30 (OE) - A _

União govíétlce abandonará

a corrida a Lua temporària
mente, para dar prioridade
aos problemas agricolas do

país. Assim, a competição SAO PAULO, 30 (OE) _

entre russos e norte-emert

canos, fica em suspenso,
até que a União Soviética

decida reiniciar seus voos

espaciais. 11:ste ano, o Go

vêrno russo, foi obrigado a

efetuar compras de cereais

no exterior, em consequên
cia da baixa produção an-

SÃO PAULO, 30 (OE) -

Estão funcionando normal

mente os transportes cole-

uvos na Capital bandeíran- Policia fecha PC Argentino
:�ã�sp��v���:s, ��tr::;�i�� BUENOS AIRES, 30 (VA)

de taxis. Como se sabe, foi Amanhã Ponto Facultativo �t:onr:�cja af:'!:eald�ec;z�
����e�:�el:��:��ço�� 5��� BRASíLIA, 20 (OE) _ CRS federais autárquicas. O tido Comunista, na cidade

mento recusado pelos moto- Sexta- feira, dia de todos os Presidente da República, de Buenos Aires.

rtstas. As autoridades esta- Santos, será ponto faculta- assinou ato nêsse sentido.

duais, anunciam esta ma- tivo nas repartições públi- FEINE (Alemanha), 3 gO�::oé �o���eir� a;:�ti��

-P=::e=q=u--i-m---A----=-----,I=-t--e--r--a--::P=-O--s-i-ç-ã:----o- �ia���:!:u;l;r:an!�sf;!��
Pregando a Çoexistência Comandante Inspeciona

MOSCOU, 30 (VA) - Em rio da Federaçao Chinesa do; afmaram-se pela exor-

U" d d d IV E
'

"tpleno Pa,",;o do, Con,"'- d, Sindkato" Chao Kuo- tação r,;ta du"nre _o r,m

n I a es o xercl osos, no Kremlin, o Secretá- Chiang, numa atitude que de semana pelo PrImelro·

representa uma completa Ministro Khruchtchev para

mudança da posição geral- que se pusesse fim à encar

mente belicosa de Pequim, niçada polêmica que, há um

afirmou que os chineses ano, vem envenenando as

são partidários da doutrina relações de partidO entre

de co·existência pacifica e Pequim e Moscou. De qual
da continuação da amizade quer forma, o imprevisto
com a União Soviética. das suas declarações ultra

O discurso de Chao Kuo· passou de muito o que po

Chiang foi pronunciada pe- dia ser esperado pelos mais

rante 6.000 lideres operá- otimistas já que, de fato,

'Jabituais, aos cleros que ���a�:S�:s
e �:u�:�:s �� ��P::b�:te o :e��':mt:PO��

�e;=���e:sp:� d::Ç:t� XIII Congresso de Sindica- relações entre as duas ca-

_"'_'_0_êx_;t_O_do_Co_n�_m_o___ ��al::nteu;::ocur��'4���::; ���!r���� d��Og�B::�:!�
capital. Suas palavras, de guerra de palavras.
tom francamente modera·

Mais de 1.000 taxis da Ca

pital paulista já voltaram a

trafegar. Numeroso outros

motoristas vêm solicitando

ço de Trânsito. As autorida

des, informaram que agre
ve está quase superada. NITEROI, 30 (OE) - Os

servidores públicos do Es
tado do Rio, em concentra

ção defronte a Assembléia

Legislativa, decidiram de

flagrar greve a partir do

próximo dia 5. O movimen

to, será efetivado se o Go
vêrno .não encaminhar ao

Legislativo, mensagem pro

pondo o reajustamento ,da
classe.

Emprêsas exploraria os serviços
de Taxis em SP

nhà, que tencionam entre

gar a exploração dos taxis,
a uma emprêaa, acabando
com as licenças individuais.

Indulgencia
Especial

L!IDADE DO VATICANO,
30'IOE) - O Papa conce

dei) indulgência parcial de

10 anos e a plenária uma

vez ao mês nas condições

Novos
Vereadores Guanabara ameaçada de

ficar sem Leite
SAO PAULO, 30 (OE)

RIO, 30 (OE) - O abas
tecimento de leit.e- a Guana.
bara entrará em colapso.
caso as autoridades não per:
mitam· a' majoração de seu§:

prêços. A informação foi
doo Q:Clo !;!residante da

C
....
onfederação Rural l?rasi

leira, sr. Iril' M�jmberg,

Greve
Novo Código de Trânsito

BRASíLIA, 30 (OE) - Se- de aprovado, será encamí

rá submetido ao plenário ·nhado do Congresso Naclo
dos Institutos dos Advoga- nal, para ser transformado

dos do Brasil, o novo c6di- em lei.

go de Trânsito, que depois

A policia apreendeu mó
veis e arquivos do escritó
rio do Partido Comunista,
transportando;os para os

depósitos da polícia federal.

Segundo dectarararn as

autoridades policiais, a me

dida foi tomada de aeõrdo
com o decreto do Poder

Executivo,. que declarou ile·

gal o Partido Comunista.

Funcionários paulistas ameacam
com a "Tartaruga"

'

S�O PAUW, 30 (OE) - da elaboração dos chequesEslao ameaçados de sofrer do pagamento, iniciaram a

atr�os .

os paga�entos dos operação Tartaruga". A ctas
Iuncicnarios _pUbliCaS do se, reclama do executivo, o
Estado de Sao Paulo. Os envio à Assembléia do ante-

�eea;�::���� de�c����;���: �:i�i��ica���. cuida de

Jango é
pela
Constituinte

Mndatos na

ONU
PRAGA, 30 (OE) - A

Tcheaolováquia e a Gran
Malásia vão dividir o man

dato de dois anos no Con
selho de Segurança a par
tir de }O de Janeiro de 64_
Essa repartição de manda.
los, tem numerosos prece
dentes, sendo o último de
les o que se realizou entre
a �umânia e as Filipinas.

RIO, 30 (OE) - O Presi
dente João Goulart adímí
tiu ontem a possibilidade
de vir a defender a tese
da transformação do atual
Congresso em Constituinte.
O chefe da Nação, disse to
davia que tomou conheci
mento do assunto através
de leitura de jornais.

RECIFE, 30 (OE) - O

Comandante do IVv Exérci

to, Gal. Joaquim Justino Al

ves Bastos, continua em vi

sita às unidades sob sua ju
risdição, afim de tomar

uma séria de medidas, ten
do como principal objetivo,

as manobras que acabam
de ser realizadas pelas dife

rentes unidades subordina
das ao IV· Exército.

responder às críticas que ..... _
vêm sendo feitas por Co-
mandantes de tropas, sõbre

Centrais Eletricas de
Santa Catarina S,A, CElESC

Duas semanas de Estudo
sô'bre A "Aliança"

SÃO PAULO, 3 (OE) -

Instala-se hoje na Cidade
Universitária da Vila Pana
mericana a reunião do Con
selho Interamericano Eco·
nómico e Social. Durante
duas semanas, serão reava·

liadas as· iniciativas da

Aliança para o Progresso, e

ctiada uma comissão espe
cial encarregada de intensi·
ficar e acelerar o seu tra·
balho.

' -I'

.---,-,,:-.�----

Conferência
para Paz

BAMAKO, 30 (OE). - Foi
iniciada hoje em Bamako,
a conferência entre o Presi
dente da Argelia Ahmed
Ben BeIla e o Rei. ..Hassen,
para por fim ao conflito

fronteiriçb entre os dois

paises.

JII, [K\ O Tribunal Regional. Eleito
ral de São Paulo, marcou

para o dia 7 de novembro

®�
!'s--!lJ horas, 1\ solenidade de

o .'��',
-

� diplomação dos vereadores
r ;_.,-' �" ,

eleitos 11 Câmara Municipal
_ ,.�

... _'.,.. _; _� ..�_ de São paU10:. '_
-

,.;il.�"-.�; -t,:J",4X,,�;,•• ,

ASSEl\lllI.EIA GEnAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Ficam convidados os Senhores AcioniStas da Centrais
Eletricas de Santa qatarina S.A. - CELESC -, para se reu

nirem eru A�semblêia Geral Extraordinária que se reali
zará no dia 4 de novembro de 1963, às 10,00 horas, na sede
social, ti. rua frei Caneca n'· 152, nesta cidade de Florianõ
polis, e deliberarem sõbre a keguint.e

ORDEM IDO DIA
1" - Conhecimento da subscrição e aprovação do au

mento do capital social,
.

2· - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Florianópblis, 24 de outubro de 1963
,

JULIO H. ZADROZNY
Diretor-Pre�idEnte

HEFMDUNO LARGURA

Diretor·Comercial
WILMAR DALANHOL
Diretor·Financeira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE:

Dr. Altíssimo TOl"llier
A aniversariante, -há mais

de 20 anos 'vem ministrando
com raro brilhantismo, por
sua inteligência e capacida
de o Curso Noturno de Adul·
tos, anexo ao Grupo Escolar
"José Boitex", no Estreito,
tendo jâ preparado centenas
de seus alunos para diver·
sas profissões. Dentre as

muitas homenagens que lhe
serão tritutadas no dia de

hoje, nós de "O ESTADO",

A data de hoje assinala a

passagem de mais um aniver.
sário natalício do nosso pre.
zado amigo dr, Altíssimo Tor.
nier, residente em Ararangu<i '

O aniversaria�te, pessoa
muito reak:ionada nos meios
sociais e culturais daquela
cidade, onde desfruta de só·
lidas e merecidas amizades,
Por tão auspicioso aconteci.
menta "O ESTADO", asso.

ciando-se as muitas mani

festações que lhes foram
conferndas, augurando· lhe vo

tos deperenes felicidades ex.

tensivas aos seus familiares,

nos associamos

tos de crescentes
dades.

N ..\SCII\1ENTO:

Acha·se em festa o lar do
nosso �rezado amigo sr. Hu·

go Grams Nováh e de sua

exma, sra. d. Lia Grams .No·
v!ih com o advento de uma

robusta menina que na pia
batismal receberá o nome

de HENITA PATRíCIA, o·

Prof" Maria de Luunles
Albino

A efemêride de hoje regis·
tra a passagem de mais um

aniversário natalício da
exma, sra. Prof'. d. Maria de
Lourdes Albino.

corrido dia 2 de
em Canolnhas.

FLAMUlAS
ConfeCCionO-Se qualquer qúantrdade, na m.lhOl

Qualidade e menor preço
Ed Zahio - 7.0 andor ooto 701 Fon. 2-49-4

.

ATENÇÃO
Faça do seu ferro comum, um ferro aulomütieo gra·

dua O calór para qualquer tecido,
Economise energia eletrica, adquirindo seu PLUG au·

tomático. Aguarde uma visita. em seu lar de uma das vende·
doras de nossa equipe, ou solicite pelo fone 2349 á REPRE

SENTAÇÕES SELMA DA COSTA D. DUTRA.
Exclusivista paTa a Estado dc Santa Catarina.
Escritório: Rl1tl Jar\() f'inlo 9 1" am!nr. sala 4 - FIo·

/ ••
rianópolis.

outubro,

prosperi· ,

r r P -I
Blurnenau: aumentar Impôslo
pronunciamento do PSD

o Partido Social Demo- como levlamente tem sitio ta, assim, a sua REPULSA

créuco, tendo tomado co- propalado -

.

é ilusória, ao aumento abueívo e ín-

nhecimentc do aumento porque êsse aumento tam- justificável com que se pre

escorchante proposto pela- bém atinge os gêneros de tende escorcbar o -õontrt-

Sr. Prefeito Municipal, em pt'Imeira necessidade, por- bumte e, com isso, o PO-

mensagem à Câmara de tanto .Q POV!J em geral, aln VO DE BLUMENAU que

vereeocres, sobre o IM- (la mnís que terá que ser já é o.mais sacrtncado de

POSTO DE INDUSTRIA 1: pagc duas OU três veze- todo o Estado de Santa ce

PROFISsõES, em especial. tprodutor-distt-ibuidus - tarina c mesmo czm raras

c, após mlnucícsc exame vendedor). excepções. d-e todos os Mil

em conjunto com os . seus O Partido societ Demo- nictplos do nrasn.

vercectcres. -eute-se no ci-ático, que sempre em- Blumenau, em 25 de Ou

dever de alertar o Iaborto- prestou' a sua colab-ira- tubrc de 1963.

su Povo da Blumenau. :<c- cão ao Executivo Munlci· PARTIDO SOCIAL DE-

ln-e o seguInte: pai, através de sua Banca- MG-CRATICO - Dtrctó-

10) _ Alega a- Sr. Pre- dR. na Câmara, nas COiS.l' rio de BLUMENAU

feito que, para melhorar justas e ceoívct-, menires-
os vencimentos dos Servi-

.----------

dores Munic.nsís, na base

de 40 oor cento =m Janei

ro e 20 nor cento em Maio

de 1964
_

tuortanto 'rotat
Méd!o .de 54 por cento), au
cos-ute 9. Prefeitura au

mentar o Imoôsto de In

dústria e projtssõea, rle

0.36 ror cento para O,SO

por cento, ou seje, em

122.2 �lf)r cento, '0\.1 seja,
mata do que 0 dobro do

aumento que pretende dar
aos Funcionários, � _

2°) - Na verdade, nã i

hã. necesstcede de se au- \
mental' a alíquota de 0.30
por cento, porque, o au

manto do movimento mer

cantil em Blumenau, - da
1962 para 1963 tonos base}
já. é da orcem de 90%, au
mento que, e-n-tanto, seria
'roais do que suficiente pa
ra fazer face aos 54 oo
cento prometidos aos Ser
vidores Municipais,
3°) - Não há dúvida dó'

que o aumeno proposto
pelo SI', Pr,deito será apn
ggdJ pela Bancada d'l
UDN. que representa. '1

maioria absoluta ná qâ
mara e, :9orio:so mesmo,
chega ao de.-splante de
clasificar como "perda de

"'---------------------------

Sociais

Tecidos de SantaCalarina v�o desfilar no Rio - Alair
Miss Sociedade - Peler Schmiíhausen

EM RECITAL BENEFICENT�

4 _ O aplaudido plam«
ta Peter sctnruthnu-en.
numa promocâo do Gabi-

neto do Departamento de

Relações Públícns do G:)

vórno. dará um recital no

Teatro Alvaro de Carvalho

em uról do Natal da Crlan

ca Pobre

monto- Scciats.

