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• dia 10 de novembro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; TEMPERATURA MÊDIA:
30.8' C; PRESSAO ATMOSFÉRICA MÉDIA: 1013.2 mi.
libares; UNIDADE RELATIVA MÊDIA- 82 DOlo"

PLUo,VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - lÚ �ms� Insta.-
vel - Grupos de nevoeiro cumular - Chuvas espar-
sas - Tempo MédiO: 'Estavel. _

_=-......_P'CORIANÓPOLIS, (DOMINGO), 10 DE NoVEMbRO DE 1983 _ EDIÇ&O DE BOJE - B P.A.GINAS

Reunião de Governadores Foi Transferida
����ijJ�f{;;���llnundações no Oe�,té ,�Gausam Prejuiz�s Incalculáveis
mais se realizará hoje na

_

\
PALMITOS (UQ) 9 _

;:§�g�1�f.?::�Ii� Deputados Mineiros querem Vincular o Aumento ��:�o�t'�:E:;o����:��
�

d S b d A d SIM'
. dos rios Barru Grande e

::,:'�:;�::�:!·r3:'::::' e u s i ios ao umento o a ária ln Imo E�,::����:t;:�:�:: �;
da sine-die. BELO HORIZONTE, 9 emenda do deputado Hugo to dos subsidias dos depu- pela cormssão de justiça. vezes o saláriO mínimo re- Ponte da Bstrada Esta-
BEW HORIZONTE, 9 (OE) - Foi traçado o ro- Aguiar Que altera o artigo tados a revisões de sal6- Segundo o texto apresenta- gional, o que representa dual. ínvadlndn Q prédíc

(OE) - O Palácio do Govêr- teiro, pelas lideranças dos 18 da Constituição do Esta- rios mínimo. A materia fÓi do pelo deputado, passarão quatrocentos e vinte mJl escolar onde funciona a

no de Minas Gerais tntor- partidos, a tramitação da do, para vincular o eumen- aprovada por unanimid a receber os subsidias vinte cruzeiros mensais. Escola do Estad-i: além de
mau que o Conselho de Gc- -:c'------------ ---- . �'_ _

vernadores decidiu adiar O
. '" ' .

para dias futuros a conte- ensaio sucessorlo,'noia de curítíba marcada t, •
para a semana víndoura

Alegou o Conselho, a ne

cessidade de prazo maior

para elaboração da agende:
dos trabalhos. A decisão to

mada por unanimidade, foi

comunicada a todos os Go

vernadores 'de Estado.

BELO HORIZONTE, 9

(OE) - Não mais será rea

lizada a reunião prelimi
nar de governadores em

Belo Horizonte, marcada

para a manhã de domingo.
O sr. Magalhães Pinto e as

sessores não conseg-uiram

entrar em contato em tem-

1 ��t::smE��!�:er�:��resre:
níêo com vista ao encontro

nacional de Curitiba.

o seu mumcínío também
sofre as conxequêncíns das
fortes chuvas que Inun
dam a região oeste cata
rtnense.

S. CARLOS 9 (OE) _

O ... informes precisem que
os prejuízos são incalculá
veis. temendo-se a pcsd
ver perda 'de vides. O 00-
vernador cerse Ramos to

mando conhecimento (\1
dramática snueçâo em

que se encontram as 00·

purac.e, attngfdas. assinou
um deCI'NO hoje que to
mou o número 893. abrtn
tio crédltc de Cr$ ..

ter attngldo diversas resi
dências e casas comer

ciais. O Rio São Dcmíngus
cobriu a Ponte da Estt'ada
que Uga Mondai. destruín-
00 um .;Ilo com trezentas
sacas de trigo rtu
ALESSIO.

Firma

5.000.000·00 em I:lVOt· da
Secretaria de Estado dos

ITAPIRANGA fi 'OE) _. Negócjos do Oeste. com a

finalidade de s�correr
que necessjtarem.

Obtivemos notícias do

Prefeito Afonso Schew-

neger dando conta de que

Amanhã�em plená-
rio à nova lei do

inquilinato
BRASILIA 9 (OE) - 1)' iserá submetida a discus

são do plena rio, quando
recebera emendas. Em se·

guída ficará na comissão
mais 24 nora .

..: indo depot (

fi votação final oo plená
rio.

projeto do Sr. 'I'ancredo
Neves sôbre inquilina!'),
deverá 'Ser aprovado. qun r
ta feira pela câmara fede
ral. Ontem a ma+érla foi
remetida a ccmícsão de

justiça, e segunda feira

Novo chefe
de Delegação

WASHINGTON 9 (OE) - Cai, cai. béllão!
o De�a1"tatnento de Esta-

cm. nrs-to Ifl.mI!tJt'").-'1) con-

lP f *i' IF: •

d;
.

�::r:� aH���::;'lo d�o!�; aláclo as
chefe da delegação o-e

EE.UU. a reunião anual

do Conselho Econômico e

Social rnteramertcano- qUF'

se reunirá em São Paulo

de 11 a 16 de novembro do

'ANA -NfRV só voltará ao mar

dentro de 6 mêsesIndústrias:

Inauguração dila 25/ Governador Celso
Ramos e Persona�i�ades Presentes

RIO, 9 (OE) - A ceotec
nia dos Portos anuncia pro'
ra segunda-feira o resulta
do do inquérito sôbre o

choque do petroleiro Presí
dente Deodoro e o 'rransa.

tlântíco Ana Neri. O Ana

Nerei, que sofreu graves
avarias, deverá retntetor
suas viagens normais
tro de 6 meses.

corrente.

Hoje Eleições no

Rio Grande do Sul
Ainda a",. ,. ,1

Remessa de
lucros
BRASILIA 9 (CE) - ')

Presidente da jtenúbtíca
deverá sancionar na pró
xima. semana, o deore-o
regulamentando <l lei de
messa de lucros. A maté
ria. encontra-se em estu
dos na assessoria técnica.

,

Dia. 25 do corrente serão
realizadas as solenidades de

inauguração do Palácio das

Indústrias, e d i f i e i o que

abrfgafá as depedências-sé
des da Federação das In

dústrias, SENAI - Serviço
Nacional de Aprendizagem
lndustrial e SESI - Servi

ço Social das Indústrias

com os serviços de assis
tência social dêste organís-

ttste dos Santos e Milton

Fett, estiveram em palácio
formulando o convite ao

Governador . celso Ramos,
para que o Chefe do Execu-'

tivo .compareça à inaugura
ção do Palácio das Indús
trias. Ao aceitar, S. Excia.

recordou com os presentes
sua condição do ex-titular
da referida entidade, e da

qual foi o fundador, e igual
mente do Serviço SOcial da
Indústria e Serviço Nacto
nal de Aprendizagem Indus

trial.

Autoridades estaduais ro
ram convidadas, bem como

personalidades ligadas a or

ganismos representativos
das classes produtoras, fe

derações e sindicatos.
DR. RENATO RAMOS- DA

SILVA: ARTICULAÇÕES
NA GUANABARA

.
O dr. Renato Ramos da

Silva, superintendente do
SESI, encontra-se na Gua
nabara -articulando com os

órgãos superiores da citada
entidade e CNI os detalhes

homenagem de .2.258 metros quadrados
com rampas de acesso ao

sub-selo e para o auditório,
com painel em pastilhas
coloridas. do pintor Marti

nho de Haro. O auditório
do segundo pavimento dis

põe de 168 poltronas e sua

concepção é funcional.

colhida como

a Santa Catarina, e assim

se caracterlsa a determina

ção da alta direção da Con

federação Nacional da In

dústria, na pessoa de seu

presidente, sr. Aroldo oe

valcanti, também presente
em Florianópolis, no senti

do de na capital oatarínen
se se realize a reunião do

Conselho Nacional do SESI,
do Conselho Regional do

SENA! e da diretoria plena
da CNI. Essas reuniões te

rão a participação de todos

os presidentes de Federa

ção de Indústrias estaduais,
e terão lugar dia 26 e 27

do mês em curso.

PORTO ALEGRE, 9 (OE)
- Serão realizadas ama

nhã as eleições para Pre
feitos e Vereadores do
Rio Grande do Sul. O co-

vernador Ilda Menegheti in
formou que reina calma e

ordem em todo o Estado, e

que as' eleições transcor
rerão normalmente.da reunião

liso
de Florlanópo-

Tudo P r o n to p a r a a

Exposição de Orquideas
Tudo preparada para a sentação de uma série shauser; Cêl Antônio de

realização da SR. Exposl- apreciável de belas pjan- Lara Ribas; Nlcanor Can-

ção de Orquídeas. As pro- tas. ti; Dr. João Baver Filho;

����:�aSjla�:tã� �:�nt�: EX�O:�;::e ��ert�:qu��e�� �����o p�i�::; �n:��'�o �lt::
das. O coronel Lara Rí- está marcada para o pró- mando Jacques; Carlos
oas. Presidente da Asso- xlmo dia 15· no Clube 00- Bonetti; Osvaldo Goedert;
ciação dos Amadores de ze de Agôsto. Manoel Moura e Hablh
Orquídeas ide Plorlanópo- Eis alguns dos exposttc- Ribas.
lis já prometeu a apre- r». Henr.lque Bere- Se você aprecia' o que e

belo. não deixe de comoa
recer a 6R. Ex))oslção de \

Orquídeas.

PALÁCIO DAS INDúS
TRIAS: MODELAR E úTIL

A data em questão foi es-
O edificio do Palácio das

.Industrias, localizado em

ponto central da capital
catarInense, na confluência
das ruas Felipe Schmidt"ALlANCA" tem Comité

Interamerl·cano GOVERNADOR E AUTORI-
DADES ESTADUAIS PRE,

r::I;S���;:fir::�ª::i� A di"::NTd:SF'd,,,ÇãO Incendal' a# r-lOS �esta-ta. passará a ter um nível das Industrias e SESI de

��_��_�_:�_�t.:.;_{�_:_��_�·�_�_��.:.:_,'e_!O_��_�_�_�_��_:�_��_�._�eg_:_�_;�_on_d;_O_:I_�;_'_�_:�_�:_�_��_:é_ta_�_:�_í�h_,�J_�:_::",It_U�_d: riam nQ Pará
Jango Assinou Decreto Criando (c!�L�c'?,';u!a;'�R�:D-;: ,:���:�:;� ';:��'i:::�

"DIA DA FAMIL IAI'
legado de Segurança do díos no P"anó e qo, vem

O
i

, E:·4ado do Pará, pedem a preocupando o Oeparta-
investigação pelo Govêr- menta Federal de Segu
no potiguar sôbr'e a pre- rança Pública.
sença naquela �egião de

�o;av�m�:t�:�emebr�a,�����-
trução é de linhas sóbrias e

modernas. Ocupa uma área

S. PAULO 9 (OE) _ xm

reunião de ontem do Con

jaetho Internacional Eco

nomlco e Social. da erga

nraacão dos estados ame-

Presidentes do Supremo
e da Câmara serão con
decoradfis Terça-Feira
BRASíLIA, 9 (OE) - O _

Ministro da Guerra visitará

Terror·l·st!l lera' E�:X�!��a:���1:���,� [Ieicões em
u ��rT����::I��:�I��.1. �o�:�: 8r�s.llll·acorara as 15. horas em nome U

'

Ainda o Impedimento do Jaime ne Bwos Cámaca, salvo conduto do P,,,idente Goo!,,', 0'

Despedindo�se do Padre srs. Ranieri Mazili, Aura de BRA&1LIA, 9 (OE)

Prefeito de Belo Horizonte ��Y.����ifirl:�.e aO c����l�en�� iZ�:�te A:edr���rad�,in��: . �e:u:a��m��!mb;�Oj:��esed:
BELO .HORIZONTE, 9 apresentado pelo vereador "Dia da Familla": A soma RIO, 9 (OE) - No início tes do Brasil, que se refu- a Gran Cruz com que f()+ Lei marcando para quatro

�(OE) _ El�
.

entrevista a Henrique Novais contra o �a. fl'lmili s· é � povo e da próxima semana, deverá giou na Embaixada do ram distinguidos pela Or- de outubro 1964 as primei

P7imprensa, o liàer da maio· prefeito Jorg�. Carone, nã.o} port:�
.

� �iti�ade d;l� ser .concedido s_alvo. condu- i)1{r�g.uai..a.p�s o inqulhit? dem do Mérito Militar. Ao 1'as eleições em Br 'l!! a·

ri!). 'f!a çâmnra afirmou que possue qualquer fundamen- fail'l�,l s· e �1 \10 clade LI\) f-o a Sale� �alvao, dlr�g.ente •
hClal flllht.y sobre o tra· ato: compareceráo al.tas au· ra eleição de este deputados

,o lJ1fdld ...

'ilrk.;�n:.�i.(:,. Lo !.;gllJ.
__ �,_'_ ll�\'u" :-'"".__

da AssocIaçno dos V1A1lan· ICO cio i1Inlla�. :__ � fOn;��1$ C! 1l)l\ihHilf: lrê<; <;enflcton:>,.

Z
.

, .Í'ii'J,�, " ��,.ijL ,I I", •

Secretaria da
Agricultura

No expediente do dia 7
de novembro do corrente

ano, o dr. Liliz Gabriel, Se
cretário da Agricultura,
atendeu em seu gabinete as

seguintes pessoas: Sr. AI·
fredo Wagner Júnior, Pre
feito do município de AJ[re·
do Wargner, que demorou
se com o sr. Secretário tra
tando dE" assuntos da cria·

ção e agricultura; Sr. Ma
noel Marchetti. Prefeito de
Ibirama, que tratou de as

suntos �eferente aos negó
cios agrícola!' do seu muni

cipio e o Cani�o Assis, q_ue
t atou. de maténa relaeio-

católico· que ne.�tedecreto do "Dia da Fami-BRASILIA 9 (OE- - Re

cabendo o Padre Peyton
no Palácio do Planalto, 0

PrC'sidente da Repübllcp
informou-o da criação por

mo rlia, farâ uma trans

missão Ipnra "todo o) país
entre 20 c 21 horas· fará

uma saudação a íamílla

bra"Sileira seguindo-se >:na

dação do Carde,!! Arcebis

po do Rio de Janeiro D.

lia". comemorado dia 8 rle

dezembro de cada ano.

Salientou o chefe do Go-

representanteverno aé'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua Conselheiro Marra. 160
Teldone 3022 - Caixa Postal, 13.
�;ndereço Telf>grifico ESTADO

DJRETOJt
Rllbens de arruda Ramos

GeRENTE
Dorníngos Pernandes de Aquino

CHEFE DE ItEDAÇ ..\O
AntOnio reraendo cc Amaral e Silva

REDATOR-sECltETARIO
Pérlt>les Luiz de Medejros Prade

���
Pedro Paulo Machado

PUBLICIDADE
Osmar Antõnio Scblindwein
SECRET_OUO COMERCIAL

nE��ol\���\\.UR.-\S
Major Vil gilio JJias

\
COL!\H{j)RAOOlmS

Pror. Barreiros Filho - Prol_ Osvaldo R_ Cabral
- Prol. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - Prof. Othon Gama

d'Eça - Dr. Mílton' Leite da Costa - Dr. Ru
bens Costa - C .. 1. Cid Oonzaga - Major Ilde
fonso Juvenal - Walter Lange - Flávio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Th�go - rioratécto
Soares - Prof. Osmar Pisam.

