
OERBNTa
ANO XIaX

I
DOMINOOB I'ERNAlffiU D. AQ1JI50

N".14.818

Cr$ 20,00

Líder camponês afirJpa+q�e �l�

colocará todos no paredão
Raimundo de Tal. está em

liberdade, tendo participa
do da intentona dos ser-

Brasilia 26 (OE) O mtn.s-

tro da guerra foi tnrorrna

do, por um relatório sccrc

to. o encontro de varias ar

mas de guerra, inclusive

metralhadora, de prucedcn
eia estrangeira, fuzis e gru

nadas em poder rio lider

camponês. Horácio Ferrei

ra Dias, ... em vão dos üder

COSo Horácio, segunde o !€

latórto. tem CUI'SO de guo
rilhas em Cuba e prepa
nave duzehtos elementos
para uma luta subvorslva
destinada a derrubar o go
vêrno ao ser prese disse
sua revolução vencerá e

colocará todos no paredão.
A policia eStá seguindo,
aqui. unats três elementos

,

que estiveram em Cuba !a
zendo o curso de guerri-

lhas, não estando ainda

bem esclarecidas as rela

ções de Horácio com ele

mentos estrangeiros. O lu

gar tenente de Horacio,
gentes, ocasião em que con

seguiu fugir com armas

CEMITÉRIOS DA GUANABARA
PODEM PARAR HOJE

aro 26' (OE) OS emprega
d ts oe Santa Casa vão se

reunir nas escadarias do -------

Ministério do Trabalho. R

fim de aguardar entendi

menroa que serão realiza

dos entre o sindicato e a

direção da instituição.
3.000 empregados da San

ta Casa poderão entrar em

greve a partir da zero ho

ra de amanhã, paealízan-

PODERIA RESSURGIR O
MOVIMENTO JAN-JAN

São Paulo 26 (OE) Falan

do hoje em õongonhas. o

Deputado Federal Dias Me

n(f"les admitiu a p?s5IbUI
dnde da rormccêo de um

movimento Jãri-Jun. para
apoiar em todo o país �

candmatura de nomes que
não serão os dos senhores

JUcelino Kubischesk e Car

los Lacerda. O .erceírc no

nião fraterna.

do Os 12 cemitérios da Gua

n.abara

Go,!!ernador Celso Ramos, e: dr. Haroldo Correia Cavalcanti,
prcstdente da.Oonrederaçâo Nacional uc Iudústrfu, momen-

��:s���:;S�,n��s:: �����ni:eC����� �a�i�,:,afl;::I)
nagearam os vlsitantcs

o OlSCURSO DO SR. RAI

eruxno GONDIM: MAGNí·

FICA SAUDAÇAO
(Cout. na R". )lâg.)

me- no entender do parla
mentar, seria o do profes- MeM que presidiu os trabalhes das reuniões do Conselho Nacional do SESJ: dr. Antonio Horacio Pereira, consultor
sor Carvalho Pinto. Acen- ':;nrídico do CN do SESI, dr. Guilherme Renaus; presidente da FrESC, dr.. José de Aquino Porto, diretor·secretário da
tuou finalmente, que o eNI, dr. Haroldo Correa Cavalcanti, presidente da CNr, dr. Hugo Faria, presidente do CN do SESI e dr. Vicente Eucll
Presidente Goulart tem ues Lirini, secretario dç CN do SESI

mantido frequentes conta- --:-�------'------:_---------

;:���::::�::�,J�:%7:,�:� Famoso Advogado." Dispos 'toSCs dos dois pclí-ícos. .

a Defender Assassino de Lee, MUNICIPIO PODERA' SE CHAMAR
JOHN KENNEDY

Brasilia 26 (DEl O muni

cípio de 'Iuguafinga- cida
de satélite de nrasíue. po
derá 'ter seu nome muda
do para Presidente xen

nedy. em homenugem ao

es.arusta desaparecido.
Projeto nesse sentido foi

apresentado na Câmara
Federal pelo Deputado Me

deiros Neto.

Dailas (Texas) 26 (OE)
Jacke Erlich, eminente :ad
vogado criminalista Cali

forniano declarou hoje
que está disposto em con

siderar a possibilidade de
defender Jack Ruby, acu-

sado dê ter matado Lee

Oswald. acusado por sua

vez de assassinar o presi
dente John Kennedy. Er

ltch- é um famoso advoga
do' de São s'rancísco da
ceurcrme. sôbre cuja vi

da se baseia na serre de

programas de televisão Johnson quer todos os detalhes sõbre
o assassinato de KENNEDY

São Benedito". Ruby disse
e, seu advogado de nanas
Tom Hoard que sentiu
uma torça Irreststtvel em

matar Lee Oswald para

vingar a tamtua Kennedy
e convencido de que 08-

wald era instrumenjo ae
'Uma conspiração ccanunís
ta,

Poucos trens
voltam a

da Sorocabana
circular

De Gaule já
voltou

o TEM P o IMeteorol6gico)
(Siutese do BoleÜDl GeoJ.l!2.1corolü�icu. de
A, SEIXAS NE'ITO, válida ate às 23,18 hs. do

dia 27 de novembro de Hl63
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFÉRI·
CA- Ml!:DIA: 1009.6 milibares; TEMPERATURA MÉ.
DIA: 32.1' C; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 77.0";';
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:

Negativo - Nevoeiro - Tempo Médio: Estável.

sim encerrou-se antes do

'prazo esjtpulado. a vota-
rente.

Pedida a prisão de 56 indiciados
na Rebelião de Brasília

RIO 26 (OE) Será conhe

cido ainda hoje o despa
cho do Juiz Mirio. -MOI:ei
rn. da 1.'" Auditórla da A-e

náutica. sôbre o processo
contra elementOs da FAB

participantes da rebelião
de Brasíua. O Promotor

encarregado do processe
pediu a jn-ísão preventiva.
de 50 indiciados no. inqué
rno.

Investigações
I

em torno
da caso Kennedy
prosseguem

wash.ngjun - Três gran- nhecer rodos os dados tio

des Investigações se desen .essaeemato do presidente
volvem nojo, stmul-anea-

.