10 � Miss Santa cet-i
rma Si-tu Olga Mussr eS

pecialmente convidada,
dará presença <\ resta da

Revista Lnco Húngar-o
quando estarão reunidas

os cronistas SOCi,lb de no.;�

so Estado.

11 - vão expôr teias

em Brasília D.F., C·.� pinto
res catarinensef.: Meycl"
Filh'J. Paulo Vc('('hietti c

EH HeiL

12 - Pr0cede�te de Si.)). tempo"', a qualquer (Us.
Paulo, o Sr. 5t!l'l':ltine, pi"l i c'u�são da matéria :ainda
prictário da loja Ravena que c-onstrutiva. �Dr pal't.e

das Bancarlas da Oposição
13 � No próximo do- (PSD e PTB).

ming'O acontecerá a últJma
prova, do COnClll'SO A VvZ
de Ouro A.B.C.

14 _ Na última
feira pequeno toma-u-se o

AMERICAN BAR do Que
rência Palace, para. c:=;

habitueis. Num grupo d�
políticC%> �. Presidente da.
As!"-emblêFa. L-eg)s\ativa
Deputado Ivo Sllv,eÍl'a, ·De
putndo Ivo Montenegl"O ,�

o D€'!}utado Aureo Vidal
Ramos.6 - Comenta-se que no

«BlWCIM
RESTAU'RANTE

CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

Concurso para o Banco do Brasil --------------�
";SClUTUIlÁIl10 MUSICAL ·BARInscri�'õcs cm novembro ele 1963. Provas em fevereiro

de �i�o ordenàdo inicial: grat.ificaÇõ::tlsemestrais:S;'!t:
moções automáticas'e outras vantagens. Prepa.ra·se con·

venien;�rll1ente com as afam�s a.postilas do P_r_of. Julio
,Cunha, (lue trazem a matéria completa e milhares de

Procurar PASSONI no ,20 pavimento do Banco

1 - Estamos sendo con

vidados. para participar
d3S festividades promovi
da pelo o- Centro catart

nense no Rio. dia 2!l, do

próximo me-s. Um cesrue
de modas com tecidos ca

tartncuscs. "eni exibido
em elegante reunião, par

tici]l:ndo do c\'2sfi\e em

foco. duas srtas da "nc�e
dade c,l.tnriJlens('.

baile' da" Debutautc-, do

clube romvme, uma JO
vem milionária 1 ceei ,\;}Ú
xoncu-se-ror um Jovem

odohtólogo de nossa socie
dade.

7 - i\grndecemos ao S"

Herbert Zimat..1-J pireto,
da Comissào orp:anizadur:l
d,l 26a. Exposição de Flo
l'e" e Artes de Joinville.
pelo h()nro�':) convite que
nos foi A Exposi·
çã-.J em terá inicio

dia 14. próximo, nos sa

lões do Hal'mon!a. Lyra.
t-0ndo como Patrono Q ex

mo Sr. Dr. Euge'n(o Dai!)

Viei.ra. SeCl'etâl"io da Fa
z(:')l(la

2 _ Alair Garcia, em

recente reunião social pro
movida pelo crüni';La so

cial Sebastião Reis, (la

dade de Hajai foi

JV[i�s Socied�dc.

PAR" UII,l 801\1 PMSSA TEi\lPO COi\·' SUA FAMtLIA _ REUNIOES SOCIAIS _

40,) - Tudo indica que
no próqimo ano, as<;istirc
mc'� a verdadeira orgia fi
nanceira e ad:nlnistrativ3-
permitindo a 1 Executiva
Municipal viver e gastar â
tripa fÔI''ra, enquanto 1

Povo dê"te Municinio de
frontal'-se-á com� sérios
prOblemas finimceiros com Joi,ov,n.., • Blumenou _ Curilibo
o benéplâcito de certos , _

terça.

Ve:read:l!"es da UDN que,
num passivei intúito d'�
sucederem ao at·ual Pre

feito, jâ perderam o sen- Ij"
so da, responsabilidade pa- f

,
corriqueiro que a PI'cfeltu
ra, na atual gestão, du
plicou o numero de �·2US

Servi(!ores; hã. fiscais que
graças à percen[;agem na'>

multas tornaram-se milio

nário!"; O número de veí
culos é superior a 50 e vê
mos a qualquer hora d:)
dia e da noite, circula.ndo
clandestinamente; os ser

viços :públicos, mal :admi

nistl'adc:-;, custam o dób:-:J
d:) que deviam custar e

não há uma obra de grau
de vulto sequer, apesar d')
eXCC!:iSO de- alT€cadação

que, nêste exercício, deve
ra ser superio!' a 150 mi
lhõe;! -.- Para fazet' face
atai;; deEcalabros, isso

:;tim, l1'JS faz cnmprecnde"
a de aumen

tOs aumentos d'�
impost.os e, ninguém tc
nha dúvida, êles virão!
60.) Se a· Câmara de Vc

readores, gruças â. maio
ria. absoluta da Bancada.
[la. UDN, aprovar a Men

sagem do Executiv{) _ e

não há. quem c1uvide que
'0 faça - devem os COn

tribuintes do Impôsto dO!
Indústria e Profissões, sa
ber que, em 1964, pagarão
à Prefeltur.a. aproxilmada
mente 4 (quatr.o vezes) do
que nagaram em 1963.
70.) Alegar que tal au

mento atinge sõmente i)

NtUt:rC1Q � .l!. ln!1!.ÍR.tn51. _.
..... I' ' ......'_

RFX-MARCAS f PATENlH

Agenle Oficial da Propriedade Induslrial

Il:eatrtro de mar:::-w, patentes de tnuençdo, nome. co

...,.ctafl, tUulo, ue eltabelect�ento, Insígnia,. tnues d.

propagando e marclUI de exportaçâo

Rua Tp.nenle Silveíra. 29 - l° andar -

SALA I _ tAi..TOS DA CAS" NAI� _ FLORIAI'IO'
POLIS _ CAIXA POSTAL� 97 - FONE 3912.

3 _ Alliv�rsariüu (On

tem, o 81<. Dr. Zulmar Lins
Neves - O acontecimento
foi aItanwnte festejado: s - ClrculaJl(�o em

�<l cidade, a suúve Maria
Luiza Renaux, l!m d;s br:)

tos mais elegante.'> de n("J�

�(1 Estado.

soda cáustica,

j
5 - o Sr. D;:ocdol"o Lo

pC;:; Vieira Presidonte d"

Câmara Junior de Flo!"io.·

nópolis na próxima. terça
feira receucionarâ' no Ar:

roporto H�rcili:) Luz, o co

nhecido contista. Fen1an

do Sablno 'que tem. encon
tro marcado com a lI,'.

FeiJ'a do Livro.

9 - Maria Tereza. Al

meida, um dos b�·otinho3
mais em residência na -",,_

ciedade de Itaj!lí, recep
cion�u convidados onte.n
na residêm'ia de seu;;; pai�
pal'a festejar seu N�,VER
-:- A Maria Tereza, os sum

pl"Ímentos d,e Aconteci�

CRISTALIZADA EM ESCAMA,

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

elA, flETRO QUíMICA flUMINENSE

Embaiagem Industrial:
Socos multiFolhos (Papel e Plóstico) de 50 Quilos

Embalagem Doméstica:

Cai)(as de papelão com 24 pacot�s plósticos de 1 1/2 Ib

Representantes paro os

Estados de Santa Catarina e Poranó

BUSCHLE & LEPPER S.A.

o dia de Finados nesta Capital, contará êste ano com dois

grandes obstáculos para a visitação aos Cemitérios,
De um lado, o custo das corridas elevado por parte

dos automóveis e do. outro, pela escassês de flores, devido
ás constantes chuvas que cairam nesta Capital.

Embora o tempo conserve·se bom, prometendo conti·
nuar assim, o dia de Pinados, segundo se prevê, nêste ano

:erâ a visitação aos Cemitérios prejudicada.

B AR.-
Florianópolis

Rua Trajano - 2'7 - Fone 3125

ILUl\lINAÇÃO DO GIGANTE DE AÇO: Pt)NTE HER·
CILIO LUZ - Com profusa Huminação com lâmpadas de
vapor dc rncl"curio, de acordo com o c"Ull\'ênio estabcleci·
do entre a CODEC e a Elllllrêsa de Luz e Força de Fio·

rianópolis S. A, ("Er�FFA"), a Ponte Hercilia Luz vai aprc
s.entar aspecto imllortaute.

O trabalho (colltráto assinado) dcverá cstar pronta
:.té 31 do próximo mês (dczembro).

...

O Gabinete EXECUTIVO da CODEC designará um

t'ngl.'nhciro cletrieista para fiscaUzação do lmportante scr·

viço.

CRONISTAS SOCIAIS: PRIMEIRO ENCONTRO
NESTA CAPITAL - Promete uma excelênte festa com

�rog.rama seleto, a primeira reunião dos Cronistas Sociai�,
"amovida pela vitoriosa revista "LAÇO HUl"GARO"l �

'"..;_;,,/'f. �ociety florianopolitana está assim, brevemente s�1li.g�de .dia de gala. " ri!

FEIRA DO LIVRO NESTA CAPITALs DIA SEIS DE
NOVEMBRO - Os nossos escritores estarão presentes,
devendo o livro de Pérlcles Prade (poêmas) ser lançado
naque lia (seis de novembro) ".este Interior de Serpen.
tes" na barraca destinada aos escritores catarinenses f'm

noite de autógrafos.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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°a
armamento roubado pela O.E.S.

MARSELHA, 30 (VA)
Quatro toneladas de armas

roubadas ao Exercito rren

cês pelos terroristas da Oro

informação literária ganizaçâo ó) Exército se-

1=:::::========== ereto (OES>, foram desce
bertas numa casa de cam

po, perto desta cidade, so

gundo Informou a polfoín
A batida foi realizada do

mingo pela munhâ, depois
de uma denúncia. vtatnhoa
da casa lnformarom às -iu

toridades que no ultímc VEl

râo numerosos caminhões

chegaram ao loca! pala
descarregar armas, entre ,-;

quais havia metrulhadoraa
pesadas de fabricação no>

te-americana, quinze ruais.
trezentos revólveres e ruurn

cõee. ..

Acredita-se que as arm-es

foram trazidas da Arg:éli I,
depois de esmagadas ali <te:

atividades da organização
terroristas, em junho de
1962.
A casa foi alugada por

dois franceses que regres
saram da Argélia, e que '!<;

tão sendo submetidos a In

terrcgatõrto da polícia. A:;
autoridades não quiseram
dar mais detalhes sõbre .1

NOSSOS CLASSICOS: NOVO VOLUME
"Contos", de Machado de Assis, contendo apr;·
sentecãc. antologia, híblíograüa do autor, bíblío

,grafia sõore o autor, julgamento critico e questi
onário, é o mais recente volume (número 70) des

ta popular coleção. onde estão sendo divulgados
os mais significativos autores portuguêses e bra

sileiros. O presente volume esteve a cargo de

Eugênia Gomcs. um dos mais ilustres estudiosas

e conhecedores da obra machadiana. Aqui, em

poucas páginas. êle não só traça um perfil do

mestre. como nos dá uma visão precisa de sua

arte do conto, onde deixou tantas autênticas

obras prismas. Como curiosidade, já que ainda

há pouco raaíamos um inquerito com machadia

nos catartnenses a respeito dos dez melhores con

tos de Machado de Assis r ínqnento publicada na

página dominical "Artes e Letras" dêste jornal),
damos. a seguir, os dez trabalhos selecionados

por Eugênio Gomes para o presente volume da

AGIR. São eles: "Cantiga de Esponsais"; "O Es

pelho"; "Singular Ocorrência"; "A Cartomante';
"Noite de Almirnnte"; "A Igreja do Diabo"; "Uns

Braços": "O Enfermeiro"; "Um Apologo"; "Missa

do Galo".

--000--

ESCR1TORES NORTE AMERICANOS
Mais quatru vonnnes acabam de SCl' divulgados
nesta séri{', que ("shí sendo rançado peta Livraria
Martins Editora, de São Paulo. Agora temos os

\'olumcs de número 5, 6, 7, 8, dedicados a Edith

Wharton, Herman l\1e1ville. Wnlt Whitman e O

Teatro Americano Contemporâneo. Assinam os

ensaístas Luiz Auchtnctoss, Leon Howard, Richard
CI13se e Alan S. Downer, Como nos volumes a

que nos rcrcrtmus anteriormente, aqui também,
embora Sem muita profundidade, tem-se uma

analise do autor. obra e mele, além de bíbliogra
fia setectonaun. num bom trabalho de divulgação
duma das mais impurtantes literaturas contem-

pcrancas.
--000--

HOMEM NA ESTRADA - da.Otavto Car�a
lho Andrade - distribuição da Livraria Francisco

Alves - São P,1lI1o - Do mesmo descobridor de

Carolina Maria de Jesus (o jornalista Audálio
Dantas) e da mesma editora que lançou "Quarto
de Despejo", temos agora um novo depoimento
de valor humano, Fora da literatura, o valor dês

te livro, como aliás o dequete. está justamente
nisto. Aqui, Otávio Carvalho Andrade nos relata

SUHS estórias, suas andanças de caminhão pelas
estradas sem fim do Brasil, carregando as mais

diversas e exóticas cargas. Na "orelha". ao fazer

a aprescntecêo do volume. assim se manifesta

Luiz Martins:" - o livro, sem ser um modêlo de

pertetção gramatical, é relativamente bem escri

to, isto é,' escrito com vivacidade, facilidade cor

rentia, expontaneídade de expressão e mesmo,

vez ou outra, certos requintes técnicos e achados

estilísticos, que denuncia ou sugerem um espírito
afeito à leitura e não de todo jejuno em assuntos

literárias" Ao concluir, afirma: "Homens na Es

trada é um emocionante documento humano".

-000--

Ir FEIRA DO J.lvno - A partir do próximo
dia 10, em plena Praça XV. teremos a II Feira

do Livro, lima promuçãe das mais louváveis da

Câmara Junior de FlorillnÓIJOUs. Prcstigia-la é de

ver de todos os que se tuteressurn pelos preblc
mas culturais e do livro. ESI)Cra·sc. alêm dn C01:I'

bOração de editorrs l� li\'reiros. o cOlllpal'N:inll'n·
tos de escritores de renome no País. que aqui es·

tarão participnndo de noitc dI' autográfos.