Cronistas SOC:iaÊ!l
Zury Machado - L��:��t�:rtolOTl1..eU
Gilberto Nabas - Maury Borges - Gllb!:!rto
Paiva.

Cronicas
Silveira de Souza - Enson Nelson de Ubaldo
-. Raul cer-tes Filho - Marcírío Medei.ros. Filho
- J_ J_ Cnlôeirn Bastos - Luiz Henrique da

Silveira.
A,rtcs c Letras

Salim Miguel - Pérrcles Prade - Silveira de
Souza,

Noticias da Polícia !\Iiütar

xrajor _Edmundo de Bastos Juníoç

f:nlll"lil,iril,s
João Nilo Linha res

lllrnrIlJa(ã'l A::-Ticvl ....
C. Jamunda

HEP!'ESENT,-\."TF:�
Representações A. S. Lara Ltda. Rio (GB) Rua

Senador Dantas 4{1 - 5· andar.
Sito PauJo - Rua Vitória 657 - conj. PJ
Põrto Ah"t�re - ?ttOFJ\L - R. Cel. vtente. 456

RcI�5�J�;�OJ����. SIP
- nuo dos Oe rtjos. n-

Agentes oe: ,·..,rlt;:;,pon(lenles cm todos os :nl'III..:I

pios e'e Santa Catarina - 1\PÚ:"'lv.S mediante

contra te (te »cõ-do com .t l.>lela em vigor.

ASSIN,"\TURA ANU,\L CrS t �"lii.nll - VENDA

AVULSA Cl"� �o.nn.

A t!il"c�50 nãn se n:spllmmhiJiza lIdos COIWCitOS

(:\ dirc�:ão não sc responsabiliza pelos conceitos
cmitidrts nng artigos a.ssinmhls)

FARAO ANOS AMANHA
- Srta. Márcia Elias
_ Sr� .... Neli Bonassh
_ Srta. Rinalda R. Pi

sani

_ Sr. Sérgio l.lchoa lk
sende
_ Sr João Martins :\1-

lUeida menina KATIA IRAN!
_ Sr. Carlos Buschele
Junior
_ SI-. BI'a"iI Walmir da Com involuntário atJ'aso

Illlticinmos o trallcur>:o do

l1niv.ersârio natalício ii:.

interi�nte lllenina. KáUa
Irani Damiani, diléta fi

lhinha do nos'.;o Ilustn'

;1migo sr. Walmor Damia
ni e de sua exmn, espô"a
d. Dalgê Âvila Damiani.
A Ká�ia, aplicada alun�

(lo Colégio Nossa Senho

ra de Fatima. no ��tl"ei
to· ccrsando 'J 4.0 ano

pl"imario. Dentre às mui
tas fl:licitações que lhe
fcram conferidas. embo"�
iardiamente juntamos ,1S

nO::'S<lS com votos de pere
nos felicidades extensivas �

Silva
_ Dr, Renato H. Ferre:-

_ Sr. Pedro da Silva
- jovem Gers-oh Ca�-

los Demaria
_ Sm, Osminda Olg:1
Schmidt

_ Sl"a. CarnH'lll RC.�Z'n
d,
- Sra. Iracy Pereira
- Sra, Helena Moritz
_ Sra. Aida Irene Baiã')
_ SI'a, Lucinda Boheux
Monteiro da,. Silva
_ Srta. Sônia Regina
Brasil

BOM EMPREGO
MOÇAS COM INSTRUÇAO GINASIAL OU EQUIVA·

LENTE. OFERECEMOS óTIMAS
. COLOCAÇOES. INTE

RESSADAS QUEIRAM COMPARECE!R� DAS NOVE AS DEZ

HORAS DIAS ONZE E DOZE A PRAÇA QUINZE DE NO

VEI'ABRO NÚMERO OITO. FALAR COM SR. AZAMBUJA.

AGRADECIMFNTO
A família de

OLGA C,\lWOSO BA!,;TOS SII.VA
enlutada com o desapareclmento a 5 do corrente daquêlE

ente querido, agradflce prOfundamente a todos quanto�
compareceram aos atos de eneom?mdação e sepultamento,
aos que enviaram flóres e qu.c por outros meios expres-
saram seus sentimentos de pesar. ,

Agradece, cm especial, ao Dr: Jl1lio da Silva Cordeiro.
pela zelosa e dedicada assistência médica. dada à extinta
durante sua enfermidade; .......hem como aos reverendok Pe.
JOã0 e Pc. António cln Purõquia de São Luiz, pela assistên-
cia espiritual prestncta. I

Ao ensejo deste, aproveita para convidar a tôdas as

pessoas de suas relações, para a missa de 'l" dia em sufrã
gio de sua alma, que será rezada 3· feira, dia 12 do cor

rente, às.7,30 horas, na Capela de São Luiz. (Pedrn Gran·
de),

1

t
� conteciinent� t... 5oçiois .

(
...;��. U{ ":;"'L .. ",_,

o Baile do lfàmarali será Internacional -
Borboletas em Festas a promoçáo da Rêde

I

I
11

Feminina de Combate ao Câncer -
Câmara Junior mO'tlimenlou a cidade

1 - O. Coral de Floria

nópolis mais uma vez foi
aplaudido n a Teatro Al

varo de Carvalho «ob :1

regência, do Maes-tro Ai.to

Krieger

2 � E,:tamos sendo in

rormados que será ain.c\'l.
êste mês- a OI'�m('ção 1'\

Rêcle s'emtntna de Comba

te ao Câncer, Borboletas
em sesta. A comissão 0:-

ganízadora espera i ser

atendida pelo público ('1'1

ger-al. na �'Ir!"eC.,,13ção uns

prenc1as./.oara·) rlivlllg,'
da quermesse,

3 _ convidada pela Câ
mara. Júnior ãe FlmÍ(lI!Ó:
polis encontra-se em no."

sn cidade. a e-crttora
Mauta Senna Pereira. pF

ticipando da Ha. Feira :t·

Lívro

4 _ Peja )"a1; mi o co

lunista José Rodclpln Câ
mara: 'nforl11'Ju: que S�t_l

promoç:. o Baile Branco do

Itamarati· no próximo an 1

sefá internaciolML Du.",

catarinen�es repl"e.<:enta-
,. ra:> n9�'iP Estado !}U }10!fe

-

de (_"1egân�ia c 'Cltt-klade

sob o alto patrocínio ri:..
exma sr" M;lri.:"I ,Tereza.
Goulart.

5 -:- No !Jl'óxill1.:J .sáb::tdO
o Clube da CQlillil estará
recepcionando o .society
pam a festa Maracatú·
prcmoção da sociedade
Paineil'1ls e o crol!Jista Cel
� de A GAZETA ..

6 _ Fomos infonnad"ls

que f) c:Jnceituudo méqk':>
Léo Xavier adQnirill En-

�i����dia Brit:'_?ica ti"

20 _ Muito Il'!teressaúlJ

na exposição de telas dos

'" AI·tistas Únidos de São
14 _ JantandO no Que- PaulO, apresentada nos

l������t��la�:��l e6!;:::d� ):�:�so (�n:e���ci:� ::t� 1

�ã�r�le:oo�dr�7�cllt�(��0�(h� ��r:��ante, o D". Wilson r
gado Rodrigo O!ivio, jan'
tava em com.9'llnhia d'�

restejo- comemorativos .to

enccntrc elos Rádlcs Ama

uores, dia 16 próximo. Um

juntar com treaentc« con

vidados n(JS sarõ-s «o Ho

tel Royal. acornecerà tam

bém dia 16,

9 � Circula nd I em no-o

sa cidade muiti> ocníta .e
elegante, n SI:a Dr. Amlr

Mussi (Mllene)· -da socie

dade de Blurneriau.

10 _ A câmara Júnior
com norte de autogt-arc. e

gente d") Society na Ui).

Feira do Livro, n-ovtmen

tau a cídude

11 _' Na tur-na de In63
de Buchareís 'l'l Faculda
de de Direi!') na Univer

sídade de Santa Oatartne
o Sr Deodoro Lopes Viei-

12 _ O Dr. Ermiro Li

ma Sobrinh':J adQI:iriu uma

bclis�ima tela "la exposi
ção n",) Querência Palocp,
da Coopera.tiva dos Artjs
tas Unidcs de S. Paulo

It
�ch�u��kll��O';;;t����:
f(:"�tejado ô NIVFR do Dt·_

Wilmar José Elias. che'fe
do 16° Distrib Rodoviá
riu. \ O acontecimento qUI)
reuniu grande número de

amigos do Dr. Elias est:l

�l:��� assunt':J l'm
..
,.:ocie-

berto Lacenese- dia 18 pro

xnno e!II. São Paula

17 _ Na noite de sexta

feira foi aham"fltc feste

jado a aníversár!o do D ....

noree: Cruz Lima. Em sua

resjdéncla, o en-a! recep

ctonou um gru:lu de amt

gos cara um jantar ame

rtcan '). ,quando ..!Ylot�o.;;.:
o Secretária do rmencr e

Ju.�tiça e Sra. Dr. Maric)

'ravares da cunna Mello,
Sr e Sra. Dr. Raul Caldas:

Sra. lua 'ravares Moe:

mann; Sr e 13".1 J')rl!;�
Barbatc: SI' f' 3r�. Dr, Del

fin Pádua- Peixn,o: Sr �

Sra Amílcar Cl'U2 Lima:

Sr e are. Dr. Artstides

'D€iuner; carrncrn
Cruz Lima; Sr

Leuzt e Sr netnn

Peixto rüno.

,
18 _ De mnl,l" pront:ls

p,U'a v:lltar ao H;o () C:)J1-

ceituado advogado do 11°

Distritp Rodovtiri,o· fTeo
dor(l Letis de Oliveira Let-

19 _ Noite em Black-

���ã.����J�efy�,eÓi�:�����=
ximo nos salões cO QUi!
rêncía Palace Hotei. A

nova linha Bangu em des

file· será apresentnc1a por
"rtas de nossa .!:Ocieclad�,

21 - E.�tder Gilda D.ou
-

at um dos brotos mais bo

nito� da socied'lde de Join

7 _ Nu próximo elia 14. 15 _ ACl!nt::!�(.ndo ville. gensa seriamente em

na cidade de Joinville i'e�l nossa cidarle o Dr. Fel:>: uma recepçã.o em sua lu-

li�ar-se-á mais uma 1)2 Fóe·.-; tMaria Helena), �1;J. xuosa residência.
lis:<ima exp::;,·;içã.) de Fi')

res e Arte,;,

8 _ Do Presidente

Liga de Amadores ,Brasi':
leiros de Rádio Emis'São,
Sr. Paulo Gevaerd Ferrei

ra· acabo de receber con

vite para particip;,r do.�

selis pai�.

Eociedacle de Itp.jai. O C:l-

sal em f:)co é lhlsnede �1,}

Sr. e Sra Am�!e:t�· Cnli:

da Lima (Heloi"<t EeJena).

16 - Represp.ntal1tes da
sociedade de S'lnta. Cat<l

rina, estarão em pauta na

elegante l"ecepçà'J ofere
cida. ,lU Sr e Sra Dl'. Ro-

22 _ Madeimoselles Mo
das está apresentando �!1l

suas vitrines. a� últimas

coleções para. as estação
que vem se aproximanrlo.

PENSAMI-;NTO ::>0 DIA:
Nunca ê tarde p:;ra
vencer uma, derr(lla

«BIIUCI«
RESTAU'RANTE

CO N F E I TÂ R I A
LANCHES

PIZZARIA

- BAR
Flúrlanóp�lis

Rua Trajano - 27 - Fone 3125

,
-

afina realiza...
te beneficios aos particula
res, a Santa Catarina e ao

Brasil�.�
Desde a. sua instalação, o

IRASC se lançou a uma

É preciso que partamos atividade ininterrupta, ant:
do príncfpío de que, tal co- um acêrvo de cêrca de
mo precavidamente o Go- quinze mil processos sôbre
vêrno Celso Ramos enfren- terras devolutas e que vi,
tau a questão, alheio a nhBm da antiga Diretoria
quaisquer ínnuêncías radí
cais, a reforma agrária em

Santa Catarina não fere di

reitos, sendo seu grande
mérito - como já o acen

tuou, em conferência. que
realizou na Faculdade de
Direito o dr. José Felipe
Boabaid, membro do Con
selho e Secretário Executi
vo do lRASC - atacar o

problema sem choques e

sem violências e, ao contrá
rio disso, "trazendo scmeu-

de Terras e Colonização. on
de 'desde longa data se ar

rastevem através de moro

rissima teia burocrática

Eram requerimentos aos

quais se Impunha dar íme
dia.to remate, com a solu

ção a que aspiravam e que
dizia respeito a entrega de
títulos já regularmente de

feridos e à fixação de pra,
zos de 90 dias para a regu
lar:imçíi.o de antedares con

cessões. Havia, . ainda" os

As�e.gure ao seu carro Simca - Chambord, Ral/ye, Jangada ou

�sldence - .a.manutsnç� �orreta, Griteriosa e econômica. Traga .. o
as o.ossas oflcmas espeCIalIzadas. onde Você enCOAtrará serviços
tecnIcamente or\e�tados e ex.ecutados segundo os pac!t:ões de
quahdade e precIsa0 estabelecIdos pela própria Simca do Brasil.

MeCânicos treinados - Nossos técnicos e mecânicos são
formados pela Esc�'� Técnica de Serviços da fábrica· Simca, após
um longo curso ministrado por especialistas com experiência in
ternacional, E:les sabem como cuidar bem do seu carro para man
tê-Ib sempre em absoluta forma. sempre rendendo o máximo!

Peças legítimas - Tódas as peças utilizadas em nOSsas ofi
cinas s�o garantidas �I,os rigoros.os testes e ensaios a que são
submetidas no Laboratorlo de.Qualrdade da Simca (onde são tam
bém testa_das �s peça; origmais. empregadas na construção do
carro). Nao ha peças com defertos, não há falhas imprevistas!
S.l'Yiços eompleloS Im todos os modelos da tinha Simca! Rally., Chambord,
'résidence e Jangada. Mecânica, Funilaria, Eletricid:J!le, Estofamento.

)

I \

ELEG INTE, VELOZ, ELe PASSA." É U'lf 1111(; \
.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Co.

MEYER S.A.
CONCESSIONARIOS
Rua Felipe Schmidt,33

'Florianópolis

EXPOSIÇÃO
E

, OFICINAS
Rua Fúlvio Aduci, 597

ESTREITO
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'MILROES PAR� ,VOCÊ

SORTE
o MAIOR SORTEIO

JÃ REALIZADO EM
fl.ORlANóPOUg

RADIOFONE
PHILlPS

DE ALTA FIDELIDADE

.,�

REFRIGERADOR

.....