Kennedy.
mente sobre o assasstnato -------

do presidente John Ken-

nedy e a morte do homem R �
.

acusa�o cl:sse crime. As O OVlllanvcsugncões ,do Ijeparja- U
tmento Feder-al ele Investi

gações (F.B.I.) do estado
do 'roxas e, possivelmente

da comissão Judicial
do senado. revelaram que.
segundo se espera, tue!'s
.os detalhes que rodeiam I)

desaparecimento do presi
dente para terminar de
uma vez por todas com ru

mores de uma conspiração.
Um senador observou: "31

guns «ebe-es durante um

securo. se Jose vnum Bc
ots. efetivamente matou
Llnculn , agora e pois o

momento de conseguir co-

Jo�n
Kenne�v

Brasília 26 (OE) O Depu
tado Cunha Bueno

í

nror-
mau que deverá apresen

tar ainda eata semana rrt

Câmara Federal, projeto
mudando o nome da rodo-
via S. Paulo-Porto Alegre
para John Kennedy, O par
lumen-ar- pessedísta viajou
hoje cêdc para arasrua.

ARAUJO CASTRO NA ONU
RIO 26 tOE) O Jtaruarary
informou nue D chanceler
Araujo Castro ora n03

EEUU fara hoje em nome

do governo brasttetro um

pl'('nunci�mento na
...

sessão

especíat da assembléia ge
raI da ONU homenagem
a Kennedy.

São Paulo 26 (OE) Solda

dos da Fôrça Publica e in

vestigadores do DOPS rev

pendem pelo ponciamenec
;-{la·,=i·�lIrnas que, estão ctr

, r*�i��dO ucsu(' 'onlc\Il na

Wasgíngton 26 (OE) O no btíco. ao mesmo tempo, 30

deixe- PARIS 2� (OE) O geneia! vo chefe d-o Govêrno norte llcitou�. todos os policiais
Charl.es DeGautle lIegres- amertcuno Lyndon r John- que colaborem com o FBI

sou boje a sarts depois de son declarou que todos os e.o Departamento Federal Brasília 26 (OE) O presi- que sugeriram o nome do
aasls-ír- aos Iuneràís- do fatos reractonados ao assa de Justiça, no tocante aos dente ooutart, disse ao snr. ministro da fazenda comu

preldentc Kennedy e con- SR!!lRt1J'TI10 presfdént., xe- 1a�o� que eodetam R morte Oervatho Pinto que foi pOI: candidato
rerenciar wm o novo .pt,c nedY·,. -sel'ão dit'c;�ente ,d�, pre,\>ldenlt. Kt'l'pedy_ iniciativa de pol!Llcos r!"

, ISidente Johnsop, �". dádoS a,u c()llhecllÍ'�f-t 4->� , ., _. I'TB ,ie SanlJ. Ct't"lin:"l

.�, .��t..
--::-�--',.

Estrada de Ferro eoroca

bana. As composlçõe; que
es-ão trafegando nessas

Carvalho Pinto Candidato em 65

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Santa Catarina em 6. lugar"
Arrecadacão do I. de Renda

,

Rua Comclhelro Jl.1afra, 160
Telefone 302� _ Calt:a Postal, 13.
'sl1dcrc(o Telegránco EST:\OO

IlIRETOR.
Rubclls rll! Arruda Ramos

GERENTE
Dorníngos Fernanrl"'s de Aquino

CHEFE DE mm.o\Ç,\O
AntOnio Fernando do Amaral e Silva

REDATOR·SECRETA.RIO
senctes Luiz de Medeiros Prade

REDATORES
Osvaldo Melo

retro Paulo Machado
l'U1lLICIOADE

Osmar Antônio Schlindweln
SECRP.:TARIO COl\IERCIAI,

Divino Mariot
ORr'1'O. np, I\FôSTN,4.'M'R"�

Major Vhgflio Dias

fe.tral, 1) aspecto pelo qual
SANTA CATARINA ora se

destaca no panorama !'i
naneeiro do país, conqufs
tatHl0 posição que lhe da
rá rcon-estéveís méritos
para reívtndrcur da União
eeneücrcs em obras e In
vestimentos a qUE' têm di
reito!

r t.ucros Extraordinários.
Adicional Res-ítutvel e E:ll

préstímos Compulsórios) .

mais de SETECENTOS MI

LHOES DE: CRUZEIROS;

Vale, com isso ressaltar,
alem {lo explêndido êxito
alcancado pelos responsá
veIs da arrecadação da

quole Importanje 'tribute

Através esclarecimento;
f<:>i[o.s pelo Delegado Re

..gional do rmpêsto de Ren
da nêste Estado, dr. Héli,)
Mi]t'Jn Pereira (,l ESt9.c!n
de Santa Oatanna. ale o

mês de setembro P. nndo.
manteve a nom-osa colo
cação que conquistou na

arrecadação do referido.
tributo!
Conforme dá conta I:) ma

pa, estatístico rn-ganizu.f
pela Djvi3ão do Impóst a
de Renda, até o mês de ,:0

temere, ror esta a ctas-trt
cação dos Estados na

reeariaçân:

I'" Contecimentos / .. Sociais

..;c7\"U(..__�.--------�------------��---------------------.

Nova linha Bangú deu nota alta no Iluerêncie Pala
ce Hotel- O casal Hermelindo Rosas,

homenageou o "Society"
menln da elef!ante Beatriz )Ii- convite du I)!t'uç;;o du

',/ .:u:'��'-'�
..._.,,...........-:."--.l.-t, _

c' -
-

-

D<f���_ A •
-- "
....... \Ju.4NDO O Jltl.c.-'�J.,..r.;L Al:UN'fI<_CE - Foi

no Mercado Municipal, terça-feira.
sessões que nos merecem todo o credito, presenciaram

na terca-Ietra pela manhã, no Mercado Municipal, cerca das

�,31}'À��:;::i��%a"'dava a operação vrrust".
Comprava camarões.

Muis de quinze vendedores com seus balaios cheios
rorum chegando.