(para remessa de publicações: SM - CP 384

Florianópolis -Santa Calarinal

DR. SEBASTIÃO MOURA
ClltultGIAO·DEl\'TIST.\

. CLfNICA DIURNA E NOTURNA
Ex-Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S, Paulo

Tratamento Indo:ar pela Alta Rotação - Prótese

HORÃRIO: Das 8,30 às 1I,3P e das 14 às 18 horas

2's 4'5 e 6' FEIRAS ATÉ AS 20,30,

RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOAO PIN't'O

são josé
às 3 e 8 horas

Alain Delon M�'léne Demongeet
Pa�dale Petlt - em -

O PONTO FRACO DAS MULHERES
_ EastmanColor _

_ Censura: atê 14 anos -

rilz
J(>Tl'Y Lewh
Ana Maria Albet',l1;hetti - em

CINDERELO SEM SAPATO
- Vi.�taVi�l/)n

rox,
às fi horas
Michael Cro.lg Diana Dnrs

Yvonuf' Mltchell - (>111 -

MEU, I\MOR, MU\lJ-IA RUINA

7" Cen�urrt: Mi' ]q ,lllOS -

operação.

Rio de Joneiro, 29 de outubro de 1963.

RIO, 30 (VA) - Veterano

ator cinematográfico Adol

phe Menjou, morreu, on

tem, em sua residência de

Beverly HIUS, aos 73 anos

de idade. Há algum tempo
que Menjou sofria de íctert

era. Ao morrer, tinha a seu

lado sua terceira espôsa.
verre Tewsdale, e seu iilho

Peter, de 27 anos, Adolphe
Mcnjou foi um dos maiores

estütstas do cinema, onde

sua carreira abarcou quase
meio século. Seu nome es

trangeiro, sua figura ttelga
da, seu porte aristocrático,
seu característico bigode, fl·
no e sempre bem tratado.
seus cabelos grisalhos e sua

personalíssima e ímpecücel
maneira de envergar um

"smoking", converteram-no

no expoente do cavalheiro

europeu.
���

WILLYS OVERLAND DO BRASIL S. A.
INDÚSTRIA", COMERCIO

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
AVISO AOS ACIONISTAS

A WlllYS OVERlAND DO BRASil S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO pcrticipo que, conforme cleltberocêo
dos Srs. Acionistas em Assembléic-Gercl Extraordinário desta dolo, a parlir cio 18 clt' novembro rfi... 1')63
estará pagando o dividendo de 6% sôbre o vclor nominal de Cr$ 170,00 de COdCl Glt.:UO, ou 1eja,
Cr$ 10,20 por ação, obedecendo às seguintes normas:

.

��D�����AN��i���vR��� Pele remesso de cheque nominal 00 'Aclonista, pela WlllYS OVEl\lI.ND DO BRASil S.A.

b) Ações ao Portador - Conforme as leis federais 4154162 e 4242/63, os dividendos d .. (lCÕ,," 00 portodo.
estcrêc sujeitas 00 desconto de 33% de impdsto de rendo, se o Acionista se identificar, ou dt" 50% de impêsto
de rendo, moi� 15% de "empréstimo compulsório", se o Acionista nÕO se identificar.

Dêsse modo, os Acionistas 00 portador que desejarem ser descontados o roaõc de 339';' d"v('r(io monif..ocr-se.
no formo cbctxc indicc do, até o dia 30 de novembro de 1963, o fim de que o WlllYS PO\�<1 '<Jh ...r quol o desconte
o ser feito e, dentro do pro�o que lhe é marcado por lei, recolher o valor respectivo (I0� coln- p\JLlj ..os.

Paro tente, o"Acionista deverá recortar o formulório abaixo, preenchê-lo de Iornur b em I<'o,vel e o entregar,
de preferindo em mãos, juntamente com os cupons n". 20, nos endereços oboixo reIClciCII"clm.

Na impossibilidode de fo aer a entrego em .mãas, o Acionista, sob suo respon)Clbili,!l1(I." poderó useu outro

meio, inclusive certe registrado, desde, porém, que o formulório nos chegue os mãos (,te o clin :10 dI-" IlOv€'mIJfO de 1963.
Os Acionistas que n5,O entregarem o formulório até 30 de novembro de 1963, (I�Sirn COI1\O os que entregarem

formulório incompleto ou ilegível, sofrerão o desconta o re rêc de 65%.
Acionistas que se identificarem - Receberão o dlvidendo por cheque remetido (10� seus domicilio<

Acionistas que nêo se identifica�em - Receberão. o dividendo mediante (lpre�t"t\loçno do CUI'OIII nO. 20
no seguinte estabelecimento:

.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Banca lnd. e Cam. de Santa Catarina S.A. "INCa"

Nome da Acionista,

r----�--------�-------�----�
FORMULARIO PARA RECORTAR, PREENCHER E ENTREGAR A WILLYS

A DIRETORIA

ênderêçc- Ruo.,._

Estado Civil: ..•.•.

N°, de Inscriç(io no Impôsto de Rendo: ,.", ••••••• _ •• , , ••• , •••••• , •••••

Ic010do, 10ITeiro, �i,,�o ou de.quitado)

..... N".

Cidede

Estado ..

N°. do Carteira de Identidade, ou Título de Eleitor: ••••••••• , •• , •••••••••

Nn, impresso em vermelho nos cupons nU. 20 enexee ..• , ..•.•••..• _ .•....•

Poro O' efeitos ·Iegoi., d�doro que o!.)
cupomlonol onl!xol.l tOlte.ponde(ml a

0�1I�. "o porrodor dft minha propriedade
e OutO",0 a WILlVS OVERLAND DO BRA·
Sll S.A, INOÚSTRIA E COM€RCIO n pr,,·
e,,<�er, �m n,"U nom�, O "ded",,,�r,o de

propllednd" rt! o(II�. ao po,).:rrlor",'.,.:i_
gldo Ileto lei 4154 e oprovndn pela
Ordem de Ser�l�o DtR·63·3.

Êste recorte só seré aceita pela WILLYS se acompanhado does) cupameans).

....._

ENDEREÇOS DA WILLYS PARA ENTREGA DO FORMULÁRIO:
Rua MM" Sorreto, 16t - 4·'. anda, . 801010110 - RtO OE JANEIRO - GB • R�a líbero 8"dor6.293 9". ondo. _ SÃO PAULO _ Copilol • Pro�a <lo

�:i;�' _3gp- :u�:.n�:�r;g��:I��Y-e:,�I�.�u5° _d:����,�dSO;'��y� -':.; �n�:��:6;T.05���G.RlEo;eR;.� �Ul;.��0���;���I'D5:6 • B'. ondar • RlaflRÀO

L
, _

Participação
José Paulinu dos Passos Herminio Bertho da Silveira

confirmam
Florianópolis, 26/10/03.

Senhora Senhora
»a-ucruam aos parentes e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sues filhos.

Heh-nita c José

RADIOS E IORNAIS
REPUSEHTA�ÕES A. S. tAU, há 34 U1IOS proporrioaonda II mais
ellcienle (obertura publi(ilário a jornais dt lodo o Irasil, ampliou
sua equipe especialitada ec(tila novas repres.rrta(ães de rádios e

jornais. Paraobler onfim]as d,S.Pa\l!oe lia (os principais ten·

Iras publidl6rios) "nlie aSilo represenlalão a.maior firma do g"
nero. E nole: só operamos (!H1l UMA emiu6ra e UM lortl'al d •
(ada (idade. Pesa jglormaiõ,-s nast! jornal ou eweva para

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA
R Vilória, 651.(onj. n·Tel. 34-8949·S. Paulo

Linda Cristal - em -

A MULHER 00 FARA0
_ CinemaScnpe - Tecnic,,!or -

_ Censura: atê 14 am"" _,_

império
às 8 horas

John Hel'bert
Lia Corte�f' - em -

POR UM CÉU DE LIBERDADE
_ C('nsura: atê 14 fln(l� -

raiá
às 8 horas

Rfcl1·,-d mrl!n -- �

RC<BIN liOOD, O lNVENCIVEL
- CinernaSCope - Tecn.icol�!' -

Bol�tím da

Universidade
Já está circulando o se·

gundo número do Boletim

da Universidade de Santa

Catarina,

Primorosa publicaçãO, edi· ..

tada pela Divisão de Divul·
......

gação Estatistica e Docu

mentos da Reitoria, publica
os atos oficiais da Reitoria.

além de farto noticiáriO de

interesse da USC.

Com moderna paginação
e ótima impressão o boletim

da Universidade de Santa

Catarina, está colocado en

tre os melhores das Univer·

sidades Brasileiras.
De par"bcns 'Reitoria por

mais esta- ótima publicação.

CINEMAS: lARTAlES DO DIA
- CENTRO -

- BAIRROS .

gloria
Armando Francloll

TURRA - INDUSTRIAL

E COMERCIAL SIA
I\SSEM8L�IA GERAL ORDlN,\lU,\

Convocamos os senhores acionistas para se reunirem
em assembléia geral ordinária a realizar-se no dia 31 do
corrente. às 14 horas, na séde social da companhia nesta

cidade de Boqueirão, municipio de São Joaquim, com a se·

gui;,te
OlmEM DO DIA

a) Deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Demonstra
tivo da Conta de Lucros e Perdas, Balanço Geral e Parecer
do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 30 de

jUl'!�O pretérito;
b) Resolver sõbre a destinação do saldo à disposição da

assembléia; •

C) Proceder as eleições dos membros do Consêlho Fis.
cal.

d) Fixár os honorários da Diretoria �do Consêlho
PiscaI.

BOQUEIRAO, São Joa·wim, 17 de outubro de 191;3

JOÃO TURRA

Diretor·Presidente

CASA OU APARTAMENTO
Procuro para alugar. Tratar néstil

redação com Osmar telefooe 3022

.

Otimas 'Oportunidades
PARA Moç�S COM PRÂTICA OU NAO DE VENDAS

A DOMICILIO COM ARTIGOS DE BOA ACEITAÇÃO.
APRESENTAR-SE A RUA JOÃO PINTO N" 9 l' AN.

DAR SALA 4 EM HORARIO COMERCIAL.
REPRESENTAÇOES SELMA DA COSTA D. DUTRA,

FLORtANÓPOLIS.

BAIRRO BOM A.BRIGO
VENDA DE LOTES COM FACILIDADE DE PAGA

MENTO.

�"". Lrlforma9ões: Rua Emilio Brun 21 flp. 'lO,

VENDA DE CAlDEIRA
A CIA. me Cf{;i\RnOS SOUZA CRUZ tem para vender

umn {II Cntdoírn tcn« City, com tubulação horizontal de

:I 3/4", com cnpm-Idude para producâc de 2.800 kg hora va

por, com Iórca (lo 150 ITP,
Possui umn sU}l('l'fkiC' de aquecimento de 132 m2.

A emdeíra ('stá fi (liSPOSiÇí'iO dos interesados à rua Lau-

ro l\ruller, UtiO 'I'llbnr:'1O - SC.

As propostlls (]t'\'('Tlio s{'r rf'metidas ao enderêço su

pra citado f'm C'J}wlop(' fi:!chado, mencionando "Proposta
parn compra de Caldeira".

A Companhin 1'f'S{'rvn'S(l o direito de aceitar uma ou

"ej"'itar tMas ns propostas.

;!:�O��::j�:�OJOW�:.i�:��i� P:: :.�,,:i,"";y:";;:ti"�"9��.S·U�::
Sheffie'cI,lnglondtl"g!Ole",,)
Di"o. Ii.o. I! 'I!(orlft<l", de IS" "te 32".

� lRiiH'ClERO
Vol.d .. i"6t"". 513 aS72-Tch. 6488" 6B9\1

C",�� ?oltlll, 112S _ port.. Alcgre. Tombem ",.,.,

I'�lúlo< " Rio G,onde,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



l: SE 12 DEAG0 ' TO ia 9 de lfOVembro - hBAILE DASORQUIDEAS
[scnl�a �a Rain�a e rrincesa �as De�utantes �e. s.e. 63· Noite �e (streiasserá apresenta�a- rrom��àe �e lázaro Bartolomeu
�_'::=�=� 'I� IBEU e Reitoria patrocinaram ...
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..

==rLAZ::'lO 9AfITOI..OME� i:' .:§ compreendendo obras de ros?" S Paulo o que representa--

_ _ Camargo Ouarmen, V lia Encerrando a tempera um gl ande mal co em SU:i,.
Lobos, Osvaldo Lacerda c da de 1963, realizará carreira, erusüca.
jovens compodtores pau- recrtet em novembro pró
ítstas e um lançado pejaDia 8 de dezembro colação de Grau dos

Bacharelandos de Direito - Entrevista
com o Industrial Horácio Sabino Coimbra

Thais MascarenlHI.S e Ta- Que no próximo dia nove

nla dos santos Lira, debu- estarão desfilando no B9.i
tentes do Clube 1 zde ,\- le das Orquídeas.
gosto e S. Harmonia Llru,

ESTEVE
em nossa. Capital, vísr

tando o Dr. Aderbal R'J.�
mos da Silva, o Imlustt'ia;
Horácio Sabino Colmbr:1.,
Diretor gupertntendonte
dO Banco Nacional do Pa-.
ranâ e Santa Cnt.:l.l'inn
S. A. - Em primeira mãe
pesao informal' que o Dr.
Horácio, regres-ou há pou
CDS dias de \1m3 víugem
pelos países da Europa,
Estados Unidos, Japflll. Chi
na. 'ruuàndta e outros
tnaís, tratando da expor
tação do cafê soluvel da'

�úmpnnhia "CACIQUE'"
do Cnr· S()luvel. dn Qual ê
o Diretor, que no fim dl

Agósto, no próximo dia nn

ve, quando serão conheci
das a Primeira Rainha e

Princesas das Debutantes
de Santa Catarina.

O PINTOR

Claudio ouascc, está
mostrando crnca quadros
modernistas, na �:xPO;;IÇ�'1
no Instituto de aducacãc.

A REVISTA

''Laço Hungaro"', C1n·

forme venho ·àivulganjo
prnmoverá o Primeiro
Grande Encontr:! dr�, CI'\)-
nistas Social$.._�e.Snnta Ca

ano 64, os referidos psí'i!:!:: tarina.
importarão' a referida In- r
du!tria bnlsileira, 'Strá a'. CIRCULANqO
primeira Naci('lllal, no g�-:.