FOGÃO A GÁZ

BR6$T�MP
DE LUXO

o

um AERO,WU..LYS 2.600 /

. DE

1 MÁQUINA
LAVAR ROUPA

BENDIX

10
. DE

OPORTUNIDADE
,

A famosa marca fabril DURAFLEX necessita de ven-

te-te comissão

• dedores em todo o País para CASIMIRAS, LINHOS E TRO·

Cartas para a Caixa postal 9;300 - SA�

PICAIS de grande aceitação pelo Reembôlso Postal. Exüe-

PAULO.

. (IHEMA�: lARTAIU DO DIA
- CENTRO - - BAIRROS .

são josé
às 10 hs. MATINADA
Jornai", âborts. Desenhe"

Coloridos!
- Censura; atê 5 anos -

às 1 1/2 horas
Debbie Reynolds - stcve Forrest
Juliet Prowse - em -

FURACAO DE SAIAS
- CinemaSccpe _ co- de Luxo c--.

- Censura: até 5 anos -

às 3 3/4 - 7 _ !) hnras

Kim Novak -

Kidk Douglas - em -

O NONO MANDAMENTO
- ClncmaScapC' _·Tecnlcolor -

- Censura: até 18 anos -

rlz
às2_4_7_9horas
Debbie Reynolds - Steve Forrest
Jullet Prowsc - cm -

FURACAO DE SAIAS
- einemaScope - Côr de Luxo-

- CenSUl'a: até 5 anos -

._

rOly

410ria
às 2 horas

_ O impagável Mr, MAGOO - em -

AS 1001 NOITES ARABES
_ Colorido - Falado em P:Jrlugués -

_ Censura: até 5 anos _.

ào:4_7_9horas
Robert Taylor

Anne Aubrev - em -

A MORTE VEM DO KILIMANJARO
_ CinemaScope - EastmnnC(lJ:J!

_ Censur,,: até 14 anO'i -

império
às 2 1/2 _ 5 - 7 1/2 - 9 1/2 hOras

Robert Ryan
Teresa Stratas - em -

OS HERóIS DA POLICIA MONTADA

.L-, Cinen1aScope _ Côr de Lyxo -

_ Censura: até 5 anos -

às 2 e 8 hora"

rajá
às B hOl'as
CHARLES CHAPLIN (Carlitosi

Claire Bloom - em -

LUZES DA RlBALTA

_ Cen<:ura: ftt� 14 a11,'''': -

Juízo de Direito da Segumla Vara
Cível desta Capital
Edital de leilão

o DOUTOR OSWAL-

DO AREAS
Juiz de Direito {Ia v-i

t-a de FamíEa e Su

cessões. no exercícto

pleno do cargo de
Juiz de Dírelto da 2°
Vara Cível desta c,s
marca de Plorlanópoh.,
Capital do E'.,tado de

sorna Catarina.
forma da lei,

HORN.

de Cobranca P!'Oc�SO nv
270· que lhe move contra

BRAZAUTO PEÇAS CA
TAR.INENSES & era Ltda:
"Um motor de cam'nuão

marca "DODGE' (HAE
TER 1120805 - 1) em

])1)01 eStado de conserva

cão- av:ll!odo em Cr$ ..

60.000,00'"
E, para que cbr-gue a')

conboctmeuto de tonos
mandou expedir o presen
te edital, que -crâ afixa"
do no Iugar- de COStume (>

publicado na forma rta lei.
Dado e pus-ado nesta

Cidade de F'lcr-lanopolt... ,

Capital do Estado de Snn
ta Catadna. nos vinte e

um dias do mês de 'outu
bro do ano de mil

Em torno

três,
E'iCl'i-

ocet, da 61\ pág.
porém, não hã rnoüvos pa
ra tamanho e-tardatheco

por parte da irup-ensu tto

ru.nopobtana. pois ratos

dessa natureza vonrtcam
se frequentemente cm to

todos os campos .tc full':' ,�.

soí, é, meus armçcs, estão

vendo como é o negóri'_l?
E4as /foram as .ml.wrns ti?

íusuncacõcs unreses-adas

pelos, dirigentes do Clube

itajak-nse, quando. ;\ 11(':<i_�O

ver, deveriam 5,"" bom r-c

tras, Deveriam vtr :\ púul.
co declarar que ir!:lm nu

nir seus auétas nor práucn
de jõgo violento c dl'�l,'nl.

por indisciplina,' â('c;�',;-s
peito aos seus v1.�l;�!nh',. l

ã sua própria. ;, �rr:ciH'"

Deveriam vil' a oúc'u-o õ .. -

ctarur que iriam advernr

certos dtrtgentes sN1s pnr
falta de cavalhertsmc f!' _e

rtucecão esportiva. os fjc[lLq
ao invés de apaZlf\1I<ll' n'1

âsinlC'.' e reprecndf'r Si'll';\

jogadores, 'ião os prlml'l
nls a incentivar a badf'-rn:l.
e a violência. Lampntáv('l
mente, ainda pre$enclamo�

estas coisas desagr3dáv('j';;
no futebol barriga-verd(',
com corvardes agresSÔli'� 11

Juizes torcedores e dirlgf'n

tes indeeiS'Js s('m cont.ar
com as caçadas n. que são
submetidos os atlêt.'ls vi i

tante.; no interior, pl'lnci
palmente em Itajaí, onàf'

constantemente veriiit'3m
se confusões dessa natur",

za, Pois é, cavalh('lro<;,

quem semeia vento.s co-
lhe lemP<',,-tades.

'

FAZ SABER aos que o

presente edital de leilão
virem. ou dele conheci

mentO tívorem. que no

DIA 21 01-; NOVEMBRO
DE 1963 As 14,30 HORAS
o porteiro (IDS auditórios
deste Juízo trará à publí
co pregão de venda e lei

lão. a quem rna ís der e f'

maior lance 'oferecer do

ben1.oot1baixo descriê.o- pe
nhorado à HERJvJES AUTO

PEÇAS LIMITADA.

autos rle Ação Ordinárh

centos e ses-crua e
Eu. JAIR BORBA:
vão c subscrevo.

OSWALDO ARf:AS HORN
Juiz rle Dlrelto

, '$

MÁQUINAS
COSTURA

SINGER

da Agressão ao ..
São Pnuln x Avnl. Si}va- teso consignado em clFI1'
no Alves Di! • s, abnndonnv» rosa impedimento. NCld.1.
sua pnsi<:.:tl) eH! onmpo. Da
ra ag;r"d!l' com um ennr-

111" perl:1çt' di' pnu um ([1['
ceder nn-, :Jrllulh,'lnra,b",

COMO 11:' BONITO A

IIDUChÇAO
E também atndn enqua n

to o nrbltro J/ls{> certos
Bezer-ra. pOr SN honesto c

valente cmmva no serra

rn cm lbj:ti, nnut na. ou
pltal o SI'. Arn!) Doo" do
flU!H!l'/) 11(' !ilbltr(\<; d� Li
A':\ lInj:1kn;l' d,� tuteh ...1.

rlll'll�ln n pa rtldn Fjglit�fr(,:l
<:0(' lo: M:lrC'U!'l DI:1.<:, r-cm a.

mnlor trnnqllilldlldf', se'u

rl','l'h('f :1 nuntma (.ff"l'il
{II' nnr-m qUf'r QU!'! 5f'J'\:1-
p!':lr rl ..• 1-('1" ,T:llld.'ltio fi

1(,11to (1.1 vltórtn dcs \'i<;jh'l

Ih" aconteceu nem po.tc.m
acontecer porque a «u-ct
rta'' nortenoponccne ooc

receber com cevauietrtemo
e educação seus visnan+cs.

BEM. SEU OSNI, TA' CER
TO, TEM RAZAO- MAS.

E ainda enquanto (I .11'
citro José caries BeU'ITH

era 'cacm-lclado'" em rta

jaí com pauladas perua
pés. sopapos, gunrda-chn
vades. etc. etc. o preshlon .

te (la Federação carann-n

se de futebol cngorssava

dizendo que os preços dos

rnaressos do "Torneio O,

Luiza Mello" tem que ser

mesmo na base de CrS

300,00 e 150.00 porque 'in

eontrürto ..

PARK � LANE
A M[NSAGEM ESCOCÊSA

DO DOM PALADAR.

··

.. EM�·.. 2-EMBALAGENS

O VELHO PARK�lANE MA�ÉM
SEMPRE JOVEM O CORAÇAO

,\0 ADQUIRIR DOIS LITROS DE PARK LANE nURANTE
ESTE l'H�S VOCf. LEVAIlof INTErr;�1\mN'T" �nX"r.
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Confraternização da Sociedade Catarinense
Almoço Típico na Lagôa oferecido às Debutantes

A bonita Marílene Palma

valente, debutará no dia
.31 de dezembro. no Bal��

de Gaja do C!u'JC 14 Je
Junho. o tradicional ae

vetllon.

A JOIACAP

está hospedando mais
de quarenta bonitas ma

ças da sociedade catarf .

nense, que ontem. pal't,i
eíperam da til. Festa de

,Confl·atel'lllzaçã.o. das D·�·

butantes de santa Catari

na - Baile elas Orquídeas
numa promoção r'esta Co
tuna. que movimentou dez

Cidades do Inter-ior lia Es

tado e fez TREMER, a so

cledatle f1C1lanollolltano.
que prestigiou o primeira
balle de gala, fora de épo
ca nos Clubes da Capital.

AS MoçAS
que chegaram na sexta

feira. para a festa reail

eade ontem mostravam Il!>

;�e�s sorrisos felizes p'll'
conhecer a nossa bela FIO

rianópolis � A JOIACAP·

que com sua Invcjavel be

leza natural. é rnoüvc de

alegria nera os euros d:l�

criaturas humanas.

HOJE

fugi. da minha rounu:
contando como sempre .JS

mais recentes novidades
da nossa sociedade. Alta<;,

ESTA não é a primeira vez que
'-nova pvomocão aconte- fujo procurando outro e,:;-

cerá todos os a.1(IS, fi rlm tHo rle :Cohln!1' para tirar

de reunir as .tebutantes o Jcj�.ór de certos vícios ..

_m nossa Capital (pom:!
principal do turll"lnO s1.11

.
A. CIDADE

bt-aslle1r.- DIIl'a uma ft'u- está e.nCeltild�· com p-
ntio de 'congraç'lmento e 'rotas de' outros centro

fQel' relaçües p('blica:- El_n. que estão unida!'; com as

tre as meninas mf'lças, d::l' ·de Florinnópf'llis. colorind,)

nova geração fie ('flda :ari." .

a n01<l<n paisagem s:lcial:
.

�. '-que onLem no Clube 12 de

O MEU c,).. Agõsto. desfilaram CfJÓl

prezado l�tor trm aemn .ap!aus!1"i da eleogan.te so-

panhad:L tô('las ',� mlnh::ts éiedade flÇlrl:mopJlitaml.
atividades, qlln.�,e .�Ó com il

coragem e bPa vC1"ltnde. aS� pEBUT�TES
sIm como {} Bat!" Munid· �._l963 -,- Meninas lnOç:lS
paI no Teatro que apr�- chf'ias de e!'peranças. de

sentei sem recur.'lOS tinan- sabrochando em nÔI' e fe-

Isto, licidúle. vieram lIe 1(lllge
unindo com as da CAS ....

formancb ,para r,ôs ·aqui
vocts lo que a natureza humana
não Imaginam o mO'li- ne" orel'ece - graça; be-

m.ento que acontl'ceu no:>' leza c elegância
sapàteiro.'l' nas I/ljas; na�;

CQf.tureir2s; !nos cabele- MOÇAS
Jeircs; n�s hotel,::; nps a1- brll.Squenses. campar'i-
falates e etc - Tudo 1st') lh(lram com a 1" Festa tie

provocado pela Coluna Contl'aternlzacão das 0"'

;RADAR NA SOCIEDADE. butantes - �m :o já fa
moso tlesllle NOITE O�:
ESTRELAS· com vinte e

uma bel.....drnjas fantasias
de per'�onagens cinema
tográficas· que l"!O dia 14

estarão em J'linville

COMO Ginástica.
é bom recebe,' f'm no:o;:;')

cIdade· famillas (�e outr'J'l ENTRANDO

lugares que vem em "ÓRBITA RADAR'"

O DR. JAISON

BalTeto e sua noiva As

trld Rf'naux. vão marcar ii

tte pessôas de oom sen,;o, data !)!lra o seu ('"samen-

esclarecidas e educadà_� to dia 29 de março do pró
com um obJetivo. de amar x!mo ano. 'Serâ um gl'an-
a tod:'ll pal'a ser amados tie aconteclment'1 social.

Vania Beatriz, com fe'l
rOStlnho mimoso será

uma das graciosas debe,

do Clube 14 de Junho, ·.le

Lages.

na cidade de Brnsque

QUEM
esca aniversariando tio

je. é a debutante rcncie

Edna Maeeda Burger G. ue

ontem representou a so

medade jomvneose. no

Baile da" Orquirh-as.

A REVISTA

SOCIAL RADAR vai �H

cular em ceeemu-o pl'ÕXI�
mo, com o movimento so

cial catartnense - c.e

maio pp. até o dia de ho

je. Falando em revlsla,
quero dizer que fi, Revista

IC Industt-ía e oociércro.

cuja seção social é ce.c e

Coluni>lta" .apresentará
uma re:lortagem ('m co

rés do Baile das Orqui
deas.

NA ,LAGOA
Hoje· será ofe"ecidJ um

almoço as debutantes 1983

que (lesfilaram ('ntem, nO

la FE'sta de C01!fraterni

zação das debutantes

tarinen,;es.

AS PRIMEIRA"

debutantes a chegar em

nossa Capital. foram: Ev1.

Maria L:sbôa e Salelt,

Chiaradia, do Clube 14 d�
Junho, de Lages e Eliete

Edna Macedo B1Jrger, Ja

Soc Harmonia Lira de

Joinvllle. As dURO;; primeI
ra" a�om.oanhada" do c:!

sal Dr. Renat:L Valente

Preso do 14 de JunlJo. a S':!

gunda acompanhada d.:

seus !lai" Sr e �ra Horbe;·t

(Edna) Buergue.

CIRCULANDO

na C:dade. a elegante
Srta. Schlrley D'lllato, 1<:

sociedade la,?eana. qUe

ontem, participou do Ba\

le das Orquidea'

DEPOIS
vou contar p9.:a vocês t.u

do ,<;õbre o Baile das Or-

�uí�:a�6�s pr�n:L�lPa�:;I�
queridos vhltantes.

POR HOJE, I

é �Ó - Não há como am

dia depoi;;; do outr-o ._

Tchau,.
..