Um arraa do outro.

cor,.\}U)R/\DORBS
Pro!, Bar-reiros Filho _ pror. rr-vatcto R. Cabral
- Prof. Pa.ulo Lago _ Prof. Fernando Bastos
_ Prof. Alcides ébreu - Prof. Othon Gama

d'Eça - Dr. Mílton rene da Costa - Dr. Ru
bens Costa _ C;.,J. Cid Oonzaga - Major Ilda

ronso Juvenal _ wauer t.anee - Flávio Alberto
(lo> Amorlfl'l _ ""'1-1.lrlo � 'T'h;�go - Dornlp('!o
Soares - Prof. Osmar çtsant.

(·U1U";neUSe do lHo de- Jnnet-

1'(1; pUI'" a noltl' de elcf!ância

que "nf'crr" ,r"� festi\'i,ladell

dOIl XV di"" d� �"\lt" ('nt"rilw.

)":lIId,,; �om o Dr.
;;""ce� )loul'n. A ex. xnss F:lc

�antL Bnu';lI. deIxara o !ha_

�l\ 1''''''' "hidi .. "m ;.;o\';, y,dl:

,I� �áhado 1'11. C)ullndO nn, �,,

lô�s do Querélll'iu Pnlucc \lo_

teI "e renli�uu a c�Jler"dll r.'6_

tn ":-ioit(' ,.,,, Bln"k_li""'. Cnn.

a "prcs"nt"çiio ti" nO,'" linl'" '\'a �I",p:itica residén,"'H
Hnnlfu. ,.\ h,'lj��i",,, u oMlrinal ,lo ca�"l Deput;,d<\ e St-u }'�1'_

de�ol'l(çiio que tl"'C a cargC' n"",lo "'ê)!a,. a('onte<<t'U ,�o-
do dl!,·u""dr>r :''';'·"tinhO. fOi h"F_ \,1",eut'H!O "lmo�o Co"' um. ,,;;:';:1
tante elolfj"d" pe!" m11,,<lo �o- po do "Society". 'Iuando l·ra

c!,,1 tlh')!'''l\t�: 1,\ r('l1nido. 1',,_ 1,onH'"w)!'cado O Senador Irineu

1,,11' �Ul"l'" <lu Q\l,.ri·nda. l'n�-. BOrnhaUSen. e O Ad"o)!'Rdo Te"

s�n,·" ., dc;.:',ú,d" ,i" "o,'" \1_ d",·o L�lis d� Oli\'"ira L"!\,>.

Hhu U""l1u. np"c��llt[ld" 1>('10
10<'l"or \',,)';1.10; l' pxll!idu. 1'''_

1) São pauto
CrS 81.768.585.463-20
2) Guanabara

CrS 49.064.304.552,20
3) Minas Gerais

CrS 11.592.892.453.10
4) Ríc Grande do Sul

CrS 10.440.467.191.60
5) Paraná

CrS 4.842.175.668,60
6) SANTA CATARINA ..

CrS 2.899.140.31810
71 E�tado do Rio ...

CrS 2.476.364,329,40
8) Pernambuco

CrS 2.097.336.909,20

I � Conrluuu Qui ativitl"de� 9) Bililia

I"''''' n l'�ali1,,,�,1u ,Ie um Bi,,�o cr;0/·G�!.:::,081_90
�"::UI���"'1 ::u �':.�:ol d�:.Jn:�::�::� .

CrS 1.049.277.799.90 '/ã(!?,:, Para a Lagôa.

)llIr"elo 11hndCi,." )Iain; (\1:1_ SiÇ��n:�o �l:O�:�ri�i�t:d: r: = �:� :��:;o��i:te:ã�é::ad�n:�:O��s vI�:?ões.
ri" Tl'T<'�." '. almente destacada. sobre- Então, mais uma vez acreditei que o impossivel acon-

tudo se levando em conta tece.
que supera l!:st�dos de Confesso que não compreendi nada.
grande projeção como: E� E a grande freguesia, accsrumaua a ouvir O conhecido
tado da R''). Bahia- Per- pregão: _ "ore o camarão" _ ficou terça-feira na porta,
nambuco. Ceará, Pará e ati esperando os espertalhões que não apareceram
iroso que. em anc,s anteri- ---- _ .• - ......---

ultimo <lo",in::"o. em jantar" F,',tin',,': P.. r5<lI",lidade& 01'€.5. e.4avam i <,ua fl'�!1-
l"l_e� <le ('a,l(lelnbco r�: _:;n Fl\,,\C� ('ekhl'e� s,u' re.
de d,>ela'luc "o "('"ntE'�i",,,,,\u fu"t"sl,,� c,\,(1"'o nn I',,��"rela Estando ,!lrevista um�
('om os co,widndoS; ;;,. � )'r"

,lo Cluhe d" (·olinn. arrecadaçã.n superior a �i-
L"y,·c (;01",,5; Deputa<lO f·",·- fra de TRll':S BILHõES E
";tndO \'i�)(',,� (fterlmd<'t,·,; J \ l'ircnl<llldo em 110�S,� OITOCENTOS MILHõES
Hidclhrnnd€ )'11\]'1." ITcr"�inh,, 1

"i"udl) o simpáUl)o ""SlIl. JUan DF: CRUZEIROS, até I)utll-
lJ,' l-leli", l'ci"ol": Sr e :-ir"

,AntoniO AlhllnQII. O casal bro p. findo. aql:ela auc,- Novos Horários dos CONVAIR 40
IlC;'mdintlo R�""S 1\\,,,,,,111; ",,"o <.I"l11ln).to .iunl"",.l )lO l'idade informou que a :lr- Direto a São Paulo e Rio de J::1neiro
])r, Voh",y ('01,,,;0 OIÍ\'cirH; 1"'I1oi" I',,)aco ,'m recaclaçâo aUl1l-:::ntanLio
))"Imi,'o \Infra I('\"il'); �1"rl"

tio :"". 1("",i,." F�I·""n(le'l.. mais que o dôbl'o (110%1 3a. 4a. e 6a. às 11,45
('O[l'"_I,, (I."U1''''; Da"id �,,\- 'sôbre o an':l anterior, atin- DOMING0S _ 14,45
f,." ,\'ilmal; Srta );'ice Fuia;

1� (';I!,i",j,·o Silveira S.A glU aG montante de TR'f:S PARA
l)r.