::r�n;or:�ç:�p���a�O;esh� , iiO�aZ�d�:��;arit'reOto�!" .;J��
da ao Colunista pelo i1us-.:'""_·ÇELESC, à sel'viço da ;R!:-
troe visitante qu� tamb�;ri partição que dirig�.
disse que o Odente au-·"·
mentou muito a exporta:-·· NOITE DE
bl:> do nosso �afé.

-.

NA I,AGOA

da Conceição. II Dr. Ho
rácIo Sabino Coimbra. P'I,l"
tlclp.:. u de uma cama1"�a

da olereclC:a peb Oeput,i
do Ivo Montenegro. .entre
o,; presentes podemos de3
tacar 'Js Sr'il: Deputado Ivo
Silveira, Presidente da

A.L., M!nistro Raul Scha�
fer e Vereador Baldicel")
Fllorr:eno,

ACABO

d.l' receber I!;entll convi
te do Sr. Josi Meira e de
(in... Maria (Ie LJurdes
Ml'lra; Sr. Lu!z Sant,".!
Behé e de ·dna, Tecla S{'h�
para ? casamento de ,;pu"

���I·�u�:.al'�iue�:i;t ��o���=
cer no r>róxlmo dia dez. iH
dez h()l'a� na C!lJY'1a
Olvin:l E-9íl'ltn Santo,

ESTAMOS

ult'mand'l ('S p'·l!o'lrat;·
vos !lal'� o e�per;Jdo BAJT...E
DAS ORQUIDEAS, que vai.
acontecer no Clube 12 de

c"RffC=1UM E N Sl Sociedade Anonima

ESTRELAS um maravi
lh{$) desfile, organizado
pela .-ocJedade brusquen"e
-"erá. apl csel}tatlo no Clu

be 12 de Agõsto, dia nU'le

1'1/1 Bnile das Orquide<l.s,
p(!lo Dr. Aderbal. I S�ha"!.
ler. Bonitas e sllnpaticas
gar.ota,; da Cidade de Brus

que, vã::> dar SHOW, cum

.'mas belíssimas fantasl<l"

qua'ndo representarão atl'i

.

ze, clnematografic3s d.",

'ffielho!"(!s tilmes. MarCElrti.
o quinto suce3 ..,0 os dol'l

prime r:s no C.A Ca1"I',�

Renaux, () tel'ceil'o foi no

Guarani de Itajai, o quar
to na S. Blumenauense
dos Atiradores" próximo
será. no DOZE.

MARACATú
a fe-ta que Cdsu P�m

piona vai apresentai' a')

L!ra T,C., próxlm') dia de

,,�st':':> com a bl'otclãnull
da JOIACAP: Glaucia 0-

I!nger, Maria Tereza Ban

deira M2ia; Li!da As",:!"

Inê, Amorim; Dlva FI"<lj

ta,,; Ana Mula de Paula

E\izabeth R�g�nb�ck; Vê

r:nh:!1 GouJart de Suuza,
(Helena Mar�ins. cantarlÍ.l
Cebo Eduardo F. Llnf'

to de Carvalho recebera '\ [nrnal do Comércio:

Colação de Grau. No pro- Rio de Janeh-o, assim

grama consta 8.30 h.". Mis- exoresscu: "Poucas vezes

se errr 'Ação 'de Graças,' 11:l . .tenhn .�resenciCl_do a um

Capela do �lêe-j{J ooracãc ato de lDtep:rac�:o .tempe

df!:o,Jeif.·s.'*hS'4.··hfi- .

ram�ntal e inte,J�ente C'l·

·t��d�' :
.

-n��!)_ �: .:-�·inA
<.,

,."us
S.C., Prof. Jc�é Arthur

REBITES'

LUNCH. acon!E'ceu na r;: _,-------

llidi!nr.;a da Sra Dr. Eval·
do (Sônia \ Mo"!mann, on
de p:,]troneses dn Baile das
Ol'quideas e domadoras do
L'on� Clube e�"i""ram r.'11

nidas. Na ocasião Celso
Pamp1ons, recebeu um

brinde. ('amo 'ZI"Htldão da
fest'l BaJanqo Bossa No-
va. que ._8P'4"entou J. --------

um� reumao c:J:l'.emol·ati_
va das St'nhora� do Lion.s
C:ube de Florlnnãpolis.

Rui Neves Gonç�lves;' R�·

m snva Granetl; FeliI.J'e
Boabaid; GuHb,rme Peí

xoto; Antonio LaIlJ� �,c:

ves e Paulo Gil. A decora

ção ol"lgmal, sera u., ...d"'�

noei Garbellottl. A .crques
tra de Aldo eoneaga.

SILVIA

de Haro. e-tá promoveu
do a EX9[j"içãp de Pintu
ras e Desenhes no rnst.

tuto de Educação. mos

trando os seus bonttcs tra

balhos.

EM

J;3RUSQUE hel.:, acontc
cera um mnvímentado ja.l
tar, oferecido "pelo Jorna
ifste Jaime Mende.s; Dice-.
tor do multo comentado
jornal "O MUN'ICIPIO'"
DepOis eu conto'

CHEGOU

Boiteux; junto ao busto Co,)

pátio da Faculd�de. Fala-
1'á o bscharelando JOsé
Márcio M. Vieira; as 20.'30
hs colação de Grau, n)
TAO. e às 23 tis Bail-e de
Gala, . no Lira TC.

ESTA

.. ..Uê'ldo p?ra f' prQxi,rno
d'a dez dE' dezembro o ca

SIlmento da :-;I't8. V11m::!.
V!eira ('.om o Sr. Dj,lnn
Bel'toncini. na Capela do
Divino E·,.ryír!t., SRfltO e a

reCI'peâo acont!;'cera
Lira T.C .. cC'm o Sr. 'Zo

O Iconomus da Co
]ina.

:r,�LEGAN"I'1i'

PETER

S"h'l'ithaupen. '\manh\i
à� 'ln 10 hs no TAC. apl'e
�""t�l'á 11m Rp,,;hl ,.t"
Plano. (Im benefício do
�·��.,l ria Crianc'l Pobre,
da Exma. Sra. Governador
Celso Ramo..:.

VENDE-SE
rlMA CASA DE MATERIAL SITUADA À RUA

\N>\P . .l<.:TO DAMIANI N 21. TRATAR A RUA BOCAiU·

VA.83,

VENDE-SF.
NIOCióCIO DE ·OCASIAO

:J C�asas de madeira com agua, luz e terreno de 20 x 23.50

l. com mais um chão para construção situado perto do

�lj;\rtcl de 14 BC.
.

1 casa de madeira com agua, luz e terreno com 10 x 30,
, Hua Joaquim Nabuco em Capoeiras.
"C):<J de 20 x 41 sttuudo a Rua 'Portela em Barrei-

õhantecter, com uma sé
ne

.

de obras d'" Ernesto
Nazareth, comemorando o

centenário de seu �sc1-
mente •
Com orquestre. já {tocou

sob a regência de

�,.,�:rd�al;:�;�, L�.���n ��
��de?o�:��erciLV:rer ���"_==="",====",,,=== _- , .

- �. :-... :;""",.

�.::� Pere ír•• Jo,J;"' K,,',� • _ LllU '-Ammá mis lm.s d� :.�S YimtaioSilS
. Em 1953 apresentou em V H ct.m!!t�nh�s:prtme'ra audição no�' Bra- a"
silo o !'CrnrêrtJ .n. 1 .te
Vil1:l. Lobos: dado seutgrn
de Interêos: ne:;1 t·li,�9. i

::l��I���g t��;�i�:d���do o=�� � ,

gumas de sua" -bras': de

sér=to
.

vasconcou's. "'a.J1te
Infantil n. 2'" de OsV31d 1

Lacerda. Stiit�n a.e:
J N}�

son Lna' tmrd: P� ntete n.o

v; de Almeida Pradot Em

b narta e gstudo n. 1 ,e :..\

na Pires de cemnos, .Sete

Variações; de Perclo Ro

cha. v.usa n. 2: da Adere

de P. da Silva, Valsa Chô-
1'0 n. 2; e de Dlnorá d=

Carvalho. Catapó
Na. oatavras Cf' critica

.rosé d� Vei�a oüveír«:
Endnxia de Barr-es, sem

Participação
An'tonto Gomes de Aln.ciaa e 11m Lima de Almeida,

paruoípam aos parentes e amigos o nascimento de seu

primogênito SÉRGIO, ocorrido na Maternidade Dr. Car-
.

.u.nr na case Marilda ao lado da Casa dos Passarl·los Corrêa, dia 29 último,
Florianópolis, outubro de 63. •.1 r-r. 7.'obaldo Schmidt.

1°/11/63
SSSST"'

Agora é a

l ampartha ,�
SETE PLANOS SENSACONAIS A SUA ESCÔlHA CO�1
DESCONTO Tf MS M I\AS VENDAS A PRA.ZOl
ESCÔI.HA UMA DESTAS MODALIDADES E APROVEITE
PARA COMPRAR AGORA:

A vista com 25% de desconto.
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 ccmpra sem

qualquer alimento.
Mas nàoé só
HA TAMBEM DOO PLANOS Ufm Otff)f .6I:tEM"
MANDA É VOCE.
E ALEM DE TODAS ESTAS VANTAGENS EM CADA
COMPRA DE

lcor,ômia!

Rua Santos Bar8JV8, 45:1

FaTH.I·;I1'('

CI"CO MIL CRUZEIROS
VOCE GANHA UM DÉCIMO DO BILHETE DA LOTERIA
ESTADUAL PARA CONCORRER A

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

40 MIL CRUZEIROS
vocr GANHA UM BILHETE INTEIRO CONCORRENDO A

UM OU DOIS MILHOES DE CRUZEIROS
TÔD/l.S AS SEXTAS-FEIRAS.
FAU DESDE JA SUAS COMPRAS PARA FESTAS DE

'F!M DE ANO APROVEITANDO OS FABULOSOS
DESCONTOS DA LOJA CLAU

E REALMENTE MAIS VANTAJôSO
COMPRAR NA CLAU

Exija em seu

Lona de freiOS ''i'OLAOj\S
- 6C% I:'.ê'IS no lO.provJf
mpnto das Lonas

..

CASA OO� fREIO.

VENDE-SE
am salão de Beleza en

perff>lto e"tado to uma C'l

:sa de Madeira nova !Ia

Rua JJsé Maria da r,ll?
no José_ Mende<;. Trata!' "!'Ir

Salão Horizonte - 'Ru"
Conselheiro Mafra IH.

Vende-se
PALACETE

"J várias casas de madeira:

construção. de primeira
� Tratar com Sr. LUI±
SCHWEIDSON - JARDIM
ATLANTICO

'CLAU defronte aos Correios do Estreito.

MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATA�INA
ENDEREÇO TElE�AFICO CRESCIUMENSE

Serviços de cargas e encomendas entre São P�ulo - Santa Catarina e Porto Alegre
F,I'fais: - S�O ra11to Rlla João Teodoro (;70 - Cm Itlha A" Jg-uaçl1, 21]7 - fOl1l' 1.2171" - Pôrto Alegre �Rua 7 de Setem hro. 6!l1 - fone 7R1R - FJori�pópolis R,WI Padre Rorna.. !?"

.- '"ne 2ROI - Tubarão ,Rua Lauro Muller, 50 - [olle 1�79 ··ltua GuHavo Richard 514 - fone 131 - Joinville RUll fl-b
Ra 207 _ fone 76.5. ">,�.i�Y·"·

.

,

{.; ..�+,. N .. , ..... : "'i� ,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Catarina "Soirée" com início a� 23 horas nos salões do LUX HOTEl. Entrega ae Diplomas de "Honra ao

venda no Restaurante do Hotel. Uma promocão da REVISTA "LAÇO HONGARO"
.----------............---------' ------ �,iio-...."""'.....-,............."""-........""''''''!!!!!!_....!!!!!!l' ...I!""'__...,...."f"'iT......". _

1° Grande Encontro dos Cronistas Sociais de Santa
Mérito" a Iodos os cronislas calarinenses. MESAS à

1,-

s"
�

ECONOMIA & FINANÇAS

ORIENTAÇÃO DA FACULDADE Dl ClhtCIAS ECONÓMICAS
DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA

Ol{i\ç,\o I'RÚNUNCIADA NA CONCLUSÃO
00 CURSO DE APERFEIÇÜAIUENTO

IV de uma série

Sabemos que urge substituir, em tempo úti}

e para beneficio das atuais gerações, as estruturas

que se revelam arcaicas e emperradas, como a

agráritt e a educacíonnl.

Afirmamos que é mister democratizar o ense

no e o acesso à terra, cada vez mais dificultados

pela espiral inflacionária, como condições primor
diais para a incorporação, à vida nacional, de enor

me massa da nossa população, majoritária mes

mo no seu consputo total, e que até agora - tem

vivido numa marginalidade aviltante e comprome

tedora, sujeita a condições sociais, culturais e eco

nômicas que há muito, foram aboUdas pela so

lidariedade humana; que os nossos foros de na

ção civilizada jamais aceitaram e que a nossa ror.

mação crístâ, católica, sempre- repeliu e agora
não mais pode tolerar.

Vivendo diàriamente os grandes problemas e

as grandes aspirações nacionais, no diálogo nas

salas de aula, com a juventude cuja mentalidade

nos cumpre plasmar, acompanhamos vigilantes, o

esfôrço do Govêrno na procura das soluções que
melhor se adotem ao processo de remoção das

causas que tem manietado o nosso desenvolvi

mento e a êle darmos, não só o nosso apOio, como
a colaboração que nos fOr exigida para vêr que

brados, quanto antes e definitivamente, os gri
lhões, que têm retardado a realização das nossas

aspirações nacionais.