MUSICAL BAR
• '\I1I.\R TI"URFf'. '"I Rn\· ... '

..AftA t,,,, BO'" "A��A T";I�II''(I r:OM SUA. F.4.MtI.JA • R"';UNI0E� SOCIAIS
O",NÇ"NT";S C(lQUF.TEI� - "'F.!ilTAS OF. ASIVF.R�ARIO� _ eRA

OA.NÇANTES _ E'K.
.. '1'.. 1 .... I� "''''''lIn.,

Expresso C R E 8 C -IUM E N S E So�iedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO TELEGRAFICO CRESCIUMENSE
.

Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo _. Santa Catarina e Porlo Alegre

Celso rece e preleito e alende reivindicações
Tratando dOS IllIt'erêss�" problemas apre-sentados Outros assuntos de vttut c a com r! GJvern,d" r

do PI'&peI'O muntclpic -íe pelos representantes da- tntorêsse para tôda are· ceteo Ramos o I!:l'efeit.)

Lauro Müller, esteve em quela região, estêve em gtão ainda foram epreseri Benjamim B�J'I'elO:-' o Dep;

FlorIanópolis mantendo pauta o desdobramento tados pelo Deputado Ne- Nereu Ghizonnl e o Sr. RI:

contactos com as autort- da la. série do Ginásio reu Ghlwrtnl, porta-voz lando Pértco: eatíveruur

dade« estaduais b Preret- Normal que, em virtude de de grande !Jarte daquela em contacto com o Dr. A- Inscrições abertas ele

to Benjamim mrtenccurt possuir excedentes recta- população. Durante o en- derbal Ramos da Sllva, 4-11 a 4/12/63. ESTUDE

Barreto, acompanhado do mava a medida. O Sr. CeJ� contra ainda foram rocalt- Presidente do PSD catar!- POR CORRESPOND:tN-

Deputado Nereu Ghizonni so Ramos, atendendo às zados problemas da reg\io nense. tratando ,n.-:unhs

e do Sr. Rolando Péric'), ponderações, prometeu en- carbonífera catartnense. de interesse parddárjn.
êste último Presidente <11) caminhar o pedido ao Se- Posteriormente à audíêu

Dtretórto Mun'''", do ",'4"0 da zducecêc para ,_-----------.----

PSD daquêle município. que no próximo ano leti
vo normalizasse a situa

ção. Uma rodovia de retvl

Importância e que mere

cerá os cuidados do ecvêr

Fiscal de
Consumo

CIA, C:Lm os melhores p1')
res-õres do Rio, Peça a 1&

lição grátis.
INSTITUTO PROPAGA-

Na capital, o Sr. Benja
tnlm Barreto 1:1 recebido

,D K W
NEGO�CIO DE OCASIAO

DOR DE ENSINO

Rua sote de Setembro
lO? _ 10 andar _ Rio ,_

pelo Governador Celso

Ramos que prontamente

�!7v���caaÇ�:adO s:��s ��: ��leie�. 6e�i:j�oG�:t�e'!� VENDE-SE uma D K W VE-
to ínterêsse para Laura üceeêc da mesma to! ao-e MAG 59-60, importada, completamente no-

���I:;�a���m:;�:�;���-sZ �e�.:�ooh::J:n; �::::dOa va e inteiramente equipada. Tratar 'A rua

a tomai' imediatas provi- mais ampla ecettacãa ]1.;1' Felipe Schmidt, 52, apto, u, no horário das
dêneias na continuação da parte do Sr. Celso Ramos. 13 às 15 horas. 13-11-63
estrada Lauro Müller .-

�
..<,.,......<"'mr""""'==....=====""'====:;=;;;.=======;.:;,..;;�;;,.,.....n:!""'''''''''''===-

Trevlso, .... de vital Impor-
tância para a região. ua

mesma forma, será dada

pronta solução à. ponte
sõbre o Rio Tubarão, por
tntermédlc do PLAMEG,
que em muita contribuir'!
par-a o melhoramento das

comunicações. A ponte sô
bre o Rio do Raostro r,1
Igualmente objeto de aten
cão, assegurando o oo

vernador que já roram tO

madas a« medidas para li

sua reconstrução. Entre os

Guanabara.

IU�t"';lt,lIlJ. NAUI
, C.II. ·.!�Ol
-----_.

EDITAL
Edital de citação com o

prazo de (30) dias, de
interessados ausentes,
incertos c desconheel-

Agora é a

r Lnu Amsncia mais lima de suas vantajosas
li J.I :.rnpanhas: ..m:'!!

Cam�anha na Econõmi,!
SETE PLANOS SENSAC'ONAIS A SUA ESCOlHA COM
DESCONTO TAMBÉM NAS VENDAS A PRAZO!
ESCÔ!.HA UMA DESTAS MODALIDADES E APROVEITE
PARA COMPRAR AGORA:

A vista com 25% 'de desconlo.
Em 60 dias com 15 % de desconto.
Em quatro mêses com 10% de desconto.
Em seis mêses com 5% de desconlo.
E para pagar em 8 mêses ainda compra sem

qualqller alimento.

Mas4lã��;.. ._�
HA TAMBÉM DOIS PLANOS EXTRAS ONDE QUEM
MANDA É VOCE.
E Al.EM DE TODAS ESTAS VANTAGENS EM CADA
COMPRA DE

CINCO MIL CRUZEIROS
.

VOCE GANHA UM DECIMO DO BILHETE DA LOTERIA
ESTADUAL PARA.coNCORRER A

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

40 MiL CRUZEIROS
von GANHA UM BILHETE INTEIRO CONCORRENDO A

UM OU DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
TODA.S AS SEXTAS·FEIRAS.
FACA DESDE JÁ SUAS COMPRAS· PARA FESTAS DE

FIM DE ANO APROVEITANDO OS FABULOSOS
DESCONTOS DA LOJA CLAU

� REALMENTE MAIS VANTAJOSO
COMPRAR NA CLAU

CLAU defronte aos Correios do Estreito.

....

dos.

o Doutor Odjalma Coso
ta, Juiz de Direito da
Comarca de Biguaçu
Estado de Santa Catari·

na, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o

presente edital de citação,
com o prazo de trinta (30)
dias, de interessados ausen

leso incertos e desconheci
dos virem ou dêle conheci
ment.o tiverem, que por par
te de JOANA MULLER, fuo·
ciomiria pública, solteira,
malar, residente nêste Mu·

nicipio, foi requerida uma

tição de usucapião para ado

qulrir o domínio do seguin·
te imóvel: - um terreno si·

tunda em Rio Caveiras, nês
te Município, medindo na

frente ISO metros de largu·
ra, esta que na profundida·
de de 200 metros é acrescjda

�

de 120 metros, no lado nor·

te;· de fundos mede 600 me·

tros. A área de é de l?R.OOO
metros quadrados, confron·
tando na frente, a leste, com
a estrada estadual, fundos,
a oeste, com terras de João

Ferreira, norte também com

Joâo FerreicfI, em 400 me·

tros e no restante com ter·
ras de herdeiros de Paulino
da Silva e sul com as de Gu·
mercindo Ferreira. Feita a

justHicação prévia da posse,
lol fi mesma julgada proce
dente por sentença de 2 de
outubro de 1963. E. para
que cbegue ao conhecimen·
to dos interessados e nino

guém possa alegar ignorân·
cia, é expedido o presente
edital, que será aCixado e

publicado na fórma ça lei.
Dado e passado nesta cida·
de de Biguaçu, aos sete dias
do mês de outubro do ano

de mil novecentos e sessen·

ta e três, Eu, (a) Araraí Ro
mão de Faria, Escrevente
Juramentado, o datilografei
e subscrevi.

Blguaçu, 7 de outubro de
1963.

Blfnlaçu, 7 de outubro de
1963.
(a) pDJALMA COSTA-

.,.

Juiz de Direito.

Confére com o original a.

fixado no Forum desta Co·
marca.

Biguaçu, 7 de outubro de
1963 .

"rarai Romão de Faria.
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Tudo Em 10 Pagamentos-Sem Acréscima
Ou à Vistfi-Desconto Efetivo De 20./·

I �!�:,�toDl:n:��T�Rdesde 20.000,00 mensais ou à vista CR$ 160.000,00
('OllJUllto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à vista CR$ I33.:mO,Oo

I
Conjunte imbuia - desde zs.ee.... mensais ou à vista CR$ 186.400,00
Conjunto cavíúna - desde 23.800,00 mensais ou à vista CR$ I9QAOO,OO
Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à VIsta CRS 296.000,00

QUINT" _ PAGINA

DORMITORIOS DE CASAL PR[MIOS faBUlOSOS! - DUPlO SORlflO'
Conjunto em marfim - desde 23.337,QO mensais ou à vist••

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

Conjunto em caviúna - desde 27·�;pO mensais ou à vista

Conjunto em jacarandá - desde.33c51Ó,00 mensais ou à vista

CR$ 186.700,&6
CR$ 211.800,00
CR$ 213.500,00
CRS' 268.000,00

.UM AUTOMÓVEL DKW-VEMAG - 1963 - NOVO (BELCAR)
•

Totalmente equipado

JVà sine ,/)'
:1.0 prêmio. Um dormitório super-luxo CIMO
2.0 prêmio. Um conjunto estofado CIMO
3,° prêmio. Uma poltrona "berqere" CIMO

Todos da Nova Unha

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
CR$ t8.000,OO CAO. PARCEI,.� DE 12 Mil CRUZEIROS DE 5U.. COMPRA, DA DIREITO ...

UM COUPON 04 SERIE "A" E CAOIl c-e l.!SOO, UM COUPON DA SERIE "6"

�"*&*WMé%M#$t *1* *i

2O Oh DE DESCONTO
O EFETIVO NAS
COMPRAS

A VISTA. OU

EIS AS CONDIÇOES DE VENDA

IO PAGAMENTOS
IGUAIS. SEM
ACRÊSCIMOI

GRANDE VaRIEDADE DE MODÊLoS E a CONSaGRaDa
ma QUaLIDaDE C I M o, aGORa ao SEU ALCANCE!

JAt�GO,AMANHA EM SAO PAULO
1...I!II••i!Ii1l!llll••••�'l'j••1

nhar. Não sobe o sétimo mandamento? "perguntou ao pr!�l:eLn��RJ�ã� (O�D�� :;!r.a� �ã�h�:UI�I\nc�..l���
pequeno. "Sei, sim: "Não roubarás", respondeu ele ao pas- votará amanhã em São sidirâ a instalaçuo da IIa
toro "Então, se roubastes mereces o castigo. "Foi então que Bo j I 1

- .

Reunião do Conselho In-

�á ��a:���ou�r'::,�mre:��a;o�ss:u::op��ce�:;.�: :'��a�� CIP:I: ��: J:l� 9::5 r:���� teremertcano Econqnuco mero acaba de ser publicado dessa bem feita revista e que
"apanhar" roubando." rão. Na prÓxlm:.l segunda. Social. ..L como sempre, desde seu primeiro número 'vem mantendo

aquela mesma linha a que se traçou dentro dos propósitos
tndesvíavets de um programa por todos louvado e bem
aceito .

Seu urumo número traz na capa o· imponente edificio
em do Ginásio Chardes Moritz a cores, mostranro ainda um
do belo panorama da baia sul e morros disantes.

ótima colaboração de Gustavo Neves, da Academia C.
de Letras, Manuel F. de Melo Luiz Gallotti, sôbré a persona
lidade do saudo conterrâneo Emb. Edmundo da Luz Pinto,
Ilmar Carvalho (reportagem sõbre assuntos atuais e palpi
tantes e artigos da redação fixado o andamento progres
sivo e constante de obras do Govêmo do Estado 'e dos
municipiOs catartnenses e uma desenvolvida reportagem
rtos principais acontecimentos sociais e esportivos da Ca

pital.

"

Racionameno VoltaráPor WaUe� Lân� f..JiIINo,':_"'__ .r.t ..._ ... j _.,.,1.

1ft;. setMt'ih'-wM'r8*. �_ O juiz de Downey, uma cidade da Califórnia, oferece
N° 320 aos delinquentes primários a seguinte opção: duas sema-

As histórias de peecenes são parecidas com as de oa- nas de cadeia ou passar um dia caminhando pela cidade
çadas e muna coisa d.UVIOOsa se conta a respeito. Mas, com um cartaz nas costas em que se lê: "Eu sou um cri
ruzem que ne, peto menos, uma duaía de testemunhas que minoso do volante" ou "Eu sou um ladrão de galinhas".
aurmarn ser vercedeira esta que se deu na cidade praia- A maioria prefere a segunda alternativa.
na «e Mertrnbuta, na costa sul de Nova-WaIes, com Fred

Parmer, empregado como tosquiador de ovelhas. Fred, pa-
ra cescansar e se distrair do seu trabalho nas estrebarias
colocou um peixinho amarelo, como chamarisco, no seu

anzol e foi pescar na praia de Merimbula. Em rapida se- O cantor de "swíng" Tim O'Ccnnor tem dois filhos

quencía um peixe-tinta engoliu o peixe-amarelo; um "thun- aos quais deu os nomes de Kennedy e Kruschev. Mas o

peixe", peixe de tamanho regular que pesa uns 10 quilOS) pároco da igreja, o arcebispo católico de Westminster con

lngoliu o peixe amarelo e um tubarão engclíu o peixe siderou que teto não passava de "disputada fantasia" e

"thun", Ai o nosso pescador puxou os quatro para a praia. que se concretizada tal propósito, só serviria para ri

"Thun" pesava nove cunos e o tubarão 180 quilos. com dicularizar o sacramento do batismo. "E evidente que as

dois metros e 80 cts. de cumprimento. As testemunhas, re- crianças devam ser batizadas com nomes cristãos. "Mas

sícemes naquela praia, afirmam que ajudaram Fred Pai- o pai, um bom irlandês e "católico", mantém-se firme no

mer II. puxar o tubarão de dentro das eguas e que encon- seu propósito. Concordou, apenas, em mudar os nomes

traram, dentro do mesmo os péixes engotídos! para Kennedito" e "Krushevito". E_já enviou uma foto-

\ grafia dos pequenos ao Kremlin e a Casa Branca.

RIO 9 (OE) - A Rto

Ligth. cogita 'Solicitar as

autoridades a volta do ra

cionamento de energia eté
trica até o dla 31 de deae:n

bro. se até o dia 15 dêste
mês não cair chuvas
quantidade na região
vale do Paraíba.

Atencão Interior
1 blusa bordada à mão . _. _ _.. 2.000,00
12 blusas para revender 12_000,00
200 Trabalhos finos bordados, roupa cama e mesa.

Peçam lista à C_ Postal, 500 - Flcríanopchs.