_

'1\�od'(ro Ll·li� <1� Olh',eLr" 1,((1. p ('om. de JOlll.-.ilt"linn- BILHÕES E QUATROCEN_
1.';i,e;-1: c �r. Fern,,,,d'" rt,·w,.." ",,��c "0 11,,"�'1Inl..,nlo :'"\

nO\'>it, TOS" E, CINQ)TENT.'\ t MI- PORTO ALEGRE

�)Oê;,::�l o:\'i�:':':n,,��:,!.,J:li,:� • �;;:��n:�,n�!�:nlfl�·:(\·���'l" El�i':� ���aEsde e:���(73toH�i��0��� _ 3a. 5a. e SABADOS às 10130
for"''' s;1"datLOS du,."nte "ln,,·

'l!' Ila"{']'roth; Ulll" de SUnB DOMINGOS - 11,15
marH"ilhosaS cqnfecçÕeS em --------------------------

J_;n�erill de NyLon. pintndn "

8 Procedente ,la �;\lr{)l,a
111;;0; e):clud\'11 linha de ])ro-

10 };m B,."�ilj,,. o Sc nudcr c

s-« Atillo Fontan" IRuth);

pr�]IIH'"'' ",,,lu5 P""" Uma

l,n'I'"rud" "u, Snnta ('"I,:trlna

r ..nn;stas Sociaill

Zury Machado - Lázaro Bartolomeu
Esporlcf!i

Gilberto rcunns _ Maury Borges - Gilberto

-II'
Paiva.

Artt's t'Iâsttcas
Jair Francisco Hmnms - George Alberto Petxo
to - Thor Mnrbouces.

CrunIcas

11 Deu IIoln tl� clcgá ncju e

bom -,ôst" etn ,]'.I��" �ocicdad{'

tm, recenle rcun\�o social o

ni,'(>]"I' do Banco taco da d_

da,l" ,k Ilnillí (, Sr" Ces"r r:a

lH08 (1,'1(·yI.

Em filas.

Alguem acambarcava a compra.
. Comprava

ê
pagava nas barbas da Iíscalteacão do Mer

cedo.

Ia açambarcando tudo até que não quiz mais.
1 Um .dos nossos ínrorrnantes . perguntou a um vende
dor dos lindos e escolhidos camalrôes - Moço para onde

Silveira de Souza - .t:::nson Nelson de Ubaldo
,� Raul car-tus Filho - xtarcüíc Medeiros Filho
- J. J. Calduíra Bastos - Luiz Henrique da
Silveira.

_", ]lh�ç;'tu de ll,,"fle�

lJaa;!.''' em Sant" ('llt«l'i""

agT,,,lcCe "Os tur-ctorcs <in,

. .l,r(!C'H. "

I('li.mo�;

]'",1\" Ba,ull'ir" �t"ill:I'unurama 1\Jusical
J\"rha; .\I"1'i,, T�,·�", �I"cha_

do; Dnmurn Pintu; Rosl( �I,,

ria B. Hei�: Ellaabcth TIi:::

)!'<'n\.!'H·k: ('",'men' ·Lú,.õ" r"U1

ljn",: 1':'.i' �lodt1,: ('"r""''''

nn"" ('ald,,�; St"la �ll(l'Ía 110_

Itmar Carvalho.
Artt!s e Letras

Salim Migu('l � Péricles Pr-ade - Silveira ele
SOU7-!!.

Economia
Oswaldo Moritz � Equipe Fac. Ciências Econó
mtcnc - llmar Carvalho.

Noticias da Polícia Militar

Major Edmundo de Bastos Junior

Cnm('ntárifl�
joao Nilo Línhares

_ ."

1'1tlJnnaçao .4.gncol.iii
C, Jumunda.

ma'1l1;a�"m fest" Xoite �l1'

l!la"k-tie, sôhrc a re�]lOn�i,t,i
Jjdnde de dI Bét.,; C OS l,rt8cn

te� orencidos a� �,·tllS <1''<'

"a e )1"1'],' d" G,.,o�a ;(o,,·ps pal'lh'ip",.am <.I" dl,.file ",,"-

EleSi:!"" Hm·p('cotb. )l',� �:lf'- )ru.
1:\ ])ill ;)0. "os s,dôe� do

J<""te nllllllo d" ,·!,Iad".

tnb-Io "ti de�fjl,' ri" "m'a cc

Jeçiio B"n�u "011' ",od.)o de

�uin�" ,lo fh.r"dnis,,, José n,,·

",.!do. A "oite o'm LJI'll'k-\ie

"uja r�ndll !CI'� doadu" .""."

eO!1�tT,,�,-,O d" ('IUhe 1).",,(' ,I,

A'!!ÔetO. t�,·" ""mo P,,"'O)1e�-

Se" ,,� Exm"� :"",,8' .-''111'"

Grilio; \nJl'o,:_ J',.\"I\;,: Ehu

l.jru Tcui& ('1l1l>e;

T �lnilO festejadO u :-;In·:n

,'" Sr-u nora �"'fr;l �:Ji"", no
" f�,t" ."" L"'61 da {'onstruç,iO

clt> (;jn ..<lo ":-'o��" Senhora deRErrESENTA'\'TE!"
Ht:'j)rl!sC'mnçõIi'S A. S. Lara LIda. Rio ((;8) RlIa
Senador Dnntas -lI) - 5' andar
São 1',1\11<1 .- Rua Vitória 657 - conj. n
Ptirtu :\kgrt' - i"HOPAL - R. C'ei. Vi' cm!'. 4:'"j

Rd(l 11111'170111,,· �Il' - R'I.'l d.:; C�;tó." c:

.i.;H - '2 nndar.
Ar.ellte" � t,;t;ne-'IJOnt'I"!lt('s {'Ul toc:cs c::; munjcl·

pios <'e Santll C'll;<lilla - ;'1"< .�.:;s mediRnte
CO!1(.f,dO de n(·to'·do com J. (<11... ;a em vigor.