Sabemos não ser singela nem fácil a tarefa a

que se propOs o Governo e pedimos vênia para
alertá-lo à cêrca dos perigos a que se expõe na

escólha das soluções com as quais possa ir ao

encontro dos anseios da Nação.
O Brasil caracteriza-se por algumas realida

des de ordem econOmico-geográ!ica que o tornam

no mundo e que não podem ser ignoradas sem.

que se comprometa o seu futuro e sem que se

ponha em risco a sua condição de país realmen

te livre e democrático.
Enumerarei algumas delas para demonstrar a

validade da proposíçêo e, ao mesmo tempo, deí

xar expresso o ponto de vista, por nós todos par

tilhado, de que as soluções para os nossos pro-
" blemas não podem ser transportadas, mediante
.... simples cópias, de� '9 d�r'dtrt9Iís- gerrt\js,�

não que devem ser encontradas no gênio do nos

so povo; assentes nas potencialidades dos nossos

recursos naturais, entre os quais o mais delapi
dado tem sido ohomem, aspecíalmente o homem

do campo, abandonado, desassistido, humilhado,
rebaixado e uma injusta e criminosa situação de

inferioridade, e animadas com o sOpro vivificador

das nossas crenças e dos valores que herdamos

dos nossos ancestrais, atentos - é claro à con

veniência de jamais comprometer a nossa evoru

ção com um apêgo injusti1icado a estruturas e

costumes que não mais se harmonizem com as

conquistas do conhecimento cientifico, o qual
exige de todos os povos uma renovação constan

te e uma revisão permanente nas suas estruturas.

políticas, sociais, económicas e legais. Assim, ano

tes de firmar as nossas decisões devemos nunca

perder de vista que o Brasil é o único pais de

grande espaço territorial totalmente válido.

No Pico da Bandeira, nossa'maior altitude,
batatas já foram plantadas e colhidas, -numa de

monstraçâo prática de que não são inúteis ou

meros enfeites paisagísticos as nossas grandes
áreas elevadas.

Não temos nenhuma área desértica, pois os

mínimos de precipitação que ocorrem no Nordes

te são todos superiores a 200 m anuais e cons

tante retOrno dos nordestinos às suas áreas de

origem, tão logo interrompidas as causas que
determinaram a sua migração, demonstram o

potencial de utilização que a nossa maior região
problema permite. Os nossos climas, os tropicais,
em particular, tão malfadados pela ignorância de

uns e pela má-fê de muitos, não encerram as mal

dições que vemos ocorrer em outras terras, mes
mo no nosso Continente.

As grandes áreas equatoriais florestadas, exu

berantes e primitivas, mas providencialmente ser

vidas por um vasto sistema de penetração fluvial,
não se revelam inevitavelmente hostis ao perma
nente estabelecimento humano. O nosso sub-solo,
se bem que ainda não nos garanta a caudal de
riqueza com que sonhamos, já nos propicia uma

considerável capacidade de sustentação. Embora

descbnhecido na sua maior parcela, já nos permi
te antever uma potencialidade capaz de responder
as exigências do nosso desenvolvimento e da nos

sa ascenção à liderança internacional Tambêm o

i nossp solo, apenas escassamente conhecido, se

bem que não encerrem as virtualidades de alguns
tipos encontrados em outros países, apresenta ti

pos de grande rendimento e é possível de ade

quadas e econômicas correções. Nem mesmo as

doenças equatoriais e tropicais que, em outros

continentes, se constituem uma barreira veda
tória a radicação do homem, de civilização oci
dental têm no Brasil o caráter de irreversibili

dade dentro dos meios de combate e erradicação
que a ciência já nos oferece.

continua

Participação

Neste pacote,
1 tubo de

Signal
-onô"o denlif,Icio com
h.

aproveite OMQ� ;jSIGNALesta oferta V 4

Compre aMO '; o moderno detergente
(pacote gigante) e receba GRÃTIS
um tubo especial do nôvo dentifrício

Sign
Formidável! Mas Você precisa ir logo comprar 'J seu

pacote gigante de aMO, pois, esta oferta que está

entusiasmando as donas de casa é por pouco tempo,
Dentro do pacote gigante de OMO, Você recebe
de graça um tubo de SIGNAL - o nóvo dentifrício
com hexaclorofeno nas listas vermelhas,

deteroAntA o ue dá hr ilho à braricur a i

Aproveite já esta oferta de

OMO - O· moderno

DO S'OLNOTICIAS DE RIO
transCurso' de tal efeméride

Ao compadre e amigo, as

nossas calorosas felicitações
com votos de saúde e mui

tos Imos de vida para gáu
dio de seus familiares e ami

gos. 4
DR. CLOVIS VON HAR

THENDAL - Dia 5 atingirá
mais uma etapa em sua tra

jetória no rói dos viventes,
o conhecido médico Dr. Clo

vis van Harthendal, Diretor
do Instituto Roetgen de
Combate ao Cancer, anexo

ao Hospital Cruzeiro. Seus

amigos estão organizando
um autêntico "assalto" em

sua suntuosa residência em

comemoração ao 5 de no

vembro quando o dr. Clo

vis festejará mais um ano

de bem vivida existência.
Paràbens ao netalíciante e

seus entes queridos.
ANTONIO BRANDL -

Em Lauro Müller, no Sul
do Sul do Estado, onde é

incansável Gerente do "IN

CO", atingirá seus 40 anos

de proveitósa existência, o

nosso particular amigo sr.

Antonio Brandt. Sua espôsu
dona Nüva enviou para 3

.

Pamilia Cyznma um gel1;t1!
c(!nvjh' para n íentar corne-:

(Do Correspondente
- CYZAMA-

sr �miliano Sá. Nos�s agra
decimentos com votos de

felicidades para a natali
ciante.

OSCAR SCHNEIDER -

morativo ao acontecimento.

Impossibilitados de compe
recer aos festejos dos 40

anos do sr. Brandl, envia

mos os nossos abraços de

felicitações com votos para

que a data se reproduza por
muito anos, com cumprimen
tos extensivos a sua bondo

sa família

xíes". Segundo conseguimos
apurar, uma suculenta chur
rascada será o ponto alto
quando do próximo natalí

cio daquele que nas horas

vagas é um autêntico "mes
tre cuca" na arte culinária.

Ao Oscar, as nossas since

ras felicitações extensivas a.

sue bondosa familia.

DANTE TOMIO - Em 4

de novembro de 1916, "ber-

rando a plenos pulmões
nascia uma criança do sexo

masculino que levada à pia
batismal recebia o nome de

Dante. Seus pais Angelo -

da. Eufrásia Tomio [ubiló
sos com o evento prognos
ticaram um futuro riso

nho a seu pequerrucho. Em
4 de novembro de 63 feste

jará suas 37 primaveras, o

nosso grande amigo Dante

Tomio, Diretõr de importan
tes e renomadas industrias
do Alto Vale do Itajal e cl-

Atende diariamente das dadãc que desfrut� de vas

a às 12 e da,s 15 as 19 horas to círculo de sólidas ami

às 2' 4' 6' feiras. sedes nesta região. Em sua

II:xclusivarnente eom b.,.. churrascaria prõprta, situa-

-ta marcado da ao lado de sua aprazível
,Jon.omlt6rln: I!:dlflctn 10-" residência. haverá bebíveis

uete -:- 81lIa .. 104 - rua J.

.
ronlrnc CCHllhO

Em Ituporanga, onde resi

de, completará mais um na

talicio dia 2, a exma. sra.

da. Aracy F. R. Sá, espõsa
do sr. AntOnio Emilíano de

Sá, Tabelião aposentado.
Em regosijo ao aconteci
mento tõmos convidados pa
ra os "comes e bebes" que
estão sendo pr-eparados pelo

SOCIAIS DE RIO DO SUL

SRA ARACY F. R. SA'

Divulgamos hoje os aniver

sanantes do mês de novem

bro, cuja relação temos ano

tada em nossa "agenda".

Dia 3 do corrente estará

"rasgando" folhinha o sr.

Oscar Schneíder," diligente
Escrivão da Delegacia Regio
nal de Policia e um dos fun-
dadores do "Duque de Ca.·

JORNALISTA JABES GA&

ruA - Dia 22 Q_e novembro

estará em festas o lar do

estimado casal Jabes-dona

Ligia Garcia, pelo natalicio

do conhecido homem de

imprensa há longos anos

radicado na "cidade azul".

Em 1963, conforme noticias

colhidas de fonte segura,

Dr. Al01510

MonquilhoH
CLtNlCA DENTARIA
l'!atau.ento das afecçõer

da bõca em adultos ,

crhnça. peíoe metqdos cll
eícc e clrurglco. ccereccec
de proteses parelal, e to

Ial�

não apenas a turma de sem

pre como também os com

panheiros da revista "RE

PORTAGEM" estarão co

memorando com o Jabes O

seu natalício .Aqui da Ca.

pital do Alto Vale do Itaja�
ao prezado amigo Inspetor
dos maiS operosos do IAPC,t

e cçmesuvets em grande
e�('.llJa,· o que auas. acontece

tol1o�, �.�Rnoí quanrln do
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PEDRO PAULO MACHADO

COLABOIlADORES ISPICIAIS
IlAAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

COELHO - MANGONA

o tempo de 54,4 segundos
c.onseguldo por B:lbby Mc

Oregor de Falklrk. Escócia

David, um ex-'ntegrante
da equipe olímpica M po
lo aquático da Grão-Bre
tanha e atualmente adm!-

7,;I+f"n r ....r; ...i.."'h,, ... M ...." ...al. C:n...� .. e V'!.llé ..

"n· wilson (Ito), Ronaldo, Helinho e No
ronh...

pnC;;;TAT, _ Wi'��... � OfÇt ..fI;1l ��to.
""....1.:1" p. 170:>1"'1"1)1"; AHn111 p RihP: Itamar
(Marinho), Cabe�a, Anú e Prenda.

ao quebrar o récorde mun- nlstrad:)r das pi!"cinas pú
dlal para as 110 jardas, es- blicas de FalkiJ'k,
tllo livre, na piscina de Em 1962, o jovem esco

Blackpool, abriu-lhe, c'J-" cês sUI'giu no cenário a
mo era de se esperar, i- quatico britânico como ú.lll

mensas perspectivas para· verdadeiro tornado. Melho
as :llimpladas de Tóquio de rou ce forma consIderável
1964. o nível têcnico do est110

Dra. IA!)" O!llU WorFTI AMMON o tem!lQ de Mc-Gregor,
que foi 7 décimos melhor
que ') estabelecido em fe
vereiro de 1959 nela cam

peão olimplco, o -australia
no Devltt, é também o no

vo récorde europeu dos 100
metros livres.
Mc-Oregor tem como

treinado!' seu prãprlo paí,

livre e!ll sólo inglês e -as
tabeleuu novos e impor
tantes recordes, embora.
hOuvesse perdido os Jogos
da Commonwealth e Q Cam
peonato Europeu.
Em 1960, na idade de 16

anos, McGreg.or tomou-i<e
o camJ)eão escocês dm;
junlors nas 100 jardas li
vre$ e no ano seguinte, as
senhorou-se do titulo dos
seniors,

Mas BObby foi escondido
(lo !'esto da Grã-Bretanha
por seu pai, que recusava
inscrever seu filho nas

campeonatos britânicos, ar

gumentanda, com razão
que "a oportun;dade de
Bobby chegará m-ais cêd'J
do que se pensa"',
Com efeito. ela chegou

de forma consagrador.'!..
Bobby magnificamente treI
nado, incorporou-se em
1962 à equipe aquática in
ternacional da Grã-Breta
nha como sua principal fi

CIRURGIÃ DENTISTA
"tende sômentp,<om hf>rn mnt'Clldr> da!! 8 às 12 �
Método p�i('<llóg'ic;) moderno·espeeializodo para crion
ças
Alto rotac;õo.
AplicocãC' tópica dv fluor.
Atende senhoras e crianças.
• das 15 às 18 horas
�b,.. �Pi .... I"'"ne' 3f1

TAC - CRUZEIRO DO SUL
Nevas ORA'RIOS DOS CONVAIR 440

DIRETO A SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
3a,. 5a. e SABADOS - 14,30

PARA
CURITIBA, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

2a., 48• e 6a• as 11.45
DOMINGOS -14.45

PARA
PORTO Al.EGRE

3a., 5a. e SABADOS às 10.30
DOMINGOS-B,IS

TAC - CRUZEIRO DO�III- �EMPRE UMA
BOA VIAGEM

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

Quando ',BCibby .tntegrou
gura,
a equipe britânica que di!"

putou O campeonato -aquá
tico europeu em Lelpzi;r,
Alemanha Oriental, er3.

seu mESmbro há apenas
dois meses.
NOs 100 metros est110 l!

gre, o -até então desconh�
ciclo McOrego!' surpreen
deu a EUl'Opa com extra!)!'

dinários tempos nas eli·
minaLórlas e semi-final!:,
mas na final não foi bem
6ucedldo colocando·se em

quarto lugar, 7 décimos !l

trás do vencedor
Os nervos parecem não

afetar o jovem campeão_
Suas maneiras dlenciosas
e discretas são impressio
nantes, "'Conheço minh:t

próp'·la capacidade. Sci

que J)OS89 n-adar velozmen·
te (que é meu objet1v:l
prlneIpaD, mas nunca a

través do sacrifício do mell

est1l0"', foi f>eu único co

mentário o ter entl'evis
tado.

UM ESTILO IMACULADO

Seu estilo sem falhFls
técnicas. aliado à uma so
berba velocidade. classifi
cou-o automiticamente pa
ra a equipe eSCOcesa que
participou nos Jogos da
Commonwealth. Enquan�o

lu I� �, onto larD 81��8j8 in�ulural �o 10fDUio l.Mell
.Ssrt.mm: m �róx'm') domingo e na Qua'rta feira seguinte areelização da rodada que dará por ineuqurado o Torneio "LUIZA MEllO", em homenage
à exma. espõsa do presidente da F. C. F., sr. Osní Me!lo. Como já divulgamos, são em número de cinco os encontros da rodada, a saber: Barroso x Avaí

em Itajaí; t.mérica x Carlos Renaux, em Joinville; Paysandú x Olímpico, em Brusque; Figueirense x Marcíllo Dias, nesta Capital, e Palmeiras x Caxia
em BIl!manalJ. Todos o encontros estão marcados' para domingo, exceção do último que foi marcado para quarta feira

[�t� n�ite O fê['� �D re�iOD�1 �e fufe�ol. [�m O m�t[� filOeireD�e X �O�t8
::�t���:��Ii:����ª�d�Ê:��f.� Paula 'Ramos sofreu o 1- gol, mas acabou vencendo: 4x

. -. � p. A equ!!>(' do Paula Ra- o chute fmal frente a n-en cetec gol. O mesmo Maíque, oombativo prever -coiored'" J:)gou grande partida o ro- nau o novato .rocc Regi
gional Ainda maIS, sera o fecho do Campeo- mos, mesmo desfalcada dos te com Pamplona, Telê cn já quasi ao final do em- Dandão foi outro bom va- vem valor, autor do manifl que não convenceu, po.

nato da cidade correspondente aI) ano de concorscs de Valtltlho, EH carregou-se da execução bate, consolidou o trtun- lar, embora por vêees prc.t co gol Inaugural. Secunda- quanto o, erros !ora-
1963.