Concurso para escriturário do.
"Banco do Brasil SIA"

- o caminho mais certo para ingressar no Banco do
Brasil, é o curso

"RE C O"

RESPONSABILIDADE, ExPERIl!:NCIA, CAPACIDADE,
ORGANIZAÇAO

-:- Direção dos professores Alfredo Teixeira Sobrinho,
Carlos Passoni Junior, Job Valentim' e Silvio Lehmkuhl

Meyer, todos do Banco do Brasil.
- Inicio do curso: Dia 1-12·63
- Local e horário das aulas: Escola de Comércio São

Marcos (Grupo Escolar Lauro Müller), diàriamente às 19

horas.
- Inscrições para o curso: A partir do dia 20-11-63, na

Escola de Datilografia Remington, à rua vícjor Meireles.
- ATENÇAO - Apenas duas turmas - número de

vagas limitado.

,
---

IAs cerrações de outono na cidade de Londres são '

.

bem Conhecidas e notáveis pela sua intensidade. Temidas No Estado de Kansas, nos Estados Unidos, são enccn-

pelos motoristas e aviadores têm causado interrupções trados os mais curiosos sa�os do Mun�o. Mui�o pequenos
enormes no trânsito nas ruas e atrazo a aviação. A escu- cabem até três em uma meo. Um cromsta assim os des

rtdâc causada pelo nevoeiro chega ao ponto de trenstcr- creve: "Parecem mais umas folhas de árvore, minusculas
mar dia em noite. Mas, não é sõ o trânsito que sofre' cem almofadas bordadas, fivelas de ornatos de chapéu femi

:sto - Até o jogo de futebol. Na cidade de Wolve.rhB:mp. nino. Parecem tudo. _. menos sapos."
ton, perto de Londres, reallzava-se uma partida entre os

L ,:...:u.;�:
clubes "wclverhamptcn Wanderes" e o "Everton"_

�
Ter'

minada a partida, ganha pelo último, quando os jogado
res já se encontravam no vesüarto, notaram a falta. do
goleiro. Procurado no campo, foi encontrado "firme" em

1rente ao seu arco ... esperando a bola adve'rsâiia! N�
�abia que a partida já tinha terminado; não enxergava
nada! Foi levado em triunfo pelos seus' companheiros! -

E o que nos conta um jornal de Londres.'

-
Afirmam os cientistas que a raça humana considera

da como da malar estatura, é a dos "Shilluks", no Inte

rior da xrrtce. mais conhecidos por "Homens Cegonhas",
isto porque descansam sõbre um pé quando ceeeecos. Eles
têm, em média, a altura de um metro e novemta e auto.

"Achas, então, Pedro, que desapareceu dinheiro do teu

bolso? Quem foi a tua mulher?" Pedro: "Não Nick, não
O "sétimo mandamento": Conta o Pastor Gerstenberg foi ela. Ainda ficou alguma coisa lá dentro.."

ela Igreja St. Lucas de Germossen, que, passeando pelas �_"!!II._
ruas, Ouviu gritos de criança e escutou as pancadas que - - -

.

ôproxtmou-sé da casa e vfJ"'um menino e!ltre as
,_' Ique lhe aplicava uma boa surfa.. "O 9u,e é Num restaurante: -oarcon. o que é que .você diZ, sóbre

erguntou. ':RoUbOU um balaio de frutas do a mosca denlro. de 1l1l11h1l sopa?" "Nada. meu s..··ei'lhol'.-ela

j'.r::esPo..q,dell, .. Oj<lI,. :'A,h, muito bem, Il!erece apa- não me .,,,Hrndt." I,
,

,""
''i-,�:.-..'

� '::\:",," "'�c,�-- • '_ -".'
"

- •

Dia a dia a revista vai penetrando em todo o Estado
E' rõre dele, o que nos leva a felicitar seu dlretor-proprie
tano, jor. Narbal Vileila, sua operosa administração na

pessoa do seu diretor de redação e demais jornalistas que
fazem IC

CORAL DE FLLORIANÚPOLIS (SEXTA, SABADO E
HOJE) Com mais uma de suas exibições, sempre com

sucesso extrairdlnário, extreando sexta-feira e terminando
hoje em sua última apresentação, vem o Coral mantendo
seu grande prestigio nesta Capital.

.

Para hoje, domingo, ás 20,30 horas foi escolH1do um
caprichoso programa, que como sempre muito agradará a

seleta assistência do Teatro Alvaro de Carvalho.
Espera-se a camparência da sociedade florianopolitana,

que por certo lotará aquela casa de diversão, onde se cul
tura as letras, artes e músicas, numa promoção da cultura
de nossa Capital e do Estado catartnense.
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...............�ii:1Im
COLABORADORES

- RUI LOBO - MILTON F, A'VILA -

ORILOO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

48 ANOS DE LA8UTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

Paim iras I lvai� �artaz desta tarde no 4dnlfo Aonde
:E?jg}IJ�����r�:.l�ti:�: Os Quatro encontros de HOje pelo Torneio "Luiza Mello"

o Tornl:'iu L'liu Melo ..ai ou na primeira rodada, adia. qUe nio se "lhe para o püo'j da ,it,;rl"Para esta Ca�ital está marcado .0 i.ôgo pc<IIi�lllr na t_,r4e de hOJe te do Carlos Renaux por 3 li: 1 c:� lI1or1an�olltl!.no e �bo,\a Ser" po� Cf"rto Uma boa II

que=pode ser co isiderado como o principal uaDdo tere... ," a fealbacã", :Sesta Capital; o Avaí vai "''0 de&rrute de uma poslSão tr�ão para o público da cl.l"

da rodada, V=,·L') que estarão na liça dois aID- deE:a1;..;:tr: �O::'1I0 DjaS �:; ::;�::I! :p:���:ir:sIPP:t; ::::��:�:!� n:Od:er�m:jtra::: deFI��m::�dO::n Join"jlle a

didato reais ao título de campeão. Estarão que nnceu na estréia ao Ti em Hajai, dia,n .... do Almirau esta sUa ulbição; no estádiQ lIeleja 'l"'_' llIrotaginizaní
frente a frente Palmeiras, de Blumenau, e �\�::de"�ol��.�i�:to:,�::: :�ro:io�a�a::�t� ::I:,:ra:n,.� �:�'a�d:�:,�;:d:: c:�:; do

�:��_ru
do Paysandil ('!l"

Avaí, desta Capital, os quais, como se sabe, Em Beueque, o Carlos ne O 'I'aysandú, (Ierdeu nu cf'
foram bem sucedidos em suas apresentações O C

-

C t
. nnux que cORquisl.ou Uma ma...: !réla e "ai tentar Uma "U\rb

no torneio, tenda _o campeão metropolitano S ampeoes a ennenses :���:: o �::::�caem loe��:n
..�.�� :.: �� �::'::�â:�oBtnn:�nt:ta���

empatado com o Barroso no reduto do clube 'de REMO (1) recepcionar destu rena em Bel1 exnressâc que ii inegavelt�
itajaiense, enouanto que o clube de Blume- SINGLE�SKIFF N. Prancixco Martdnelfí. �;Jt::I:�rd;llX p�lr: na�ll:�����:: te

00 j�::la:('�iiut::::n��;�bde� lhl
nau em seus domínios colheu bela vitória sô-

A prova ele single-Skiffe di�:�7a� 1950.......: Não nou-e
d .....ejll reencontrar li caminho ("stád1o!l0 cluhe, c"xicnse.bre O Caxias, de Joinville- é disputada desde 1030. 1951

Grande iêgo, no qual espera-se nada Seus vencedores: Fr�:��:! �:;�::�l�o. c. IV.

venha a faltar, oíereçendo ao público floria- ���l Carlos Duque, .ro 1952
nenolitano uma das melhores pelejas da c. N. Francisco Marrtnetü. Manoel euvetre co C. N.

temporada. ��� Poretra- do C. (� Fr:9��iSCO Marti 1,-_Hi .

Ignoramos cerno formará o quadro pal- Aldo Luz. Manoel suvetra, do C. !'o-.

meirense, mas, �o que sabemos, o "onze" ��� Duque, .�-:: C. �. Fr:s�:isCO MartincllJ

aIviverde blumenauenss é dos mais podere- Francisco Mar tíneflí, Manoel Silveira do C. " A prova de datilografia será feita em máquinas CO

SOs, caracterizando seu jôgo pela harmonia 1933 Francisco Mar ti.ielf í ���a:/::;I!���O������:ando.se ao candidato a escolha d
-

f b ti ':1 d dei d Aldo Duque. dO) C."'; 1955 Com ..�(>u o torne!o 'Cj,v' "ai e Figueir("n.se cetãc l'�1>COn]UO Iva e com a lVl03 e, sem elXar e Francisco Martlnelli. Manoel Stlveh-a do C.::-:.
za aterc .... l' com êlc "" "�i't! gr"ndt• forma a ponto d" sualudir ao apu;o técnico Que é dos melhores. 1!)34 Francisco MartineW·. .1 flln<;nK dOI; il11imel'l}S terce brepujar meSmo ao própriO I,);

OU':"Vto ao Cerrmeâo Ilorianonolitano. o Fr�n��scoD��Ur�ln��i.c, ,.{. 1956
f]MlanollOlltanos que porte Clube l\ldfopol dO;' {'o·1

quadro deverá ser o mesmo Que brilhou do.. 1935 Edgard Oermer. (lo C N. :;o:.�i ;:Ul::o :::�!�1'��1I :(.r'ii: :i�:'�a C::�I�:�':C e:o;!:ce;l J.':
mingo em Itaiaí, alinhando -Acácio; Binha, Fr����:�oM�dael�����I�� c. N A7:��éa. -. ,-,"tido progrO;'sJ;o do futebol gUeirl'nse nii .. m"dju ('8for,'''S

Neey. Gereino e Mirinho; Rogério e Oscar; 1936 Edgard Gerrnet-. tlo'C�. ilht>ll. F. a lIçasliío é bastnnle .. impôs lhe o re,·[.s de rnancinl

Bentinho, J\lfnrc11j Cr1alIazzi e Gilson. F!���:� �:I�:II��Il;� c.�. An11:�·�ca. :::o�::eI!:��:: :::�:� n:::�:�e ::;:I{!ri::ó!ioin�:;;�s=!::t� �::;
•• j:

_ m'1 Manoel Sílveh-n, do C. N noa de uma dezena dalõ me xou a Cap. para empatar Iii. em

otóvrs Aires Gama. da 1..'. Francisco Marttnout melhoreg eqlIfpeto exj..tel'll;<!S ltajaí; cum o Mal'Cillo DJR'O

1959 JlO t:.tlldo I['$j;ão !I(" de,eladial'ldo loCai_ Seu eoneetro suhiU no

o consagrado funcUst,.,
Síívio auvêncro dos santo
que repre.!:ent:u vârLi
vêzes o estado clitarlnen.'i::!
em compefçõf<I nacl.mB';
e internac;onal�, c(]ntinaa
:!e exercit;ndo �o n vl,ta,,; :,.;
eliminatórias para o. gran
de 'm�ratona de Sã:' SI.

vestre a ser de t1c.brafl:!
em Sã<J PaulQ na ült;m-,
noite do ano.

x x •

A prel,Hl.u",. oJ.C São Sil

vestre fug:ndo a:l que a

contece anualMeste não
deverá ser rea:zada na ,'J.

pital do estado N:de ügi
mamente o índice de atl�
ta.<; COT'\getldol'cs tem .'Sd)

que .nmca não se decidiu
se realizará a Preliminar
de São S!vestre na cldac}1!
de Blurr: enau, muito embo
ra a sugestão da F.A.C.,
tenha II pr:rpelra vista C,)fi

tado com o seu apôio, devi
do as considerações apOtl
tadas per!) sr. presidente ao.

ent:dade amador'sta:
Notícias chegadas de Joln

ville CJnfirmam que a re

presentação d o Cachoeira.
continua treinando ativa.
mente e com po3sibilidades
de conseguir uma desta
cada atuação "la próximo
certame estadual, marcada

para a manhã do próxi
mo dia 15 de Novembro.

baixíssimo. x x x

MS.n. s_ndo, peno'a a :o'e Cosforme já foi noUcla-

deração Atlética Catarlnen do o Cachoeira, deverá par
.se reElizar a :r:relim:n):' Udpar do cert;ame esta-

em Blumenau. dual da canoagem catari
x x x nense, em seis tipos -de bar

O sr. Arybaldo Póvoas, re- co, devendo também o A

presentante de: _� Gazeta E:; tIântico reaPl.recer após
portiva de São Paul'J em'" grande inativi'dade, parti
nosso estado em pales!ra c'pando em dois ou três ti
com a reportggcm teve a pOs de embarcação.
oportunidade de

.

inform.lr
-------
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PNEUS __

VN,LOP

Newton Rosa e o inlerêsse dos clubes
Avaí e Figueirense por

jogadores do Pau!a Ramos
o reporter manteve con- também com .o jogador pro

versaçõ€,.,. com o presidente meteu mundos e fundos,
do Paula Ramos Esporle mas até aO'ora Tlflri9 �"'l ....il)
Clube, sr. Newton Rosa., nau ou agiu concretamente
A palavra girOU em iõrnQ para que pos"au.y'., l,..: ...P.r

das prováveis negocla- os direitos que mantémos
ções coos jogadores do Pauh sõbl'e o. jogador.
'Ramos que estão nas c?- A seguir focalizamos o

gltaçóes de Avaí e Figuel' caso do lateral Hamilton.
Inform'.)u o presidenlFl _

paulaino que as negocia
ções com o Avai prosse
guem mas nada ficou posi�
tivado.
Quanto ao zagueiro Ne

ry, também seu nome foi
focalizado na paJestl'll que
mantiveram .os presldent ..s
do Avaí e do próprio trico
lor praieno· cont'Jdo as ne

gciações deverão prosse
guil'.

N. w-vcdceto.
1938 Manoel Silveira- do C. N.

"Banco do Brasil SIA"
EDITAL

Clóvis Aires Gama. do c. Fdancisco Martinelli.
1000

ME" D/t MEl/
� EO/UÉ.! *'

CONCURSO PAR." ESCRITUR,\RIO
O BANCO DO BRASIL S.A. faz público que, de 25 a

do mês em CUl'SO estarão abertas em sua Agência desta
dade, à praça XV de Novembro, as inscrições para o c
curso aelma, a renlízar-se em dias, Ilorári9 e local que
rãc oportunamente anunciados.

O concurso constará de provas de:
PORTUGUÊS
MATEMATICA COMERCIAL
CONTABILIDADE BANCARIA
DATILOGRAFIA
FRANCES

N w-cdcelo.
1939
Wàlter Wanderley, do C.

N. Franc!5co MR.rtlneJlI.
1940
Walter Wanderley. do C.

N.. Fo'gnclsco Martinelli.
1941
Walter Wande"l"v, do C.