TAC-CRUZElRO DO SUL ,

TAC-CRUZEIRO DO SUL - SEMPRE
UMA BOA VIAGEM

Ar,::Q""'\TUI1A ANUAL Cr,'\ 4.000,00;_ \'END/\
,\\ruu:;.'\. ('rS �'fI.1111.
(\ ,Iin'!;flll llil" .�l· 1'1'�1)l)w<ahiliza lwlos COllC<'itoS

t'l\lilidtl" rlll!'o al'tign� "!'o"il.ladOs)

� ti �i'"IHitH'''
""I Sr C S"H 1,,..

1,,,,,, (W""dil ... m ""s�"

<la,]c: homclla:,:eou um lf1'lll'''

ã;; �ol·ted1ldc <:On' Um j"'lInr
]<,' Qlle"éndll P"I",'c Hotel.

FAZ BEM AOS OLHOS
:l li �linb\rq d" Trihu,,,,1

Superior do Trnlmlho. Sr

Charlts t:,I).t;lnl �Iorilz e,�i' "'"

(.hCj!oU "o RIo de Janeiro o.
casal SI' e �"'a I),.. JO,-", .. )1,,-

,Iuçiio.

lO; Pnlccdenll. ola Rio d�

Janeiro,!\ Srta .\!ntÍllR HOstcr

Tl<l; proprietlíl'ia de �'Ghe� Moj

llnutiquc", cOIU novidades pa-

1'I! n� fe�tns dtl fim de nu 0.

!) �o l'rÔxinlO áb",Jo; c�ta

Tt'mus n;' "(usa rl1lS BeiraS

"o Riu: atendpndo ao hunrO,O
.1 llaj;,j; )1:0,'0,,<10 L'rrll ja-

1,,,tro dO ]lr(,�in,,) """. " ,.,,';'-

�i IIi!U!l1I.lttlfl I]
FAZEM ANOS HOJE:
_ sr. A!berto B:llist!l N. da Silva
- sr. Ari de Souza
- sr. Viriato Soares
- sra. Alaide Garcia Nocetti.

ATENÇÃO
Comunicamos. a quem possa interessar, que o Sr.

MARIO NEVES FURTADO (Recosul - Representaçôes e

Cobranças Sul), estabelecido em Joinvile, n�ste Estado,

não está mais fluLorizado a efetuar vendas ou cobranças

em nome de nossa firma. não tendo nenhum efeito qual·

quer ato que a. partir desta data, o mesmo venha a prati·
car em nosso nome.

«BDIDel»
JSTO É VERDADE•..

� tomo o segundo maior produtor de COcaL' no mundo. 'com umG
-área cultivada superior a 460.000 hectares, o Brasil iniciou essa cultura no
ano de 1746, nos margens do Rio Pardo, na Bahia. É no Bahia, oli6s, que
estão as grandes p'Oofgções dQ país, totalizando cêrCG de 94 % das culturas
de CGC:Q,u do Brasil,

RESTAURANTE
C O_N F E I T A R I A

LANCHES
PIZZARIA

São Paulo, Novembro de 1963

LIVRARIA VADEMECUM EDITORA LTDA.

(a) Mário Marqucs Ponzini
Diretor

JSTO TAMBÉM É VERDAIJ)E
I'
:.
!,:fli�;ii.·

I'/{()TI�JA ,�{,/IS

OLHOS

Nq. Bahia, tomo �m todo � Brasit,
O cigarro d. indiscutível preferên.

cia_' CONTINENTAl.. Graços a seu

IfDconfundível erramo .. CIO seu

-OIR-use 6culos
bem adoptados

FlorianÓl,tliS
Rua Trajano - 27 - Fone 3125

de Luz vaiRacionamentoofendemos com e�olidõo
suo receita de ôculos

CJTlCA ESPECIALIZADA

MOOERNO LABORATÓRIO

.. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



encontra
rem-se com

Cristo!
Reinaldo França

Foi corõedo do mais ab
soluto êxito o RETIRO, Pro
moção Operária â Luz do

t:y,mgelllo, realizado em Ita
jai, nos dias 15, 16 e 17 do
'Corrente, pelo Círculo Ope
rário de Itajaí, pregado pe
lo Revmo. Padre Taiei! Ta
vares, coadjutor da Par-óquia
do Santíssimo Sacrame6to,
auxiliado pelo Rexmo. Pe.
Raimundo veízenmann, SJ.,
assistente eclesiástico do
Circulo Operário de .roínvn.
re.

O retiro, aberto, foi assis
tido por 390 trabalhadores
Número elevadíssimo, Ievnn
do-se em consideração que
rôra feita pouca propagan
da relativa a primeíra pro
n-ocno do Circulo Operário,
pois desejavam seus pronto
tores que

-

somente compa
recessem aqueles trabalha
dores que realmente estives
sem interessados a encor
trcrem o Cristo Operário.
O Roteiro foi realizado na

sede da Caixa Beneficente
15 de Novembro, que perten
ce aos sócios do Sindícaro
dos Arrumadores de Itajai,
e foi cedida gratuitamente.
pela sua diretoria, que tem
como presidente o Sr. Jose
Paulino da Silva, pessoa
muito estimada entre os ai>

saciados e trabalhadores r'e
nossa cidade. Sem nenhum

exagero podemos afirmar
que a sede da Caixa Ben. 1�
de Novembro. é uma ôas
melhores de Itajaí, dotaria
de todos os requisitos no

cessários, cadeiras, palco
ótimo serviço de alto raie»
te etc.
O 'Roteiro iniciado no dia

15 às 8,00 hs. terminou Às
17,30 hs. do dia 17. Os tra
balhadores rumaram em se

guida numa belíssima mar

cha operária para à Nova

Igreja Matriz, para assisti
rem a Santa Missa das 18,0!}
hs. em Ação de Graças, pelo
encontro, Missa que foi Irra

diada, graças a: cooperação
do Sr, Paulo Bauer, Diretor
Gerente da Fábrica de Teci
dos Carlos Renaux S/A. A