.

: ::���v; ::��oUi�IUJ:v:� ��i:::e�l :h�t!:��o: �:��= !�'l, a����:�;o�oas�lm,q�a�� !e::l:m���� �:��;�s� m�: ���;a�o :����' ��e vf���1 �n�i�s�I�:��ran�c��c;r��
Figueirense, vice-campeão, e Postal üéttco cetermenee. na pu� ta per cima da bana ho- me dirigido por Hélio Ro- sempre. Os três agançados mas falhou no 4° gol pav- Os quadre-c: PAULA RA

Telegráfico, terceiro colocado, serão os pro- �a d�� at���I�!:�' f�:;:;l� rjZ;��11ad�ta�:ofinal e com

seA���oU e��or�a�el!ax c�'n- ��:pri�am t�c!�:, de�;::::� �a�no�c�a��caa;da, °con7e���� :�� �il����P�;r�': e H;�
tagonistas, ambos em condições de oferecer as suas despedídas do cer- ela a reação paulaina que vlncente o btcampcãc .te embora Malqqa tivesse ctau conduta acima da cnticc. milton: J. Batista, Aníst

um embate de boas proporções, esperando- ta�et����·��a�adep�!ia de ��a��f��;�:l�:,t�ra '�:���� ��.f:���n!� o a�.��-3es��;; r:i�:�oo���'ma:e����:1�7��� �p��erll��g�i::sl��a�:r:��� ���:=.ã(l: A���TI��ério
:.�:s v::J:n�aq�,::���o�as�:�ías:u�:: �:��o ;��O,�n:�:�::IOO ';�; ���: o ';�;�"t:tlét:�;���id;� �7.e s::m:;:�",��' ;u�� ;�,o��::��:�nt:::,:��one�'" �:\��:;:��' ';;���,: ���,: �;::�>;:��;':::i �:::���,:menooolizando as atenções dos aficionados. ������.�n�:s, fa1::J �:l�i:� . �âa�!��\ c:���o�Pn�:- 1�1:,= fl:�i�,u����a���C�n�!�fe�� !�!�s::'� ��:��:�l":���IS�i= �om�a�:;I�I(il�eg�I�':�:' \�:.� vanndo e Nazar-ín.

Maiores a.trativos deverá oferecer a quando até então o Atlétl- ce de rara Infehuídade, sável. 0,0; quatro zagueiros puro técnico apreciável pu- nlldo com altos e baixos. Preliminar trJuvents) . O

pugna entre os juvenis dos mesmos decisiva �:b���:'te:� 'l:el�orml���' �::�o�o qa�:���ae :::tr:u:� :e��uv���'��sbe����::�� ��. u:a:;�:ent�rl����u ;��
Na arbltragpm func�o- x O

do títuJo da ca1p{!oria, encontrando-se como toso triccíor do zstretto u- dro. empatando a conten- pt-íu excelente "performan ardor combativo e notáve-l
•
se encontra o Figueirense um nonto à fren- :r���o���l ���:I!!��� ��Ie�: c�lrg����:"'a;: :'��n:�,el�.�:l:���lupZ:ti� ;�:E:�� bo���:�aa::�ad��
te do AV�.í (se é oue ontem triunfou sôbre t) Vanlldo que foi derrubado ta -aüetícana, �-_�ério co- cou no centro da cancha, xcs venctdos. cumpre sa
São Paulo) e doi� do PodaI Tel�áfico, dentro da pequena área, no locou o Paula Ramos em podendo ser eonsíderad.r Itentar a atuação de Ma,,-

com o f!l.aJ em=atnu no turno pelo escore ��t::ate opr;���m��toqU;a;: ;;;I�:e�m1;e�:r:!) o��sBe::, t:�:�or��.m����1" :�;;�:lh;;:l� ��r�:�:; d�u:ral��=I��tuS:��
de? x 2 nara denois vencer a peleja entre os i'nal'car, de cabeç�, o ter· de sua forma 0 t-écnic'J ('

profi��;onais por 2 "O.

O h
.

d M GE:, ro",� .1:..,1,0'.0 as duas esquadras peixe C ama c ac regorprinri"'<;l>;� ........1'" � tlfl:te:
F'(!TTli'TP�N"F. - n ....m'; Mq1""'C>po. LONDRES (B. N. s.) _

O Departamento da Fazenda da Prefeitura do Municí
pio da' F!orianópoliB, comunica aos contribuintes do imo
pOsto PREDIAL, que o val6r locativo doa pridioa Dio aluo
gados ficam reajustados 8. partlr de l° de janeiro de 1964,
de conformidade com o parágrafo 1inico do Artigo n° 876
do Código Municipal, que diz: "O imJ)Ôato nunca será
inferior a meio por cento (1/2%) do valOr venal do imó·
vel (t.erreno e prédiO)."

• r'partamento da Fazenda da Prefeitura Municipal de
Flor1:::m po is em 25 �e outubro de ·Hf63.

.IOAO SILVA
nirctor lia Fllzcnda

EDITAL

tsto, seu tempn de 4'8,6 pa-
ra .as 100 jarelas, colocou-')
como um elos "fitas-azuh;'"
da natação no ranklng
mundial de 1962.
O resultado da prova �l.e

110 jardas estlio livre quc
disputou com :;:! australia
no Dave Dlckson, passou
agora para os anais d:-!.

natação mundial O nada
dor escocês superou o aus

traliano, embora ambos ti
vessem sido derrotado�
pelo canadense Dlck
Poun(l.

Na mais emocionante
disPl.!.ta aquática dos Jogos
da Mommonweath, Pout'lrl.
6° colocado nos Jogos O

límpicos de 1960 nos 100

livrE"". nivelou-se nos ul
Umas anetros a McOrcgor
e tocou a barba. ao mesmo

tempo que o jovem e::;c':l

cês. Mas o veredito do,;

Juizes desapontou em mui
to a equipe escocesa o B'J

br classificara-se em se

gundo lugar.
ESTUDANTE DEVOTADO
Como qualquer jovem

em sua idade, McGregor
tem vário,; outros proble
mas a c!)nslderal·, além do;

meramente aquátlcos_ "

natação é, como se sabe,
um dQs principais esporte;
amadores; �rém Bobbr
tem à sua frente w:n recor

de ainda mais dlfiell e im

portante a vencer. sua pró
pria CRITeira.
··Decidl f>er arquiteto há

muito tempo, ante6 mesmo
de iniciar minha bem su·

c�da carreira, -aquátlc::l."",
E seu intf!rês"e pela car

reira que pretende abraçar
p:>de ser atestado pelas 40
milhas que pel'corre, d!àrl.
amente, de sua resldênci:t
em Falkir Dara a Univer·
sidadc de GIR;;gow, ond!'
estudará al'quit('tura ])01'
4 anos.

O CAMPEONATO CATARINENSE DE
'REMO EM FOCO
Escreveu: Abelardo Abraham

Dentro em pouco teremos a realização,
nesta Capital, do Campeonato Catarinen
se de Remo de 1963, ocasião em que estarão

se debatendo nas águas da baía sul os forte,

conjuntos do Martinelli, Aldo Luz .e Ria

chuello, desta capital; América, de Blume

nau, e Cachoeira) de Joinville.

Acompanhando diàriamente os treinos
dos clubes da capital, tenho tido oportuni
dade de observar os grand€s movimentos

que existem nos galpões", naturalmente com

o propósito de melhor se apresentarem na

raia as guarnições, pois acredito que este

ano o campeonato será disputadissimo, não
sabendo ao certo quem será o próximo cam·

peão catarinense de remo,

No Martinelli vai tudo muito bem. As

guarnições muito bem orientadas pelo vete

rano, mas extraordinário, remador Manoel
Silveira, que naturalmente tudo fará para
levar para os seus galpões o almejado tí
tulo de tri-campeão catarinense de remo.

Pelos galpões d;' Aldo Luz também existe
muito otimismo Quanto ao resultado dessa
regata, dizendo �esmo o seu diretor de re

gatas E. Hosterno que éste ano o Ald<> Luz
levantará o titulo. Com a saída inesperada
de Hamilton Cordeiro das hostes aldistas, o

clube sofrerá muito, pois indiscutivelmente
Hamilton Cordeiro ainda é um dos maiores
remadores que existem por aqui. No Ria-'
chuelo não há pretensão de conquistar o ti
tulo máximo deste ano, mas conforme de
clarações do seu diretor técnico, éle irá dar
trabalho, pois o seu plantel de remadores
ainda é novo e está sendo lapidado para o

futuro. Dos clubes do interior nada sabemos,
mas acreditamos que tanto América de Blu
menau como Cachoeira de JoinviIle virão
preparadissimos e poderão inclusive surpre�
ender aos mais entendidos.

Por hoje é só e voltaremos breve com

novas notíCias sôbre o
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Tudo em 10 PagamEntos�Sem ftcréscimn
Ou à Vista-Desconto Efetivo De 20./·

SALAS DE JANTA'R
Conjunto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vista CR$ 16!I.COO,00
Conjunto marlim - desde 16.600,00 mensais ou à vis.a CR$ 130.300;1)0
Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à nu.l CR$ 186.400,O�
Conjunto caeiúna - desde 23.800,00 mensais ou à vista CR$ 190AOO,GJ
Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à v ..sta CRS 291;.�OO,OO

!
d_.-------.---------

DCRMITÚRíOS DE CASAL

Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vi-ta

Conjunto em imbuia -- desde 26.471),00 mensais ou à vista

Conjunto em caviúna - desde 27 -440�OO mensais ou à v.st»

Conjunto em [acarandá e= desde 33.510,00 mensais ou à vista

CR$
CR$
CR$
CR$

1&'s.700,&0
211800.00

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FTNO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais ou ti vista CR$

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

Em plástico - desde 4.780,00 mensais ou à vista
.CR$
CR$

293RO.OO
38240.00

CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES
MESAS DE CENTRO - ARAT JOT)RS

FART�CIPE OD FESTIVAl CiMa
e ganhe um DKW-,VEMAG (BElCftR)

cgr gêlu ·t9d�- equinado
CARIA DA ALEMANHA

América latina
Professor Dr. Hcrrnann M. Oeorgen

A Europa esta tomando consciência de suas

obrigações para com a América Latina: Aumenta

o número de livros sõure problemas tatíno-amert

canos aumentam os artigos em revistas espe

cializadas, os comentários e noticias na imprensa
em geral.

Existe Da Alemanha uma instituição Oficial,
chamada "Centro Federal de Formação Politica"

(Bundessentrale fuer Politiscre Blldungl. E' man
tido pelo oovêmo Federal e sujeito ao contrôle

parlamentar, representada pelo "Curatório", em

que assentam representantes do ministério do

Interior, de própria Centro e do Parlamento.

Uma das finalidades principais do Centro Fe

deral é a edição da revista politica e História

Contemporânea".
Esta revista é de suma importância para o

pensamento político na Alemanha, porque tem

sua penetração ampliamente garantida. E' distri
buída nas escolas, - da primária até a universi

dade r-, nas organisações sindicais e pronssío
nais, nas sociedades e instituições de cunho po

lítico-cultural, em uma palavra: em todas as áreas

de ação e formação politica.
A revista "DAS PARLAMENT" aparece já no

13° ano. A sua função principal é transmitir tex

tualmente os debates do pa-Iamento. Ademais

tem uma sessão de critica literária de livros po

titicas.
A revista dedica também edições especiais a

temas políticos. O número 33 dêste ano 14 de

agósto do 196:l) é um numero especial dedicado à

América Latina, subordinado a um título multo'
sígnífícatívot "A América Latina não nos deve

ficar indiferente".
O ministro do Exterior, Dr. Schroeder, faz

um apelo para maior ajuda à América Latina,
invocando os laços culturais, econômicos, pclíti
cos e de parentesco para com a América Latina,
lembrando o apoia desinteressado que os pro
blemas nacionais da Alemanha sempre tem en

contrado nos últimos dez anos junto aos govêr.
nos da América Latina.

O ministro da cooperação econômica, walter
Scheel, pleiteia "maior auxilio por intermédio de

investimentos privados".
O conselheiro Dr. Bruno Toepfer, do minis

tério da Economia, apresenta um quadro com

pleto da ajuda prestada pela República Federal
da Alemanha aos pafses latino-americanos, para
projetos de investimentos.

O Presidente da Comunidade Econômica Eu·

ropéia (Mercado Comum Europeu), Prof. Dr.

Walter Hallstein, analisa "as tarefas especiais da

Europa frente à América LaUna'·.
A Dra. Gerlimln Mctag expõe "o balanço ne·

gatJvo da vida-econômica do. América Latina.

O Dr. D. W. von Menges prevê para a Amé
'Tica Ln.t1na 'lIma evoluçAo política da Est:1uerda

lJorem direçao ao Centro, em seu trabalho: In

,\�s�mentqs - sim ou não'?"

"confusa e anuquada" que os alemáes fazem da

América Latma.

.áugust Hanenberg acha, que "tratados, que

visam a estabilisação dos preços das matérias

primas" são nocivos ao desenvolvimento dos res

pectivos países.
Os prejuízos seriam maiores de que as van

tagens.
u Dr. Joachim Zahn explica "as condições

latino-americanos. e alemãs para investimentos de

indústrias particulares".
Haras umch acaermenn afirma: "Os bancos

fomentam as rejacões econômicas".
O deputado }oH" uut.h .l\.1:uun.&er, que visitou

a colonização p.ndorama, no Estado de ategôee
(Brasil), relata as suas experiências sob o titulo:

"Do Escravo ao Camponês Livre".·

Ernest Lessig trata do problema bastante

delicado: "Consomem os alemães pouco café?"

rtneimente o prefeito de Hamburgo, Edgar
Engelhardt, declara "Hamburgo, placa girante das

comunicaçôes com a América Latina".

A rnlrh mesmo coube a honra de discorrer
sôbre os elementos politicas, econômicos, cultuo

rais e sociológicos que enfrentam com o proble
ma "Unidade e Variedade" na América Latina.

O suplemento "política e História Contempo
rânea" publica um faciculo da autoria do Dr.

Boris Golctenber�, que viveu de 1938 - 1960 como

professor na Ruston-Academia em Havana, CUba.