CrUdo Lisboa. do C. R.
Ald" Luz,

1961
OrUdo Lisboa, do t. R.

Francisco Martinelli.
1962

Man::!eI Silveiraldo C. N.
Franci;::co Martinelli

Irão A"ai e Fi�ueirenSe defrol1 «soccerf' llltebol'5Uco do :E"

larem.se cOm o Marcíllo Dias lado e ainda por lX'sl.ão dos
...\hnlrnnte nrroso de Itnjaí. QUartos JOjtos Ab..rtos cuaeao
CarlQS Renatql: de Bf\lSQUe c

Onu'irlca f' Ca.das' de Join

"ille II n�o "('J' únjcl1ll <IUe

pod .. rão desb"ncar Os repr"l:ll

tante8 da capital, ryaysandil;
Olimplco le Palmeiras; embo

ra aparecendo em plan" Infe_

rior nii\) poderão Ser rnenlls�

(Ie.,;ados pelos alvipretllnos e

"azzerras'" porque costl1nl8M

fuzer fiasCO com <I" I:'rantle�
agremiações_ Com Isso público
aM�18tlrá II grandes ('spetúcll
los C; tirará; juntamente

coro �1j(l1ns elementoS Ida i�

prens!, as conelUllões deseJa

das. Emhora a8 ("qulpe8 apon

ta.das não paSIiC1n no momentO

pur grande Pf'ríodo os repre

sentantes da IIba terão de ,.e

pre ..cB,·.. rem porqUe em uma

partida de futebol ludo pude

acontecer. SabemoS " aflrm"�

mos sem medo d .. (' ••nr que A

e5th'emos em Join"ilIe tod,,�
de5("ja"am uma explirnção c<on

creta e abalizada sóbre C"�

drafeitos alCançades Ilela .. �

Q.u"dra du ,·('terinissimo 1'"lv

rio. E é eSle lII ..SUIO _FjltueiTI'n
se que ai eJl;lá !li"pulando Olor

neio Luiiza, Melo,
O A"uí pOr fiell turno; al<\ ....

de ter conquistado o titulude
cumpeão do prlmt"iru ct"rtluuC
de' profissinnuis da Cidade ll)Jn

várias ,·ItÓrias consegulllas nll

int ..rior do �8Ia<lo frente II c

q"ipe� de grandes cateJ:Orjlls
{_'nica. E e�le A"aí tamb';m
é Um dos dez ais presentes a"

torneio Luiza Melo. Sã.o de.:
e"preS&iell do "'lIssoclatlun"

catarneDsc qu{O lõacudiJ'íio G;j

estãdlos e farào"jlJrar o (Hi
bJico que ltorcera ardentem.·n
te para conhecer o melhor dos

dez mal9,., "I _idl

INGL�S
Não haverá prova oral. Será obrigatório

neta, esferográfica ou caneta-ttnteíro.
As provas de Português e Matemâtica Comercial t

caráter eliminatório e nelas serã considerado aprovado
candidato que lograr a nota minima de SESSENTA PO
TOS em cada uma.

REM1NGTON RAND

OLIVE'ITI

É vedada a inscrição:
a 1 - por mandato ou por intermediário,

parente; e

bl - de candidato do sexo feminino
A inscrição, solicitada das 12,15 horas às 15,45 hor

diariamente de segunda à sexta-feira, será dejerida aqu

que. presente ao ato, satisfaça as seguintes exigências:
a) - ii data do inicio das inscrições não haja compl

tadc 29 anos de idade, O que tiver menos de 1

anos, em C3.S0 de aprovação, só poderá ser n

meado depois de atingir essa idade e desde que

satisfaça os demais requisitos regujamentares;
bl - pague a taxa de inscrição de CrS 1.000,00 <hum

mil crueetrosr:
c) _ apresente um dos seguintes documentos:

I - certificadu de alistamento mllitar, de reser·

vista, de isenção do serviço militar, ou,

ainda, carteira de identidade do Ministério
Guerra, da Marinha ou da Aeronáutica;
quando se tratar de militar incorporado,
oficio do Comandante permitindO a inscri·

ção;
II - prova de naturalização, se não fór brasi·

leiro nato;
d) - entregue dois retratos recentes, iguais, de tama·

nho 3 x 4, tirados de frente e sem chapéu.
O candid�to deverá comparecer ao local das provas,

previamente determinado, com antecedência mínima de

:a!n����1:n��! ��e��:� �:r�:ear!���aí�C!�t�:d:�
candidato que se apresentar depois de dado o sinal para
distribuição do tema.

Será impedido de prosseguir no concurso o candida'
to ausente a qualquer das matérias eliminatórias. Nas de.

mai:!>, a ausência acarret.arâ a nota ZERO.
Considerar·reá aprovado no concurso o candidato. que,

habilitado nas eliminatórias, obtiver a nota final, minima
de SESSENTA PONTOS, determinada pela média ponde.
:-ad3 das notas atribuidas a cada matéria, tomando·se por
base os seguintes pesos:

PORTUGUES
MATEMATICA COMERCIAL
CONTABILIDADE BANCARIA
DATILOGRAFIA

INGLt:S
FR�NCES

O julgamento das provas tf'rá caráter irrecorrível.
A aprovação do candidato não implica obrigatoriedade

de nomeação. visto ser o conCllrso simples processo sele
Uva.

Assim. reserva·se o Banco o direito de aproveitar oU

:1ão os aprovados, observado o prazo de dois anos, conta
llos da data da realização do concurso.

O candidato aprovado só será nomeado depois di! ha,

bilitado em exame de satide feito por médico do Banco. oU

da. confiança dêste. Será admitido no cargo inicial da caro

reira de Contabilidade (escriturário "inicial"), com os "eil'

f'imentos mensais de CrS 71.200,00 (setenta e um mil e duo

7entos cruzeiros).
A in!\Crição do candidato importarâ em anuência imo

plícita a futura designação (se aprovado e nomeado) para
�en'ir em qualquer Agência do Banco, bem como à pOS
sibilidade de ser transferido para outro local qualquer, erll
oualquer tempo. durante a vigência do contrat.o de trnba
lho.

/ -�

Inscrito, considerar·se.á o candidato ciente das condi:
çóe" estipuladas no presente edit;al.

Não serão aceitas inscri<.,:ões condicionais.
Local das' inscrIções: Sala da FiscalizaGão Bancária, nO

Edifieio Sr.heidni::mtel, à rua Saldanha Marinho, esquina
r.om rua Tiradentes.

Florianópolis (SC), 8 de novembro de 1963 .

.Jnsé de Britto Nogucim
Gerente

Theodoro ..Mirosk.i
Snbgerente

A diretoria do Iate Clu

be de Florianópolis aind�

uão se reuniu para fixar,

a data de abertura da tem

parada de vela elo POPUlal'
clube tia Pedra. Gramle.

x x x

Sera mesmo na tarde co

próximo dia 15, a inaugn
ração dos m'elhoramento,;
(10 estadlo do Palmeiras

\. Escreveu: tismo e bairrismo proviu, Esporte Clube.
NELSON S. ANDRADE ciano de certo", dirigentes. Nesta oportunidade jo�

Disse o deporte que dire· garão Palmeiras x Olim
Francamente, vê-se coi- tores do Clube Nautico _'\i pico �m jogo válillo pelo

SaEi no futebDI catarlncn- mirante Barr:J"O haviam Torneio Luiza Melo.
se. que deixam a gente a_,;- declarado Que ;, impre!'sa x x x Alé o momento sabe-se
sim meio duvidoso e des- escrita e falada da capital O e3St> de Valllnho que Paula Ramos e Cara-
crente de certos djrlgenh�s estava deturpndo os fa".05 FIgueirense continua pen- vana do Ar representar;;"
de Clubes e Entidades es· com referência aos lamen- dente de !Solução. Fklrianópolls na qualldaü�
ilortlvas que. nas oceslÕp.s táveis acontecimentos }ln- Em vista dtosso há. possib\- de campeão e vi:::c-campeão
em que devem ter a cabe· vidas domingo p, passa�o !idade do Aval v,oltar a de- respectivament.e. enquant'J
ça no lugar, perdem a se� naquela cidade. Que a n0S- monstrar interesse pelo que caberá a A,soclaçã'J
renidade externando 'Sua sa crônica esportiva. é bRir atacante. AUél!ca Banco rio Bra','1
real personaUdado. rlsta e a!>3-lxonada, e termi x x x representa" a cidade, rII'
Ainda 66tes dias tivemos na afIrmando 'qce real- Será na. manhã de hoje Blumellau. Os ("'1mpeóes �lt·

a oportunidade de ouvir realO"ente o sr, José Cal' domingo, a reunião dos I,)fe JaraO'ua do Sul e BnNqu"
uma ieportagem gravada, los Bezerra foi l!nple�sa- sidenes de ligas ou !'õpus ainda não são desconhe!!i
por uma em!ssôra (re Ifa- 1JI1('n�t> e� ncadc. Il1<lS qur. representantes credenci?- flo�.
jaí, Que bem .atesta .., fall\l� Coni" no.. 7a pág, dOs, para. a. fL-.::ação da d:lt.'l. L.��H

.... ,.;;,Ji�;t_�fd�'!i'1t·"'Q;· ,."_",,..�,""'"'2:-_-=-:.=-==- ""-'::�::��':_:.:._-',.iiIJjl"_:..

_.__.'_,.

r.ense.

Abordamos inicialmente
o cazo do "!lOnteiro Vai ti
nho uma vez q'Je, o SI\ R�1i
Pacheco havia inful'mado a

reportagem que o at,aeante
era do Figueireno:;e.
Disse o alto dirigente do

clube paulalno que {) Fi

gueirense apenas fez PL\)
messas mas qU? até ago!'1
na(la resolveu de concreto,
O Figueirense conversou

Em torno da agressão ao

árbitro José Carlos Bezerra

do pcóximo certame cata
rinense de- futebol de 1;aliil)
Nesta ooortunldade fi�

cará acertado, definitiva
mente a cidade que servi
rá de 'sede e as dotas.

Caso os desportbta,; cie

Joinville nã� se ll10stmn
intel'es::ados na realização
do Certame então a Fe,_le

1'8cão Catarlnense de F",t2

boÍ de Salão fal'á realiza ..

o camoeonao na capital
do est�de. r '!�

10/13/15/63)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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complexo mundo dos escritores. Quer dizer que' se não

descobrirmos II complexidade déstc mesmo mundo

()'
,

DWlCa- sC17á possível entender a obra? Acho também
.

RIGE -ADORE�que Hão, se pode ser dadical nesta ops�rvaçã.o: uma I
.:

1O REF Rvez que é absolutamente impossível o couaecímeutc

Icompleto de qualquer arti�ta. "Uma coisa é [ataI, entre- "1 PARA VOC,::�!:: t�:"':i,"�::;:d::� ::::.::::::�o,�:':,;:;::: :::1.' .>
[tl ta. ��

quilo que se pode designar como "o, desconbecimen,t�
do tndtstvet''. Tudo o que se encontra. ocultOo"en� uebíi-

�;:t�!::� ���O�h:ar�:�:c:a ����:I=iS�:oq�:!

C)
resume, enfim, muna aproximação das realidades. Nun- QUALQUER COMPRA LHE DA'ca se poder sentâ-Ia. poi seríamos r eaI'dode. E sendo-

:�:t:r:a:lO::tov���r :U:S���ld�eladC D:;:���ia,no�
.

O DIREITO DE CONCORRERque, por si só, já é uma felicidade. Poderia ser m_u1to.
pior. Bem, talvez seja suficiente o que disse, para

_cn'l
'

quadrar o problema CJ.. IMA, para ponderar .a, falsidade
tlu CRíTICA. Uma coisa porém é verdade. e Importan
te que se fale sôbre o autor, sôbre a obra, sua. proble
mática. Calar seria ceder ao mais completo tndtrcrcn

tismo e não e oportuno .calar quando se tem algo ti

dizer. Tenhoã_ígõ a dizcl', por Isso falo. E falarei justa
mente em tõrno do clima de "UMA VOZ NA PRAÇA". E'
um livro PI>:S;\OO (onde o pêsc é a soma d� segrêdos
e dos mistérios envolvidos no interior de Silveira de

Souza): E' um livro NOTURNO (onde as sombrias ati·,
tudes dos personagens são proje�ões das sombrias att

tudes do autor). E' um livro de TERNURA (cnce o,
conhecimento da nostalgia é a aurora do escrttcrj. E'

um livro de MEDIT!\ÇAO (porque ête escreveu para os

.

"Uma Voz na Praça"
(PÉRlCLES PRA.DE)

(II de uma série) \_
DO CLIMA.: Para situar o clima do livro "UMA

VOz NA PRAÇA" de João Paulo Sílvelra de Souza, é

oporlUno conceituar o que entendo por �ste vocábulo.

�:m�n:ra��!��nt:�:�s:, c�:�::.Sf;:é:r. ::���e,u:
é considerar como ESTADO EI\lOCIC?J"lAL, a transplan

tação do que sente o autor e cbnseqüentemeAte a imo

pressão caésaua no Leitor. gxístem, então, três c.lin�as
neste processo de conhecer a obra? Anlces da cnaçao,

durante e llcp0.l:"? Afirmo que não, o clima é um só.

Nasce li partir {lo exato momento que a impressão é

��:�:�t��le:ó�:a�ãOap�:Oat:. V�i��)e,�:;��:: à d:����
ctusãc, assim, que o clima é bàsicamente o reflexo do

autor como instrumento da construção do trabalho.

Partindo do entendimento do clima dentrd desta anã

Use circuust:mci:�I, parn vse chegar ao pleno domlntc

ela cbra. é v e e d e d e i r a a afirmação que se

deve chegar ao pleno -d.o m
í

n
í

c dos probte
mas uo autor.. Aí í'undamentalmente está a grano

de angústia. A dificuldade é· co n h e c e r o

,

.

DII2E9_ÃO .'

'Etc/CLEg P/l;ll/)E
/tLIM MIGUEL
�LVeI/M � 901.12/1 ......

deuses) ..

Os sons' õa nulte
If4!ftUI

,

(EUDORO AUGUSTO MACIERA DE SOUZA)

A noite abriu a bôca de susto,
vestiu a camisa de sonho, envelheceu.
Brotou de nós em nós mesmos, semi-flor,

negra-azul-negra.
Ah, como era clara, deCifrada quase

a noite.
Mãe amante de quem era

com� preguiça, nõite -::_'amór mesmo.

ninguém o soube.
Nós a sentimos.

já desgastada, agarra-se às pernas

de quem passa - espera, - desespera -

zomba. e arranca o chapéu dcs mortos.

Brasília. novo de 1963

1. A IIa. Feira. do Livre

promovida nesta capital
pela cê-cara Júnior de.

Florianõ-:ol"-.$ vem 'coten

do gran;le ��cesso. Dtver

sas as livrarias 2 Ed:tôr<ls

presentes. Ate o momento

chegaram a esta cy.pital ,)

escritor Paulo Dantas. de

São Paulo e Maura ele S211-

na Pereira, do Rio de Ja- I

nen-o. Ape-sar rcs ChUV'V5

a venda tem stdo excc

lente.

2. ace ocasião da II?.

Feira do Livro foi lança-to
o livro '''tSTE INTERIOft

na C. da Silva- rxretora
do Depto. programou c

concurso a fim de preste
gtar a Câmara Junior, du

rante a realização da IIa.

UM RECITAL
Feira.