Santa Missa foi celebrad-v

pelo Pe. Taici! Tavares que
fez um' sermão alusivo :'1')

acontecimento concitando

empregados e empregadores
a se unirem para uma revo

lução de caridade e de arn-rr

para juntos solucionarem sé

rícs" problemas operários
corno o desemprego e a ro

me de pobres e Inocentes
criancinhas.
Muitos foram os operrí

rios que já soucttaram n

direção do Círculo Operário
para que dentro em breve

realize outro encontro evt

tando desperdício dc tempo;

83R06 T

Radío-receoíor de mesa, com 7 tran
slsicres e 2 diodos. 3 latxns do on
das, Alin',SIIla�o curo-r pilhas comuns

NG 1150
Elelrofone portátil. totalmente fran
sístonzado. Alimentado por pilhas cu

muns. Adaptavel para 110/220 Volts

r

RAmos· RADlOFONfS· TELEVISORES' ElETROFONES • 6RAVAOORES· BAR.BEIOORES ELÉTRICOS PHILlSHAVf

V.ALEM DIAMANTE.s:ni�:
Cada vez mais aperfeicoedce.Cada vez mais bonitos, Sempre atualizados cemo que dei mais avançado h� na técnica eletrônica. SeriiJ)I'� corri a'mesme ql.!�ticbJa .·qiiEf·
0'S tornou famosos em todo o mundo, São rádios,radiofones, televisores, eletrofones, gra'v$dores e barbeadores elétricosH'hiltshave) PH1L1P�, gue valam dl�mªn�f!.!!

FR 680 A

Radiofone estereofônico. R�dio de 6 faixas de ondas (uma
de FM). Cambiador aotcmauco de 4 valocídades. �? vat
vulas e 1 diodo de qatmârrio. Extracrdtnárta sensibilidade.

23 TR 311 A
"

"

.

<1 vazes nutõmàtlce. A �jntof,i<l. � t;ni:'�(jr.i]JÇjG, 0. sjil�la d�.I;;.r·

ª���P�i��t�I{;�'��Ijd����6{��O;í;���:6�0f.��.�a�i�� �a�:�J������):

Carta Patente N° 180 - Lar Feliz

GRANDE CONCURSO PHILlPS
��··DD�
200 QUIL4TES DE DI4M4NTES COMO PREMIOS! SORTEIOS MENS4IS!

De outubro de 1963 a marco de 1964.ao ad

quirir um dos excelentes aparelhos PHIllPS
(radias. reototones. qravadores. televisores.
etetrotones e barbeadores Philish<lVej.
você ,recebera um cupom que lhe oara
rtrrenó a paructpar.do GRANDE.CQNCURSO
PHllIPS-SERIE DIAMANTE, concorrendo
aos sonetos mensais de belíssimos e aeren
;;C05 diamantes. num tolal de 200 quilates)

eDMSlllfE S(U AIYEMO(OOH I'HIUPS SOB'RI PORIUNORfS.[I(SU SR_MnE PROMOCio.
�ZY�R�"MHM'-$I'fflIM�'m,}XM@A#:(:�'1I'MW4f$, �

Atenção dos Senhores Pafs
Para a inscrição no concurse do BANCO DO BRASIL

é suficiente o. certificado de alislamento militar
Desta forma os jovens que possuam menos de 18 aoos

e que estejam 'alistados poderão candidatar��e'a uma vaga
no Banco do Brasil.

Assegurem o futuro de seus filhos inscrevendo-os no

CURSO TECNICO BANC_.o\RIO que já aprovou inúmeros
candidatos

INSCRIÇOES E INFORMAÇÕES no COLÉGIO CATA
RINENSE (local das aulas) de segunda a sexta feira, das
8 'às 9 horas e das 19 às 20 horas, com os professõres LUIZ
ADOLFO OLSEN DA VEIGA E HENRIQUE JORGE RI-
CHARD.

..

ESOTERISMO

Convite
De ordem.do Sr. Presidente, tenho a satisfação de con

vidar todos os esoterrstas de Florianópolis para, em compa-

�i���d� =���:;;t:a���:li:a;:�� ��:��c�oa�or;:�:-
(Quarta-Feira), às 20 horas, na sede social do Centro de

rrrecuecão Mental "Amor e Luz", ocasião em que será em

pos::.ada a nova Diretoria.

FpOlis.,20/11/63
Pedro Tibúrcio Machado

Secretário

DR. 'SEBASTIÃO MOURA
ClltURGI,\O-DENTlSTA

Ex-Deotistá do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Trat3rnento..lndoiar pela Alta Rotaçíío - Prótese

Dns 8.30 às 11.;:!{I c dns 14 :lS l,�

2'); 4's e 6' FEIRAS AT(.: AS 20.�ln

MAOI-L>\.DO, 7 ESQ. JOãO PIN1'Q
tIOA,DIURNA E NOTURNA

27/11/63

SOBRE A CADEIRA DE

ECONOMIA RURAL

- Edward Navarro

A Faculdade de Economia da Universidade
do Recife, tendo em vista o deliberado na I Con

ferência Nacional realizada em Põrto Alegre, COIl

vocou tôdas as suas congêneres do País para de

baterem os problemas relativos ao aperfeiçoa
mento do ensino de economia. Professores de to

do o território nacional reuniram-sê em Recife,
sendo a Sessão Solene de Abertura presidida pe- ,
lo Magnifico Reitor Professor João Alfredo da

Costa Lima que discorreu, com otimismo, sõbre

o futuro do economista brasileiro. Usando da

palavra o Diretor da Faculdade, Professor.. João

Duarte Dias, acentuou que "o conclave será de

grande utilidade para o melhoramento de ensino

de economia" e para a unifícaoão dos programas
de vez que as Faculdades de Economia brasilei

ras ensinam diferentes matérias, dificultando o

controle e a transferência de alunos.