O seu trabalho de 30 páginas leva o título: Ame.

rica Latina - reforma ou revolução"?
Outro número especial de grande penetração

é o da revista "Mundo Aberto" (Orene Welt), que
dedicou o seu número 80 (junho de 1963) tam

bém à. América Latina.

Sôbre os problemas politicas desse hemisfé

rio, a revista publica em suas 150 páginas traba

lho de Ernest Samhaber, Boris Goldenberg, Ro

berto Brie SJ.
Erich Herzog investiga a modificação na es

trutura social da América Latina e a Aliança pa

ra o Progresso.
Os aspectos s6cio-econômicos são interpreta

dos por Richard F. Behrendt, "Observações na

América Latina", Juergen Westphalen fala do no·

vo instituto de investie:�ão latino·americanos

em Hamburgo e Leonhardt Stitz Ulrici sôbre "A

politica de desenvolvimento da República Fede

ral frente à América Latina".

Os fenômenos culturais aparecem sob a res

ponsabilidade de H. A. Morena ("Ser ou Não-Ser

da Cultum Latino·Americana") e Han!' Albert

Stee-er ("Tendêncins modernas no sjst�ma edu

ca�innpl lfltino'flmericano") e Hans Albe�t Stee:er

("Tendências modernas no sistema ed'lcaci<"lnal

latino·americano"), fmquanto Harbert R. Roch

con'legue fazer compreender o papel das escolas

alemãs no servico da Aliança para o Progresso
na América Latina.

Ludwi gJ. Openheimer estabelece as condicões
básicas para o início do desenvolvimento eé6nô·
mico, e Gllenter Hoffrnann coloca OR conhecl.men·

tos modernos históricos, geo-sociológieos dentro

da formação politica geral. Costa Rica e Nicara·

gua servetn de exemplo,

PRÊMIOS
FABULOSOS I

JlIa S,ç/'I(' ;{
UM AUTOMÓVEL OKW-VErJtAG .1963· NOVO (8ELCARI

Totalmente equipado

A"a sine /J'
1." prémio· Um dormitório super-luxo CIMO

�:: ��!�:� : ��aC��j�r��Oa �������e91�t�0
Todos da Nova Linho

C,\OA PAf,CELII OF.: 12 MIL CRUZEIROS OE Su,\ COMF'r1A. OA OIREITO ii.

u� COUPON ali SERIE "A' E C.t.Otl CrS 1500. UM COUPON OA SERIE "13"

EIS AS CONDIÇOES DE VENDA

IO PAG'MENTOS
IGUAIS, �CM
ACRÉSCIMO!

m

Síderurgica pa.�a
Depart����:�' [en�3 COm�f:S

Ec}]1 de CO�L.(;-:a
Fública N° 63 - O�J

(;rcs:o
neladas de capacidade anual
de ferro ligas na primeira
etapa, e de aços especiais,
numa segunda etapa, utili
zando-se as vastas reservas

minerais da região de Uru

cum.

O custo dêsse pJ;,Ojeto es

ti P.' timado em cerca de 20

CD no município de Corum

bá ou regiões circunvizi

nhas que se mostrarem mais

adequadas, com 200 mil to

ainda aprovada indicação ao

Ministro ,da Viação e Obras

Públicas, apresentado pelas
representações de Goiás e

ele ?,Iíné's Gerais, no sentido
d:o serem cceíeradas as o

bras da Rodovia BR 106,
que liga São Paulo aBra·

snte, cujas obras se encon

Na mesma r-nrviâo, foi tram paralizadas, prejudi
At.endendo proposíoüo dos cando sensivelmente o esco

representantes de Mato emento da produção agro
crosso. foi aprovada pelo pastorial de Goiás e do 'rrt
Conselho Deliberativo da ângulo Mineiro com destino

CIBPU. a execução do pro- a- São Paulo, bem como de

jeto destinado à instalação produtos manufaturados de
de uma indústria síderúrgi- São Paulo para o centro do

11 - �.�J .�. llt!l.1 declara-

cão de ccnncc LLI1.Ü e �'lh

m.ssâc 8:5 ::1, r mas do Ed�

tal n. 001-28-1-196" publí
cedo no D ária onciet n.
7.226 de 6 de fevereiro ue

1963;

O Departamcntc ocntrn
de Cumpras UH na pub;i·�J
que Iara realizou', no dta

28-11-63, às 15 heras. na

sua séde, à. Pr aça Lau.c

Muller, n. 2, CONCORRE;>I-

r� ��! �:���e�': nas condi-

BR 106

b - 05 ertVéi�pes, eou

tendo prop..stas e docu

mentos, deverão ser emre

gues no nepartemento cen

trai de Compras. até às

13 horas do d.a 28 de 11 de
pais.

I - OBJETO DA CONUOn
REMOIA

VENDA

1963, mediante rec.bo, ern

côr que mencionara dz ta e rio

azul escuro, motor na P. ra do recebimento, assina-

23-396.675 - unidade D!1I

Automôvel Ply-1 -

mouth, modêlo 1951.
Aula· Perficuíar

do por Funcionár o do De

partamento Central de
c. r-pras.

c - As !)rllpl<:tas serão
acertas. às 15 no-as do dia

28-11-63, e na pt-esença d05

proponentes ou sr us repr i-

Portugues e Matemática. Inrormacões 3. rua Souza
França, 20 - fone 35-30.

_ Quantidade - 1 - Pr,'

ço base CrS 1.000.000,00.

. 2 - Camioneta Fargo
modêlo 1954, côr c'nae ctà
ro e verde, motor n. T

334-21646 sért- �2350549 -

Edital de Convocação
De conformidade com o djspôsto no parágrafO lOdo

artigo 2" da Resolução rr 117, .d.e 31 de março de 1958, dq
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, e de 05�íha
à.O senhor Presidente do Conselho Regional de 1!ló docu
na e Arquitetura da Décima Região, ficam co' a Igre-

��z��t�h��:S h��:Sse��ei��aS 31R������:n�e c��:.a�� penden-

c�;:.����a'S�:�;oOb!�V���� Conselho, situada à avenida Hercilio Luz n-

as disposições do art. 23, �ia��:do�i�:;���ç:o�laboração da lista tríplice ,..-

��loRriv.::�::�n�oo i;r����� :�:;��:;''10liS, 29 de outubro de 1963.

08-61/382. "SCA concorrência p'Jde�á Eng" Civil Pau10 Olímpio

ser anul:lda, uma vez que
Secretári

IA

.����g��d�X��:���:l�t!O:= --------------,1 7

:��ida i���:t���e ;r��::� Ar�OTE - EUARDE - VISITE�
aos c(tnc�rrente�. ao Esta- DI'R! ..DtOCOr �:t�:��
cio ou à mNaJ:dade da Can D_ J �eall-
corr-nda. ANOTE as vantagens: mão·de-obra é reduzida 'ede
O Dep"-rbm�nto Cent!"!ll "onó: o tempo de construção é 70% menor; mater.-'I_

de Ccm.:or'3.�. :O"r ill" C1- mais bnr:oto e só precisa de 2 a 3 mm. de rebOco. As
mis�ão .Tu'l!3.o()r�, re<;�rva- puredes n:.O deixalT' passar ruido, umidade ou calor e têm
.!!e o dir-'to dr r'�"1'lr a .1ur"bill{l"de ilimitada.
Concor,ên("a. ('1�0 as pro- nUARDE o endereço: - Escritório à Rua Felipe Sch
p.'J""t1�s a}w'''''"l't ... �� n�"t'l mirlt 34 I" andar, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

��;r��po;.�:��. aos interés- sal��lRT'T'1!: a cnsa moclêlo. ao l!ldo da f('\"hr!cA. e CP.rth"I,....,�
Fl""'<ll""' .;...�';� "m 25 'Ie �e ce<;<;'''ÜMcntc, de que você mesmo já pode iniciaI' sua

outubro de 1963 rC'votrução.

Unidade - Um _ Quan- sentantes legais.
tidade - 1 _ Preço baae

CrS 500.000·00.
III - JULGAMFNTO

3 - Cam'nhão antet-na

clonal K.I;I.S, mocêto 1946.
côr verde, motor n 619133
- Unidade - rrm - Qu:m
tfdade ,_ 1 - Preço' base
o-s 400.000,00.

4 - Cami:.meta Ford ;:;'.

350, modêl'J 1957, motor �_.

9430 B., cõr aZ1.11 e brancJ'
Un1dade - Um - Quanti
dade - 1 - pseço base

Cr$ 500.00000.
5 _ Automóvel Mereuri.,

modelo 1948, motor n.

78-85-2 .. côr preta Uniclaao
_ Um - Qll.-ntldade - t
- prf'ç'l base Cr$ .

500.("100,00.
OBS. - Os referidos V"!i

cuias encontçam�se a dis

posição dos Sr.�. jnteress�
dos no Hospital Colônia
Santana.

II - FOR�ALIDADES
1 - Os ln rl"'Ssados do- DUF.IEUX & eIA. LTDA

verão atender .!lS seguin�, (Ruben_,;Vidor da Siiva)
tes formalidades: Pre.sid�nte,

Fnuricn de blocos de cimento - tijolos
com encaixes -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Governador Celso Ramos se Clirig:\1 ônt�'m pela ma

nhã, por da aérea, para Curitiba, mate lla'd:cipou, jun
tamente com o Chefe do Govêrno jjaranacnse. sr. Ney
Braga, de uma reunião do Banco Regional de Desenvolvi
mento Econômico e cccesot, estando presentes, também,
anturldnrles da admtntstração estadual do Rio Grande do
Sul c personalidade-s ligadas aos dois organismos citados.

O primeiro mandatário catarjnense, apôs os entendi

mentos realizados, retômou ôntem mesmo, por avião, a

esta capital.

Vereadores e Presidente do PSD D�EST-ADO
de Caçador em Florianópolis -

FI�<m:Ó:::�,.';���n:�A��,,:�,'::l;,'�':t�:�o -d'�963
Financiamento para o

Procedentes de Caçador Timmermann e Almir João Redação sendo recebidos Falando a reportagem os

;�t:�nt��m;:n::eSn�si:ue�r: :i���!��es��m:ot:�����: :l�o�.r.n::S�en;i!�O:.rruda �1:�tre�ueVi:�an;��ria��;:� 13° Sa 1á rio
Bello, presidente do Díre- de Caçador tratam de ínte- -------� tratam da construção de RIO. 30 (VA) - Através

��r�e::�:ll��.�::al M��Sé�S�O� ����;�.dO seu pr6spero mu- Secretaria da ��p�:p: �:co�:;r:�a BI���: �;6 d:a;5;0_:a: I��::66e��
;;:�:�tt�r����� �:rna;���� ve�aam tar: ��it:ntem, esti-

Agricultura �i�ia�ebon Regis a Santa Ce· ;�:s ��r�:t:g���:ee:;�:::;t�
No Expediente do dia 29 "O ESTADO" agradece a o recolhimento compulso- mentoe bancárias que cola-

de outubro do corrente ano, honrosa visita formulando rio dos bancos privados. borarem com o Banco do

o dr. Luiz Gabriel, secreta- aos ilustres caçadorenses Estabelece que fica aumen- Brasil no financiamento àIf

rio da Agricultura, atendeu votos de uma feliz e provei- tado de 80 para 2000'0, do empresas, para o pagamen,

em seu gabinete as seguin- tosa permanência em nosso valor do contrato de cêm- to do 13.· salário.

tes pessoas: Deputado Wal- meio. bio, o recolhimento para a

�: ,'::'u�:�':'::O�g�:n��\::; E cola de Eng-Re-(e-b-e-D"-a-ca--o��a��'::�:, B';,":; �;:::�o :: S • u
,
•

matéria referente a produ-

de 600,m"11 (ruzeíros Anua"lsção agricoJa no seu municio

pio; Sr. Natanael Machado,
Vereador em Xanxerê, que

A ASSOCIAÇAO CATAR!.
tratou de assunto referente

NENSE DE ENGENHEI.
ao desenvolvimento agrope
cuário; Lurdes Silva, aome-

lista falou sôbre a Campa
nha para fundos ao Hospí
tal de Caridade, relatou de

moradamente o alto signifi
cado da campanha' que em

preendeu; Deputado Ivo

de Reis Montenegro, que tra

tou de matéria relacionada

com aparo ao produtor 1'4'

ral da zona do litoral de

Florian6polis; Lena Saraiva

Caldas. Bolsista da Secre

taria da Agricultura, Estu

dante em Pelotas, que de-

morou-se informando sôbre ni:�:!�����e;�:� c�:�:

;!�����:; :�:,�:;�::t,�� �::!::,:i��:F:s;;:��:
�ent�S��;::�dO d�u!in:n:��� oficio:

presa da suspensão causou "Senhor Diretor,
alarme na produção, sendo Tenho a honra de dirigir-
que os agricultores mais me a V.S. a fim de partici
prejudicados são os produ- par-lhe que tive ciência,
tores de mandioca. Os agrt- através o Senhor Presidente
cultores José Buss, Gregó- da Associação Catartnense

��r:a�n�:ric�lt�;eét:� M�� ;i�ó��g�:����s,,�: :�:ti�:; Jango ontem em Vitória
nicipio de Rio Fortuna, re- uma doação mensal dEI. .•.. RIO, 30 (OE) _ O Presf- até altas horas da noite.
Iatararn ois -Pl'ejuí2lO6 que o-s 50..000:00 '(cinqueiíta mil dente da República encon- Hoje, o chefe da Nação vai
tiveram na plantação de Ba- cruzeiros) à esta Escola de tra-se desde ontem na Gua- a Vitória, afim de inaugu
tatinha pelo excesso de chu- 'Engenharia Industrial. nabara, onde desenvolveu rar o início das obras da

O gesto louvável de V.S. intcnsa atividade, política usina de Tubarão.
---------------------------------

LONDRES, 30 (VA) _ A

Keller vai ser julgada
célebre modêlo Christlne

Keeler será julgada pelo
Tribunal de Old Bailey, pe
rante o qual compareceu

Stephen Ward, que se sui

cidou durante o processo.
Com efeito, o tribunal de

instrução de Marylebone,
decidiu ontem submeter. à

Côrte Central Criminal.
cm+sune e outras três peso

soas, sob a acusação de per

júrio e conspiração para

criar obstáculos à Justiça,
por ocasião do processo ele

Lucky Gordon, cantor de

"jazz" e ex-amante da mo

dêlo. Ao lado de Christlne,
sentaram-se no .banco de
réus, sua amiga Paula Ha

milton Marshall, sua em

pregada Olíve Brooker e

um dos amantes jamaiqui
nos de Keeler, Truello Pen

tono Os quatro acusados fo

ram postos em liberdade,

POS5e de candidato eleito não

constitui meteria eleitoral
BRAS!LIA. 30 (VA) - O

TSE, de acõrdo com O voto

do Sr. Décio Miranda, não

Miss Santa Catarina
Cronistas

A convite do Jornalista

Zury Machado, Miss Santa
Catarina dará "presente" ao

maior encontro social do

Cronistas de Florianópo
lis, Tubarão, Itajaí, Join

vil!e, Blumenau, Brusque,
Laguna e Videira, estarão
sendo diplomados na mais

elegante reunião social de
Santa Catarina.