(EGL1'.:: MALHEIROS)

W_____""'_I!!'OIY?-� .�'l,�
. ::.

São palavras de ouvinte, não representam op�m�o
cie critica especializada. E' bem mais �ma sequen?la
de impressões sentidas durante o recital e de i�élas
que nos ocorreram quando, em casa, procuramos, peno

ser" as sensações, do que um artigo. A forma ha que

buscá-la nas teclas do piano ou arreb:mhá·la dos sons.

Peter Schmithausen, na noite de 10 de novel_nbro,
1: deu.nos hor'as em que o sentimento e a maetna n�

execução das peças de piano se mesclararr: �eCi:an��
ra (,'Ompleta. Seu programa, com ,pr�omman ntudo

��:i�:\i�O� ;��i��:��tit��:ga�uea�ui::��� �:mhO�oestida_
de intelectual e de compreensão da necessi�ade de

comunicação que é a raiz da prOdução e a�ivldade ar

tisticas. .I.�
Abre o concêrto com a Sonata em la maIOr "

de Mozart. Logo de início se percebe, e será a constan

te ela noite o carinho com que tira do instrurento as

not�s que �ão tecendo a sonata, cada nuan�e e tom

valendo de per si para as realizarem no conjunto. �O
toque claro e límpo de quem conhece a peça, e nao

precisa entregar·nos um amontoado a esconder as fa·

lhas. Pareceu-nos que o pianista ama os sons ::
materiaimente, segundo neles a algila de que P

e be�:�;; com o piano uma relação mixta de dominio_ e
subimissão que faz ° grande executante. E Mozart, tao

simples quão profunda, tão aparentemente suave quan·

to denso em profundidade. criou em nós, como sempre,

o en;:�t�s�:e�rimeirBS pessoas 8 escutar peter Seh

mithausen em Florianópolis. Recem-chegado, a.inda sem

piano sabedor de nossa amizade com Marllia Cardoso

Green (grande pianista, que infelizmente se furta aos

ouvintes), pediu-nos que o leváSSemos à sua casa. Ou

vimo.lo então a matar saudades do instrumento, qua·

se num gagu;jar apaixonado, as mãos, paradas há

tempo, não obedecenro ao comando. Depois, co�o so

lista da Orquestra Sinfônica, executando com flrmeza,

em que pese a heterogeneidade do conjunto. E agora
a noitada do dia. 1�. E' como ver crescer uma pltmta.

t-
O resultado do !'Irtesanato cons1'Inte, até fU:.minima par-

-

cela da obra estar perfeita, e tão fácil, que não se acü

vinha o esfôrço que a construiu. A distância entre uma

e outra apresentação é palpável e de entusiasmar. E

por isso podemos reservar-lhe, sem elogio vão, um Iu

gar entre os grandes concertistas a se firmarem no

cenário brasileiro. Tem a sensibilidade privilegiada co

artista e a humildade operosa do artesão. O tempo
der-Jbe-a ° aumento das parcelas de perfectibilidade.
ooís a perfieção, mesmo que para nós ête a atinja, re

zemos votos d� que a julgue sempre inalcançada .

Depois do Mozar�, \.Un Chopin másculo, sem rendas

() Jaças de fita com que habitualmente é apresentado
entre nós. O brilho Q_uase ofuscante dQ piano de Lize,
a dramaticida e pungencia de Rachmaninoff, a matu

����:. genial de uma pátria 'criança, na música d��l
Eis·nos a sêntir inveja. Do pianista e da música,

Desta mesma música que para nós é água e bálsamo. A

inveja nos aC�!l1ete sempre que sentimos a univ�rsall
dade de sua linguagem, o como é livre das cadeias das

convenções, o quanto supera a palavra pobre verbo a

correntado às limitações dos iliomas, enoaixotado nos

dicionários, agrilhoado às gramáticas. De ancHa da

palavra a música instrumental evoluiu para ambientes

só seus e consepuiu \.Una comunicação que jamais,
mesmo os gra!l.des das letras, poderão atingit.

Os Estudos Sinfônicos opus 13, de SchumarlIl, en·

cerram a noite. Prova de auto·confiança do pianista,
concluir com obra tão complexa e que exige tanta se·

gurança de execução, E' uma demonstração do que se

pode tirar do piano; o compositor se nos apresenta
sempre com novos recursos, como se a ver qual a nova "

variação e qual a: nova limitação a ser transposta. Se

nos lembramos que, para o grande pútlico. Schumann

e o Rêverie são sinônimos, valorizaremos ainda mais a

lm�ortancm dos entUSiástiCOS aplausos ao fmal

I,
§ Amhos os sexos 13 Centenas de vagas

Peter SchmIthausen estava nel vaso ao mlclo, �f' § Não eXige dIploma § Idade entre 18 e 40 anos

disse que por causa do afmador Não nos parece ver § Programa acesslvel § Programa pubhcado
dadelro E1 o pamc() natural que acomete todo verda· A EdItOra Inca, orgamzação espeClalIzacla em pontos p,tra concursos, pOSSUI a.postllas completas para êste
delta artista, que se entrega mtelro à sua arte e que, '''''po?tante concurso, CUjas mscnções estão abertas Noções rle Contabilidade, de Dlrelto, de Legislação Fiscal, de

como tal, respeIta o publIco, seja de mestres ou de l'ortugues, de Matemática, de Geografia e de EstatI3tlC8, c'.md::msadas em 4 volumes, com matena teonca e milha
leIgos Esteja êle certo de que lamalS deiXará de se res de exerclcLOS

sentIr assim, para bênção e mald1ção sua Em perene Preço da coleção completa . •. CR$ 7000,00
oferenda a n6s, os felizes e encantados e comovidos Atendemos por Reembôlso Postal Para os estados maiS d1stantes, enViamos por VIa aérea, sem aumento de
e entusIasmados otlvmtes dtSpesa�'ehtola _ Inca _ Av. RIO B:(anco, 185 _ gr 1708 [I 1711 (Sed,..�rÓPna) _ Estado da GUl>n1.l)!U"Q:

.. Jl����Ii#i��;�,'�>�J�;:,,\

·"ff':$'fI't!till�d'!t�t�r��:m'1�!!��ít���,
, ..

.
'?""7

. I
N A MODELAR
SUA SORTE E

DUPLA,

4i4jAi .4f

HAMP.OH

21O'lITRBS DE
. CAPACIOADE

NÔVO E POTENTEC)COMPRESSOR

\
A campanna reac.onat las srnenores ou 'traba

de Aperfe çcamento de Jnar em instituições creu

Pessoal de Nível supen» .nrca-. Será dada pr<eIle
(CAPES) comunrca aosvn rênoía a quem; preenohen
teressados que fi. "Lalcll'· do €;;sas· condições; tenha

Foundation'" Esta:trn menos de quarenta e um

Unldus da está anos de idade.

jrf'erecendo bôlsa<_,: Os estudos uoderão ser

tudo para pesquisas !leal!2ad'os em J nrganíza
Biologia ções do pais do candidato
=I'he Lalor poundatíon"

Directo!' of The Labor

Foundaüon
4400 'ã.ancaster prke

rica
O prazo final para a de

voíuçâo dos rormulános

preenchdcs f' da documen

tacão é 15 de janeido de
1964.

.

Wilmington 5

Delaware
Estados Unido" da An:é

BAIRRO BOM �,BRIGO
ou estrangeiras.
Os pedidos de formuli

rios e de imtr1!(:õ�J para
ínscrcão .a tvts -p-u-tun!
dades deverão ser rih-igidns
ao:

promove e rncenva proje
tos de pesquisas em bio

química e fisiologia; liga
dos à fertilidade e aos pri

VENDA DE LOTES COM FACILIDADE DE PAGA·
MENTO.

informações: Rua Emílio Brun 21 ap. 10.

melros estágios da r-ept-o
dução em vária>: formas
de v.da: e tnvesnsacões
cientificas em qualqu 'r
ramo da biologia Iund- -

Instituto de Educação e Colégio
Estadual "Dias Velho"

EDITAL
Comunico aos interessados que os EXAMES DE AD

MISSÃO AO GINÁSIO, serão realizados a partir do dia 2

mental e apEcaeJa.
Os candidatas devedia

possuir exper!ência em

pesquisas 3D nívüJ de PÓ);
graduação; ser m0mbl'ü
do corpo docente c·� csco de dezembro do corrente ano.

As inscrições serão feitas nesta. Secretaria do dia 16 a

30 de r,i0vembro, das 8,00 às 12,00 horas:

DOCUMENTOS: Certidão de idade;
1 casa a rua GaL Nestor Passos, 24, terreno 290m2.

Prêco CrS 2.200.000-,00. Nesta.
'1 lote à rua Anthero de Ass�s, 78, 2�Om2, em Barreiros,

preço Cr$ 300.000,00.
1 lote na zona urbana de Canelinha, 300m2, preço

CrS 70.00[1,00.

Certificado do Curso primário;
Atestado médico; com abreugrafia
Atestado de vacina;

OBS.: Todos os documentos com firma reconhecida,

Florian6polis, 30 de outubro de 1963.

Pedro José Bosco
Tratar à rua Menino Deus, 19 Nesta.

I
Diretor

12-11·63 14/11/63

CONURSO PARA
FIStAl DE CONS,UMO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'tos livros Rôjé à Noile
No dia de hoje deverão do intensa a expectativa reí- nha em mãos a relação dos leitores. Brevemente fome- detalhadas.

chegar..a esta capital outros nante na capital. O jornal que vieram divulgará aos ceremos in!onnações mais
escritores brasileiros, sen "O ESTADOH, tão logo te- ,----------- '--------__

{( Santa Catarina realiza sua Reforma Agrária
Atendimento ,na Secretaria /!/ O IRASC e suas atividade

da Agricultura Superpondo-se a tumul- se órgão atribuia a promo- tidades congéneres
__ Estiveram no G�inete do bém medidas que são ese- tuosas questões de doutrí- ção das providências que nais ou estrangeiras e in

-
-

b
Secretário da Agricultura curados em favorecimento na, para tão somente ater-se

O ' EST.AD' ' \i'�1 ;:st�n:�::�la��;:���' ;�: daT:!:O=I���:ia �:��:�l: ;ur�e�i����car��e f:�m;;:.
. I- "l' tencourt, Antônio Pichettl, tas redatores de noticias blemas a solução Imediata

'
.... ;. D MAI1 ANTlCO DI.\AIO DI: SAtlTA UUJII"'''' • de São Lourenço D'Oeste, administrativas do atual go- e eficaz, o Govêrno Celso ttjúndios improdutivos, ad-

Florianópoli:;, (Domingo), 10 de Novembro de 1963 Pedro Hermes, de Concõr- vêmo, que parlamentares Ramos concebeu um plano quiridos pelo Estado; à as

dia, que individualmente' homens de negócios, pro- de reforma agrária em San- slstência técnica às emprê
conferenciaram em dias di- dutores rurallY e técnicos, ta Catarina e o configurou
rerentes. são atendidos pelo dr. Luiz na Lei n- 2.939, de 9 de de-

Os senhores deputadas Gabriel conforme desejam zembro de 1961. Criava,
.

desde logo o Instituto de

Reforma Agrária de Santa

Ca�rina (IRASC) e a ês-

Feira do Livro, haverá noí
te de autógrafos, ocasião
em que o escritores PAULO
DANTAS, de São Paulo e

MAURA DE SENNA PE- deram impressões em tOmo

REIRA, do Rio de Janeiro,
. da promoção da Câmara

estarão presentes com seus JUnior,
volumes. Os escritores te-

Apesar das chuvas, a II·.

Feira do Livro da capital,
promovida pela CAmara Jú
nior de Florianópolis, tem

sido bastante concorrida. O
movimento é qpnstante e as

Livrarias e EditOra!; pre
Bentes, estão eetr-reítas.

EXPECTATIVAram entrevistados pela. Im-

ESCRITORES: AUTÓ
GRAFOS

se esquematizavam naque
le diploma legal, visando â.

colonização das terras devo

lutas; à colonização de la-

governamentais.
Dentro dêsse '

amplo
quema, assente no exato �
nhecimento do proble,,
agrário catarinense, vem e
IRASC atuando serr desr.,
lecimentos, através de urna
já longa série de empreen
dimentos, que examinar-.
mos em sucessivos cotneQ.
tartes, a fim de que o gran.
de público de. Santa Cat6.
rina e quantos, fora dos
limites geográficos do n0s
so Estado,. também se IQ.
teressam pelo assunto, te.
nham elementos para tu..,

Conto na 2& pág.

Hoje às 20,00 horas, na

Praça XV de Novembro, lo

cal onde se realiza a II'.

ses particulares de coloní

eecêo. disciplinando os res

pectivos métodos; à cor-

reçãc dos munifúndios ano

tieconomicos;' finalmente, à

criação, tocanaação e. admi

nistração de núcleos colo

niais, inclusive de imigran
tes, em colaboração com o

Instituto Nacional de Imi

gração e Colonização e en-

e requerem a matéria que
os leva a Secretaria da

Agricultura.

trataram com Sua Senho

ria o sr. Secretário da Agri
cultura, de assuntos e tem-

Or"Wilmar José Elias
"OS OPERÁRIOS SÃO OS NOSSOS OOLABORADORES"
�.
�

Reuniu-se mais uma vez o

Grupo de Trabalho
Sob a presidência do

Deputado Má�io Tavares da

Cunha Mello, Secretário do

Iqterior e Justiça, reuniu-se

ontem, mais uma vês, no

Gabinete daquele titular, o

Grupo de Trabalhos desti

nado a estudar e propor
medidas visando à expan
são das atividades da Im

prensa Oficial do Estado.

Compareceu a essa reu

niao, para a qual foi espe
cialmente convidado, o dr.

::rUI�e O�::?Et�I��, D��:
prestou esclarecimentos ....

cêrca das demarches ii seu

peRICLES PRADE é' de importancia dizer, está fA CATARINA e CONSIDE·

apresenta servindo lIú m,IIS de querer.. �tA1)O O MA1S ATUANT.l!.

GUILHERME RENAUX ta anos. Em contato cnrn LI\) URASIL". Suas progra·

êle, apurei ain c\a, que no maçces lia }o'ederação �au

Conheci-o quando eu exer momento é Direrar Prest- Intensas. r'em se ernpenna

da as funções dc assessor ucnte da Emprêsa Fôrça e do a t"!ln de inaugurar urc

do Departamento Econômi Luz de S. C. (há mais de veu.ctl.c o l'al3.cio das Jn

co da Federação das In- vinte e um anos); Presiden- ousrnu, uuciacto sob ages·

dúetrtas. Sõmente mais taro te da Associação Rural de tão de <.:ciso uemos. Sob a

de, por ocasião do "Semi- Brusque; Presidente do Sino responsabilidade du Depar
nérío para produtividade", dicato da Indústria Textil tameutu dc Dlvwg..lçao tem

organizado por esta Entida- de Brusque; um dos vice- puoucado um bt)ie�uJl meu

de e realizado na cidade de Presidentes da Confedera- sal e mcíustvc teru ergam
Brusque, fiquei entenden- rão Nacional da Indústria e zado um excelente cadastro

do seu esquema dinâmico Pre ...utente da Federação muustrtat.