Do temário não constava um item sequer
sóbre a economia rural e pretendia-se dar maior
ênfase aos "problemas ligados aos métodos de
ensino de econmta, contabilidade, atuária, socio

logia e política de administração pública e
.
pri

vada; problemas ligados Íl. uma melhor orienta

ção e assistência flOS estudantes de economia,
visando 3. formação de técnicos de melhor qua·
lidade; problemas ligados a novos currículos dos
cursos de economia, contabilidade, atuária e ado

ministração, face a aplicação dos principios ema·

nados da lei de Diretrizes e Base de Educação
Nacional; problemas ligados ao desenvolvimen.
to das pesquisas econõmicas e sociais e entrosa
menta dos Institutos com os_;ursos ministrados
pelas Facul adcy de Economia; Problemas i a·

dos ii criaç( de cursos pós·graduaçfto e comple·
menlaçno da formaçfio dos jovêns economist.as;
possibilitando o oferecimento no merca�o de

,

, C6nÚ"co",:PH ILI�S
para /li ver melluwí

V('.J\('J(fa à "piff,ni-,ir:i etapa relativa 'à criação
da-·en.df\ll'��; rel:im� o &bste sõbre o programa a

ser adotado, que ttcVf' iaU'nde"r as características
region.��{'''·lnohsiant�::l tsso. alguns temas são
de .tn1�ros;;(> '1\:)('101Ml,.. 0:10 podendo, por conse

r.ulilt��:·"iwifm:tohandonqdos. A�s-Im.l 'sugerimos
os que se�lem:'"

._ ECONO�IA �.FINÁN��S •

ORIENTAÇÃO DA 'FACULOAÔE D' Cl'tNClAS !ECONÓMICAS
DA UNIV[lSIOAD� DE SANT). C"'AIUNA

1 _, Estatuto do ·tl'nhaJhador rural e a refor-

ma agrária:
.

2 - 'JYlhut�50 dos' produtos agro-pecuários:
::I - Organl:zaçfl-O e rnclonnliznr;ão do traba

lho rural;
4 - Crédítn rural: - runruãrto.. agrícola, pe

cuãrro. orientando e snporvíosíonndo:
5 _ oomeretauaocao dos produtos oriundos

do meio rural:

trabalho técnicos melhor qualificados; formula
çãc de um sistema que permita uma. aproxima
cão entre os Faculdades de Eoconomia do Pais,
possibilitando uma troca de experiência. e um

mélhor conhecimento da realidade brasüeíra."
6 - composrcão e formação dos preços agro

pecuãrtos:
'7 - équrstçno de nons c serviços de outros

setores ec cconomía estia tnctdêncta 'no custo da

produção agro-pectlliri..'1;
O - RentabUldndc econômico-financeira das

emprêses rurers:

Não fosse a nossa ínterferêncta e a do Pro
.

ressor Manoel Luzardo de Almeida, da Faculdade
de Economia da Universidade do Rio Grande do
Sul, passaria despercebido o significado da eco

nomia rural na formação do economista. Coloca
do o problema, diversas proposições foram apre
sentadas e o assunto debatido nos seus vdrlos
aspectos, dettberando-se que tôdas as Faculdad('s
de Economia do território nacional devem estu
dar a inclusão no currículo do curso de economil\
a cadeira de econC1Juia' rural.

!l - 'rmasnorto e nrmnzenamento da produ
cão 3�ro-preuúrlfl;

10 - Tl-let.odologl!l () métodos de pesquisas
em eccnomte rural:

11 - F..'ltmlos, rmnlis('s c pesquisas e econc-

mi3rur::l-l; :
12 - Anális('s seto'ri:lis no nível da empresa

e 0(\ !'lMor.Sem nenhuma dúvida, a' crIação da cadeira
de economia rural peJas Faculdades de Economia
constit.ui mais um passo no s.,entido de 'prepaJ'!l1'
especialistas de que tanto necescsita o Brasil. O
Profe:::sor Michols, da Universidade de Vanderbit,
esteve há poucos anos entre nós estudando o

assl,111to e chegou a conclusão de que o proble.
ma deve ser eq1.!acionado de modo que dois tipos
de especialistas se.i!lm preparados. Um se df'!'.
'tin,aTia ao cam_uo da micrQ·economia, atuandQ �o
nível de emprésa enquanto que o outro s..'1'ia

.

preprl-l"ndo par�9per.:!r -il9 nível de setOI' 011 dto.

E�ta.çio, no funbit?" d�\' mapr9�onomia.

('omo $f' ob�orv!l. n tlbordagem dos temas

SUgf'mdos imp&:r. no c�me de problemas das
economii1s r€'Ç;lrn:ru..'i: e nacional ensejando fi orga
ni:,.ollÇ'J,o d,", piOHI'3maS consebinoos com a 1"eali
dwf' brasilelr3. O; que. não se conéebe· é a e;x-is·
t.t<n.....La de um ("21llJ)O. de estudo ainda inexplorado
nllm l':lÚl cl,(lnmninaUJ) dn "í's'<;enctalmet'lte agríco-
1:1". E' ('h'�e:::tda a bom "do.s ('t'onomistas iniciarem
i.neur;;.o.,�·_') rAi�,*, dllnpa bÜ:<:�nâõ�o�� can

tlibi..iJçfio fi t�r'ill econÔmlcn nplicnda nq, Ri<;tel1m
�('o�Omico. nac1Dn�í.

.
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;DIA 3C1ôVEMBRO NO LYRA ClUBE SOIRÉE COM Dt)flLE DE PERSONAGENS DE FILtv1ES CEtEBRES PIHROCíNIO cmo PAMPLONA EM BENEfiCIO GINÁSIO N. S.
DE FATIMA SOB A DIREÇAO DAS REV. IRMAS SALVA TORIANAS MESAS NO SALAO RECORD

� -

b1:'!1'1!1: . t
.

�

_I -lI- ------, ",�,O .... '0'0." I�

Foi transferido o desfile da MATARAlZO em Curiiiba
em sinal de respeito ao falecimento do

Presidente KENNEDY

o (iltA�J).; KHNNlmy. QU.,;
TEIU U SEU NOM), ,n:GI:\..