Os convites selecionadís
stmos e R. grande procura
dI' mesas no Restaurante
do Lux Hotel, são o' ateste
do do sucesso que está por

Como já foi noticiado, a

revtsta UAÇO HuNGARO,
promoverá o grande acon

tecimento social, que sem

duvida alguma. vní congre
gar a mais "hi!�h society"
nos salões do Lux Hotel.
A lembrança feliz de tra

zer a representante da be
leza catarinense ao concla
ve máximo da sociedade,
diz bem da penetração que
está envolvendo o GRANDE
ENCONTRO DOS CRONIS·
TAS SOCIAIS.

sinceros votos de boas vin
das a Miss Santa Catarina,

Comemorudo ontem
"O DIA DO COMERCIÁRIG"

Comemorou-se ontem
em todo o país c "DIA DO

COMERCIARIO· ... Em Flo

rianÓPolis, o comércio nM

funcioncu, !iendo realiza

dos vários atos comemora

tivos que assinalaram a

passagem do DIA DO CO
MERCIARIO.

"O ESTADO" na ópor
tunidad0. sauda aas COmer
ciários pelo transcurso da.
efeméride.

e

Sociais
e a todos os Cronistas
cíats.

tomou conhecimento

os

uma consulta do TRE de
Santa Catarina, sõbre fixa

ção de data para posse do

prefeito de um município
recém-criado. Entendeu a

côrte que posse de candi-

dato eleito não constitui
matéria eleitoral. Assim,
competeria à Assembléia
Legislativa resolver o pro-

So- blema.
'

o QG elo II Exército ainda
não recebeu qualquer co·

municação a respeito de

umaposs!vel substituição do
General Peri Constant Bevi·

Palestra sôbre aspectos
Culturais Brasileiros

a ser proferida. peln estu
dante Antonio Miranda
que se encontra em Flo
rianópolis, a fim de co
lher material didá.tico de
aeogréna, para a Faculda
de de Filosofia, da trníver
stdada do Maranhão. Es
tão convidados todos os in
teressados.

Fornece·

vir. 'Seu de Arte Modema), se-
Nós ele "O Estado". que rá feita uma exíbicânt com
estaremos representados alídesj sõcre aspectos ar

nêste Congresso desejamos tísttcos e culturais de todo
felicidades aos promotores o Brasil. AI"'m de-sta exi
e participantes, enviando bição havará uma palestru
antecipadamente os nossos

Hoje, às 20.30 horas sob
o .patroclnío da Dtretcr.a
de (:1111.u;·;1 d a Secretar:a
de Educaçv.o e Cultura, na

Casa santa Catarina (M:I

Racionamento em São Paulo
poderia durar mais de 30 dias

ROS (A.C.E.) iniciou cam

panha junto às classes pro
dutoras do Estado visando

conseguir recursos para o

desenvolvimento da Escola

de Engenharia Industrial
da Universidade de Santa

Catarina. Atendendo a êste

apêlo, o Sr. Hans Ottomar
Kupsch '_ da Industria
Kupsch e Cta., de Joinville,
resolveu doar a ímpcrtân
cta de Cr$ 600.000,00 em

quotas mensais de Cr$ .

50.000,00.

Nada ainda sôbre a possivel
Substituição de Pery

SAO PAULO, 30 (VOA) _ lart teria anunciado

Durante dez anos, de 51 a 61, as estradas de Santa

Catarina, cuja pavimentação alfaltica foi promessa que o

senador Bornhausen repetiu diversas vezes para negar 110

último discurso de governador - foram conset\'adas atra
vês das máquinas de ra�pagem.

Esse IJrUCCSSO teve )lor consequência acabar com os
.. ��timentos, com lt estrutura dos respcctivos leitos.

novo governo catarinellse voltou à eonserva das es·

<:;. E )lurque tenha voltado, acontece que num pc. lacqua. O esclarecimento foi

U ..UVrANO, com chu\'as que se prolongaram dos" prestndo por fontes ligadas
'Ic agosto até há Ilo�eos dias, a)lCnUS alguns tre. o�uele cOlTland�, tendo cm

ram impedidOS por pouco tempo. vlsta notfci�s d(vulg�das de

de 200 caminhões parados dias e dias nas estra. que o PreSidente Joao Gou·

m�" v..'ri'mm, ap'''' d"" p,,'odo ,huvo-

-ftG-Rft-OECIM-ENT-Odnntes tão prolongado. •

Ido, num dos governos udenistas, aconteceu uma

de chuva - atê ali no iUorro do Geraldo foram

Ifados ônibuS e CAminhões atolados!!!
xx xx xx

a radio udenista ainda (t'm o cinico topete de pc

ll;lc o atual governo CONSERVE O QUE RECEBEU ...

Para os Estados de SERGIPE e ALAGOAS.

font.es de referencias. Curlas pi "REP

traduz uma atitude de Em nome dos corpos do

grande apóia à nóvel Escola cente e administrativo des
de Nivel Superior, que, co- ta Escola, apresento a V.S.
mo é natural em tôdas as um penhor de gratidão e

instituições, lutam, no co' formulo meus protestos de

meco. com dificuldades. as. alta estima e distinta ccn-

quais vencidas, um dia or

gulhará aos que com ardor
lbe. deram algo.

sideração."
Prof. Ernesto Rruno Cossl

Diretor

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

Representijções
Aceitamos

Cuba e R.A.U. estariam enviando
Armas para a Argélia

RABAT (Marrocos), 30 divulgada por circulas go
JOE) - Cuba e República vernamentais de Rabat. As
Arabe Unida, estariam en- seguram os informantes, que'
víundo armamentos de ra- já se encontram em terrltól
bricação soviética para a rio argelino, numerosos pa
Argélia. A informação foi raquedistas egípcios.

Operários peruanos em greve
LIMA. 30 (OE) :- 3.500 pertencem a Thompson Pa

trabalhadores das jazidas cíüc, dos EE.UU. e os gre
de cobre de Petepala, ao vistas reclamam aumento

sul do Peru, entraram on- de. salários e outros benerí
tem emgreve. As jazidas, cios.

IBEU e Reitoria Patrocinarão concêr
to da Pianista Eudóxia de Barros

2 ancs consecutivas (1961
e 1962) a classificou entre
-os melhores do ano con

ferindo-lhe um prêmio I;S

peaHI.I� pela. int.ensa· divul
gação que tem feito de nos

5a música. Outros prêmiOS
juntam-se a este acima
mencionados::. medalha
Marechal Rondon", ou

tOI'gada pela Associação
Ge�gl'ánca Brasileira em

1962, "como homenagem a

���ic�ri��a��:ni���r��: ::� ------------- _

to tem elevado o nome do
Brasil no setor artistico'"
e um diploma conferi10
�ela Associação Brasileira
de críticos Teatrais, do
Rio de Janeiro. como "'Con
certista Revelação" de
1962, há pouco tempo re

cebeu um voto de louvor
na. Câmara Municipal pe
los servips prestados 3.

BAO PAULO, 30 (Vil' _ respeito.
. �

O r:1cionamcnto ;;Ie energia O volume de ágll'l do re

.elél.rica. que termin�rla ho· sen'at6rio de Soroeaba caiu
je, podeni. ser suspe!1so de· d2 20,80 para 20,61 r.or cer
finitivamente ou prorrogado' Lo, por falta de chuvas na'
por D1>lIS trinta dias _ de· região. Estas, porém, têm.
pende da ocorrllncia ele chu· sido freqüentes na Serra
vas que garantam � eleva· do Mar e na zona da reprê
ção do nível dos reservat6- so. Billings: cujo (Iivel subiu
rio da Light. ontem mais O,41°/r. atingin.
Dentro de 48 horas, o di· do a marca de 10,5&% do

retor do Departam,'nto de seu volume total. A repre.
Águas e Energia Elétric2., sa de Guarapirar.ga, por
engenheiro Antõr,io Mau!'i- sua vez, subiu de 25,17% pa·
cio da Rocha. dever:i ptrl· ra 25,37% do seu voIunle
nüodar·se definiti\'A;�ente a tf'tal.

O Instituto Brasil Esta

dos Unidos em colabora

ção com o DEPARTAMEN

TO DE EDUCaQAO E CUL
TURA DA REITÓRIA:: Io.�"
UNIVERSIDADE DI!: SAN

TA CATARINA, apr.esenta
rã, no Teatro Alvaro de

Carvalho, àt,; 2030 hs do

dia· 3 de Novembró con

cêrto de piano executado

pela pianista Eudoxia de
Barros.

presentantes das classes
produtoras paulistas, no
Palácio da Alvorada, que o

General Peri kstaria "para
perder o comando do II
Exército". O Presidente da
RepÚblica teria também cri
ticado o General por sua

nota de instru<ção.

O Senhor Orlando Barreto e filhos, sentindo ainda o
pesar· pelo falecimento da espõsa e mãe. aproveitam a

oportunidade, para püblicamente, agladecer as atenções
dos médicos, direção, freiras e enfermeiraS' do "Hospital
Ner�u Ramos", que tão bem a confortaram em seus últi·
mos momentos. Cumprem. também, o dever de agradecer
AOS amigos que se mostraram atenciosos e solícitos e em

sua residência estiveram presentes para acompanharem o

fmt.êrro.

DJA 1·. SF.XTAF'ElRA. ÀS 20.30 HORAS, NO TEATRal,�LVARn Dl!: C!\RVALHO RECITAL DO PIANISTA PE·
'lER. SCHMITlIAUSEN.

PROMOÇAO DO GABINETE DE RELA.ÇÓES PúBLI- I

CAS DO GOVJ!;RNO.
PATROCINIO DO GABINETE DO CHEFE DO CE

UI!!ONIAL..oo PAI.ACIQ.
RENDA. EM 5F.NEFIClO DO NATt\L DAS CRIANÇAS

POBRES DE D. EDfTlI G:I\MA RAMOS.

;,;�i�ltíPfil:�O:'��'� J� !�i�'��

EUDOXIA DE BARROS

No cenári::l musical do
Brasil Eudoxla de Barros
situa·-se atualmente entre
os maiores expoentes pi:l
nist.lco.� e vem se distin
guindo sobrêmanelra co

mo a melhor int·érprete de
autores nacional.�. Eis por
Que a Assoclação Paulista.
de Criticas TEtatl'ais já por

FRETES RODOVIÁRIOS
Aviso a Praça

As empresas de transporte rodoviário de cargA. que

operam nos Est.ados de São Paulo, paranã, Santa Catarina
€O .Rio Grande do Sul, filiadas ao Sindicato das Empresas
de Tran.sportes Interestaduais de Cargas do Estado de

São Paulo (SETICESP) e Associação dos ProprietáriOS
de Empresas Rodoviárias de Cargas do Estado de São

Paulo CAPERCESP) 'comunicam ao C0mércio e Indústria
que a partir de 1" de novembro farão um reajuste nas ta·

rifa,> que vinham mantendo desde o inicio de 1963.

Desds o último reajust.amento, em janeiro do corren·

te ano, vem as empresas procurando evitar modUicações
tanfárias, muit.o embora neste período de 10 meses o cus·

to operacional foi senSIvelmente onerado.

Entretanto. impossibilitados de dar continuidade as

suas atividades, não encontram outra solução senão esta
belecer um reajuste nas tarifas, cujos aumentos de ne·

nhuma form'a cobre os acréscimos verificados no custo

ope!'acional nos ultimas meses.

Estão, porém, os transportadores confiantes em que
aS autoridades governamentais, contando com o patriÓ·
tico e decidido apóio. tanto das classes produtoras como
as dos trabalhadores conse�irão obter êxito na lutA
r:onlra a inflação. restabeleccndo o equilibrio da moeda e

a tranquilirlad2 social que todos os bons bmsileiros alme·

Música no Br·asil. capitais do Pais (S. Paulo
. Nascida em S. Paulo à Rio de Janeiro; Vitória
18 de Setembro de _li.937, Fltirianópolis; Curitiba;1

��;�;a,PO��r�Oj:stlladn:t e ��
-

���isH���z:��e �:e19�s�:��
gumas apr�entações em de S. Paulo, tendo realiza
Paris; Lisboa; Munchen. d:) por dua:; vezes, como

Sa�zburgo e BarcelonaL recitalista e camerlsta.
Após o seu retorno ao "tournée'" sob o patrocí

Brasil, .
vem exercendo in- nio da Comissão Estadual

tensa atividade artís- de Música.
tica através de concertos
e recitais pelas principais

Possui 3 "10ng-playgns
(Cont. na 4'_ pág.)

Uma revista de São Paulo revelou que, numa ar·

ganização destinada à orientação sindical, foi encon
trado um documento que mcrece ficar no registro da
aLualidade: o programa de uma greve a ser deflagra·
óa se O Cardeal Montini não fôsse eleito PARA.

===

Um fan desta coluna (ainda os há, heróioos) quiS
saber porque não escrevi anteontem:

- Não vê que eu estava numa grevezinha par·
ticular!!!

===

Se a fOrça das greves está nas consequências. a

mais grave das greves será. a greve de um goleiro.
xx xx xx

Um grevista maníaco explicou
de chuvas:

- O sol entrou em greve!
xx xx xx

As greves em São Paulo estão ·muito pau. . listas.
===

MostreI a um cegctê uma fotografia horripilante
de um banzo, suicidando·se numa fogueira de gaso
lina:

E êle, todo entusiasmado, apenas me observou:
_ Formidávell Quê beleza! Isso é que é greve!!!

xx xx xx

Próxima desculpa da UDN ao perder as eleições
no Estado: GREVE ELEITORAL.

!i�,

os cinquenta dias

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