:ec:!:iU::��menc::t;:;��� �:s sa��:lí��::ma�olS�:ia�: CUSTO DE VIDA
Foi alvo de significativas dm'o', dpoe ;�raabn��h,Om'"dinm·Oamdi',.homenagens por parte de ..., ....

:�!��tS�O'ro��: :r::p�:ã��: �;:i: sr:���:��ia pa:.s g:���: _,. Homem de visãll, através
Diretores e funcionários do ser galgado ao cargo, já

um pouco daquela serent- dades do Dr. Guilherme ue- du oepartamento Ecunêmí, �;p�:::::���!:�:l �� ���:Ui:e���s la;�:st���: d:
::d�h:::�e:igi:aa:l�êl:1aC��: ;:��:;��:�::n:c�e!:oc�s� �:t::o F�:t�mit��;� cu��: �stradas e Rodagem, no dia :u:;t:Oq���;:r�:;��a���
tínente de bondade que responsabilidade perante de vida na capital e nos ��iaos�t���f�r.d��:r-:r I���� com dedicação, tomando-se

;�;;:te dade ��:�::lid��;. àqueles que o circundam.

�a�n!Ci�I�S d�e p����a �:!::� tuição em regozija a pas- �: s:::dapd!��em��.nhecedor
píín. É um homem que . «ecísões serias a respeito �:�::n�o s�:\���r:���!: O Engenheiro Wilmar Jo-

apreendeu a viver uma dos problemas que npare- um belíssimo presente que sé Elias, foi ta.mbém dtre-

grande realização: sua pré- cem freqüentemente cspe- bem comprova a estima e o tor do Departamento de

���i::::i::"!:u:::;�:E F�;�!��:i��ii.: �� ��mhO com qu' é "coa· �����o��,P:��t;:.,��uF::
de .iudl.lstrial conscielliM dI! I EQtjlt'tí {lIti.t.. ·n;NRO". Faz O ilustre homenageado é �e���!:.:. serviços a munici-

realidade nacional. Sabe qUe promuções com um grupo pessoa por demais conhecf- Na oportunidade em que
seu conceito de capitão de de trabalho, o que vem de- da em nosso mundo políti- registramos êste aconteci-
indústria não o coloca nu- monstrar senso de planeja. co e social. Filho de tradi- menta quer6JIlos aproveitar
ma posição de indiferença menta e administração, cional família catarinense, o ensejo para darmos o

perante seus subordinados:
sempre exerceu suas ativi- nosso testemunho de sua

porque soube garantir um OPINIOES dades de engenheiro em sua ação realizadora a frente
clima. de respeit.o e segu- terra natal com brilhantis- dos destinos do 16� Distrito

:7:e:t�t':a d:t:�!��:lePr! e::u:iSi�s����Ci:� Pt��::: mo e destaque. .. Rodoviário, e isto não so-

�:.:d:r�pEi�:::,�:�;:: mpp:;!�"E: ::'�::�;=f:;;�� I �;�:i���::�::::�: ��:�::;l:� a��:�E�:
ia embora esteja no cargo passam, pois já vem COlhen-

a. respeito do seu curricu,
_ sociais, que tí:m estrangula.-

apenas 8 meses já deu pro- do os frutos de sua admi-

�t�id:!�e'T:�d:uaSi�:II���� ....��. GUiLHE�ME RENAUX, �Om�t��:o��s��oss�e e:��on;��� vas de suas reais caPacida-" nistraçãp, graças ao ritmo O Vice-Governador Dou

litado para a Escola .POIi. s,-s.wJ.!.,':'.1.1J.c..i'l""; DA F�ESCISél"io- conhecedor das cau. -::========='=',1=;:'=�l,=;j)=,i='::;i,=!1::::'===71!'�� de Andrade será home-

técnica onde cursou até o . sas que os geram, o Dr. Gui. 1
- n�geado amanhã, no restau·

segundo ano, transreriuise DAS REPRESENTAÇ?ES ,n,erl1}C Itenau" dCIl opiniões GOVERNO CELSO RAMOS I
rante do Lira, com um jan-

para a Escola Superior de _-' sôbrc a1> crises IJorque pas-
tar oferecido pelos dirigen-

Agricultura e Mcdicina �e- Não foram pu�cas as :c·. sa (o I'aís. Queri�, a todo Rêalizações da ELFFA tes de seu Partido.

terinária, formando-se .
em zcs quc fOI sobcltado a fim

eusto saber seus pontos de No dia 8/11/1963 _ posleação de Sambaqui _

pros-/
O presidente do PTB ca·

1919. Logo apóS sua fQrma· de participar de conclaves vista'em tôrno do conheci.
.

seguimento com a colocação de 13 tarinense falando a nossa

tura conseguiu uma bôlsa de valor. E nunca. falta
mento do CAPITAL como. postes.

reportagem disse no ae:-o-

para aperfeiçoamento em quandO convida�o._ Porque mecanismo no processo eco- _ Conclusão do trecho Morro do En- porto .que antes de viajar

"'Elêtrica Vegetal", tendo antes de sua propna pessoa, nômico. Afirmou.me: "SOU cano-Barra do Rio Camboriú _

para Brasília prestará de-

permanecidO um ano na representa a uma en�i�ade PELA DEMOCRATIZAÇAO Linha Cordeiro.São João Batista. clarações à imprensa sObre

::!�::od:x�:�::tal(S���: :�ie:=a f:n:::��n;a�::a:: �LV�1�!��; S��E� No dia 9/11/1963 - ��!��a::���aLi!�e:ua Aldo �u:oem����O::I�iticO Esta-

�:mn�s�o����osu u:��:s, �: :��::t�: �o!�::;!:ia I!:::' �C�A���I� S�:;'�O �� Hoje domingo - ��;���::�Sã�a ;��a ::ti��:���:�� 05 membros da Executi-

dicando.se ao mesmo ramo nacional Textil no BIT (Bu· QUE AS CATEGORIAS HU-

I
terligará os municipios de Cambo-

va Regional do PrB, os

de estudos e três mêses na reau Internaci�nal de Tra. l\'lANAS MAIS DIVERSAS riu, ltapema) Porto Belo, Tijucas,
Deputados Estaduais, Pre-

estação experimental de AI- balho), em enebra. No POSSAM PARTICIPAR DOS Can.elinha, São João Batista e Nova :��:�s;e v:�:a��:�óri�s P�:
godão da região do Delta, mesmo ano, ��teve �10 PRODUTOS OBTIDOS EM Trento ao sistema da SoteIea em

no Mississipe. Ficou ainda GATT. E na reuOlao dos m·
MAIOR QUANTIDDE". E Ilhota. ���t�:d�o �:t::;�l alé�u��

::Er;=d;ad:�:!:a����:� n::.st::iSpet�:;��:�m::��. :!���a;n�iso ::�:llt�e��an:' I Consumidores: - Nésta semana, 'forá.m efetuadas 20 Macarini e dos Chefes de

fêz curso de Genética Vege- lÕ.entou a IndustrIa de nosso ceI' tão somente nas mãos ��V;o�!�:;�IiS�e luz residencial Repartições Federais, pres-

!:;ê::i�ec!:l���::. c;::;tan�: f,:�:�:� °aca����::.� (::seo.c�:� :o:p:���� �a:v:nd�:�����p;: I
J

-

��n����r:t� �;:�a�a:aoSc:p��F:! !:��: d�á����e n�ir�es�:::
ao Brasil, foi comissionado ção ,dos Industriais Latrno· também - perceber parte I Estado, 2.612 novas ligações. l��!:;idu�: h;:en�;;�tad�
!'ee��oG;:::e�:ri�er:�i;'a�:�: �=:r�a:�::�Vis�;;O�on;�:::. �:Ci:!�o�s d� ��c�O'arOI�:�: ,�=========:::!=:.-=-=-=-=-::-=-=::-'. Doutel de Andrade, na lide-

da na oportunidade o Dr. ple .que um dc seus grandes preoCupado fal"u: "O CÕN·

-II \1 �:n��::raB;:�:�:l. do PrB,

Vitor Konder, para raciona- orgulhos ê a maneira como SUL CARLOS RENAUX QUE •

ti1.ar a cultura do Algodão, tem sido recebido nesses TINHA VISAO LARGA. HÁ
no Estado. Em seguida via- tongressos. E peJas infor· SETENTA ANOS PASSADOS Es�a��r:���v��:�his:aop�:-
!�:d: �: t��ã��: �n;eifr: ::ç�::n::: ::�;:� G�:�:: �:�;� ��:�i��:���:R��� tunidade da presença do

e em Engenheiro Betbout.. s.entotl Santa Catarina com OS NOSSOS COLADORA. ��:�:;e::dorFl:i���PO�:
���d:r:::�h��aba�:��,a:I�:: :!�:idpar���íPi::�rente

com

��:::N��':� :�� ��i AGRADECIMENTO para prestar-lhe esta home-

mente considerados, foi co- TENCEMOS". Ao ddxá-Io
as :a�:�::�sospr�s��::raa�:�é:e�:a��:e�r�:ld��te,J06: ;�:;��:d:r=e:i!i� ���

=i:o�: s�:c�:��: e ��� A F����;i::!.SDAS .:í d�:t!��t�i!�e�o:;v�d:�: :::: Albertina Krumel Maciel, e alguns vereadores, ao nosso sua presença obrigatória

r:::,t;�::t��;"o ,;:�:�,� ,;f.�',�: ��e F����h�,:,"P�: �::�:�:�:d�:�i::i�::� ,:�: �:;F::�!::�� r��.��n�� i�:��;:�ad:�:o:I!�:'.P�= �:::�:t:�:::�Ir�àm��
cultura do algodão na capi· suas preocupações básicas operários. É um dêsses que Pe. �:a::,o�!�e��:��� ��S��i:S:g;:�����::�: pa��v:v:�: �aov���a�;�u�o�o�'l d� V��:
:!tob:nàd��:���;e�n:�:::: �ft������loU��;TR�trR�é� ���!:::ore;�m���:o ll:;�ad� Idosas proferidas sôbre a. atuação de nosso pai à frente drade licenciou·se do Esta-

imediatamente a direção da dI} orienlação sensata dcsta e se têm em mãos rirmas de
da �sef:��:�ec�����:als:ees�!�d��Séàs presenças precla- :�dict�r l��it�iIlS� C�:::�i��

Fecularia e deu outras di· fundação, subordinada R? grandes ret;ervas, comw;uiu ras dos representantes de Sua Excia. o Governador do pela Assembléia Legislativa.

:::�e;o� c���tr:ri::m�::: ;i���;, :�iOo:�!:a�:o:�� �i�od:s�::: a����:s S:h;::: Estado, de Sua Excia. Senhor Presidente da Assembléia O'Deputado Doutel de

eleito Diretor da Fábrica de srrie de Seminários, cfici('n· derações, servindo a todos �;!!��t���eed�o��fa�e:O�ta::r:::sR:isp:�::n:���R:o 'l�: ���r�:elid:rS:�ç:i�o �Bu:
'!

'Tecidos .Çarln!': RI'''''''. s.'\.. tf''l. (' 'll'�mdn as própria.'" !':pm f'snohtsmn 011 ,'ai<ltHIf'
nos honraram com bU<lS presenças. fio jomlll "O Estado" C{umua c fi cXGJ"ceni ale

I
dI!. (lulIl llII.ic to Diretur I'rc· dl'cl:Jn,u:iw!'i rtn Dr. GllilIH ... · Tt'l1!lU

à. ;."In�.,.. ".�rt.o
IjUEl �

..

'

�(',F -.- ",,�.> •.

""'�.
pela renorta!!f'm feita em sua edição de 8 do corrcnte.
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cargo no sentido de dotar
a LO. de melhofes instll
Iações.

,

Outros assuntos foram.
tratados, devendo prosseguir
o levantamento geral do. Si.
tuação daquela Repartição
estadual, o qual, uma vii
concluido, permitirá conhe
cer melhor a extensão �
problemas que ali exigllll1
solução.
O coronel Orion Platt, l5

/

retor da 1.0., interessado
vivamente na continuidade
dos trabalhos, detenniIlOQ

acelerado em que vem seno

do atacadas as obras em

execução pelo DNER em

nosso Estado, as quais vem

sendo prejudicadas üníca e

exclusivamente pelo mau

tempo reinante em Santa
Catarina.
Embora tardiamente. nos

associamos as inúmeras ho
menagens que lhe foram

prestadas desejando os nos

sos melhores votos de feli
cidades.

providências que facilitem
o referido levantamento.

Prefeito Volni Della Rocca.
NATAlíCIO

Encontra-se nesta capí
'tal, ,0 jconceituado Prerei
to de Lages Sr. Volni della

Rocea. É com satisfação
que registramO'S na opor-

tunídade seu natalícto. de
sejando ao ilustre homem

!públk..o .sínceros parabéna
pela passagem.

Direcão 'Trabalhista Homena·- .

geou Doutel de Andrade
Procedente de Pôrto Ale-

gre chegou sexta·feira a esta

Capital o Vice-Governador
do Estado, Doutel de An

drade, presidente do PrB
catarinense e lit;ler da sua

bancada na Câmara Fede
ral.

LOTERIA DO ESTADO DE
•

SANTA CATARINA
RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE SEXTA-FEIRA:
6.944 CRI 2.000.000,00 Rio Negrinho
1.764 CRS 200.000,00 Chapecó
1.726 CR$ 100.000,00 Florianópolis
8.010 CRS 60.000,00 Florianópolis
6.782 CR$ 40.000,00 Rio do Sul

III
A um correligionário que lhe pediu um emprego ti,

tamente rendoso e sem nada que fazer, Lauro Muller
prometeu atender tão logo se verificassem duas vagas.
O pedinte estranhou a promessa assim condicionada 8

duas vagas:
- Por que duas?
- Porque a primeira é minha!

,
xx xx xx

A outro, que lhe pediu um impossivel, retrucOu:
- Você quer que lhe faça uma omeleta, mns não

me dá os ovos!

xx xx xx

A Coelho Neto, que ia ser avô, fez as seguintes de
finições: "Avô - pai sem exigências; avó - mãe CoIll
açucar."

xx xx xx

Também estabeleceu regra de sodety: "Tires sem'
pre o chapéu às mulheres bonitas e deixes que as feias
ialem de ti, que é do bom tom."

xx xx xx

Combatióo ásperamente por Ruy. deu margem lt

seguinte comparação: "Ruy lia livros; Lauro lia homens
e cousas."

Dono de primoroso estilo literário, não foi poet.&·
Contam que renunciou aos versos por causa do seu pri·
meiro soneto, entitulado sempre, no qual, na melhor
forma parnasiana, exaltava a deusa da sua mocidade.
O fecho era o seguinte:
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