_ TR.4.IJO N"\ niS'I'tu("A DA
• DEl!O(;lU('IA MUNnI,\L A

F01'O NO� tllO$'rKA, (tuAN-
. DO DlSCI'RSA\'A 11:10 SUA.
VlTORII)SA CAMI'A"'IfA

F.1.EI1'ORAI •.

ME At:SF.Nl'EI

da nosSa Cnf'ilul, Hxlll feira,
:!2 ..';njnndo pnra CUritiba
atendendo Um ccnvne das úr_

ganiznçii6;! - MATARAZZO

VIÇORELI.I do llrn$iI e HElt_

MES MAm:DO. para assistir

Uma 'gr'llIde Ie6tn qUe estava

progrllflllld'j fi II SQeie!fa"ile
Thaia daquela cidade. qUe tem

cerne Patron���o II E�ll1a Sra

Governador N�y lHaga _

Presidente dn LBA. dequele
Estado,

CHEGUEr

na Capital dos pinheirais.

ccnt rel Um IImbi"ute de muita

trist".a e d�, aenttmentc peJ�
,norte do Presidente Kennedy
O Cidadão lluJldial que nós

admiral\lo& e r"speita",o� co

mo demoerntn na I. qUe lutou

sil S.A. - F..stcs Informaram

aos Colunistas. qUe ind�'nlt8_

.';�';:o�:" a�:�.::aima:: TV� ::
msuenutna prOfissionais.
de�filllrilll1l �Om terldo� Ma_

tnruaec. E rcram novnmente

litanoa se hospedllrem naque_
le Hlltel, (IUe recebe bem uS

$CUS hospedes, O Gerente é o

",esn,O do Querêncla.
Milt"n lJul NovII.

NO nOTEI.

ref(!'1'ida

:[e!llu qUe n'.... nconteceu � vui ,Fe<.leraçõell das

uContecer. na Sociedade Tha_ reUniram_se Ontem.

li,,; entre 11 à 14 de dm>.cm_

hl'\) próxtmo, em beneficio do
N"lnl dos Pobres; do Pnran"
F'"I um" atitude cc-reta o bu_

nllllla doo promolofca daquele
neonl�ci"l('n.to que roi

penso sJl>n<lO dia �3.

EN'J'm�

OH J'rll�i,jentes de FeJera�iier
de Industrins;' que se encon_

tram nesta Cllpitnl. fiÍl"'fA o

Sr. JoSli Raimundo c.ondlm;

Pl'eeidcnte do Id""l Clube. do

ESTA

Culun". "ni promover o NIl�I�1

(jo� filhos dOs grJ\!icos deete

m .. tutlnO. nO di .. 23 de de'l'em_

hr'o ; ncst .. R(HillÇii". Um u ]7I"!l-

O un. ,\T1EIIUAI,

nA�IOS DA SIl,VA é

trollO dns GinIlB;llnn& 196:1. do

Cnl�ldo Cofaçii.o d" .r��U8; cujll

IndUfttrias;

para uno

No plano de NATAL 63 DA CLAU você compra os melhore;

artigos, faz economia e ainda pode ganhar êstes vahosos
prêmios

Uma máquina de costura Macstar
Um fogão Alfa de Luxo
Uma valiosa vitroJa Eletrônica
Um liquidificador Citilux
uní belíssimo jôgo de Panela Panex

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

E tem mais:
SEJA QUAL FOR A IMPORTANCIA DE SUA COMPRA,

I VOCÊ GANHA OS CUPÕES PARA CONCORRER A ESTES
I PRÊ:MIOS DE GRANDE VALÔR DO

\ ���!�}O D�ItSp��!�!!I�v!�A�!ACJE�q
I PORQUE AS OFERTAS SÃO MELHORES NO

INalai Sfurnta e Três CLAU
I Defronte aos Correios, no ESTREITO i
------,._--_ .. _- -----.-,--_._- ---

Ceara; tradíclonn! so.ciedllde � Cetill,ônin vai acontecer no

de lo'ortaleza. In_formo. !lO pl'óximo dia sete de de'�cml>ro

Col�nista. que vai cnntrotar

umn orquestra do Rio de Jn

neiro; para O 'REVF.ll,ON'.

do B�tU Clube Que- é fe��

dlclonal' daquela cidade.

�fAXIMO

BARRO, cbeogu de Sito Puulo·

paTa a montagem de Um filme

a� Produções Can.e1rilo. 'Ele,

muito COnhecido nas rodas Ci
nematográficas do Brosll,

UM "COQ",
foi prouiovldo nO Quc�".nda
I'a)nce.ns noite de donlÍnl.(o;

p"la FAB; representada pelos
UfiCl"l� da F.squadrilhu d

Fumaçs; sob o (om ..ndo do

ücrcnet Aviador -- Alfreúo

GOnçalves Corrêa - Asst:"lte'n

te do Diretor de EnSinO da

AeOOnáuÜc,.. Brlgadeiru

de Azambujs.

COMEMORANDO

"NIVEn"" em Sua IUXUóM

·conror(.svel residênei,,;

cidadl! de Brusq1l8 o Industl'lltl

Carlos Cid Renaua (! Sra. re_

cepeíoneu com um jantar in_

timo. A anfitriâ, Sra E.1l1cn_

gsrd: estava multo elegante
J.:ntre os presentes n!_quele.
.acontecimento (Iodemos desta. DIOKE. do "Charme>!

-CIl1': Sr e sre Waldemat

AS TRI:S

pda paz mundial durante .0 SChloeJ>Sel': banqu.1ro GenéSiO
lIeU guvêrnn. reconhecido por' Lins; Senador Irineu Bor_

tôdjja às Naçlíes do Mundll. nhausen; Sr e Sr.a Ghohrd

Pastor; Prefeito ('iro Gevaerd

f Sra; Jornalista Jaime Men_

.

�es e sre: Erich BUckmann

eSra,
destacadlls ílrlllllS em con-

jUnto COI;' a 1'1Itroneske STh

Sice Brsga' na noite de sexta

feira; dia do rnlt'clll\e'nto de

Kennedy. ,�U1H a1ml'Jiti_oo "

PROCEDENTE

de Brasllia. en�ontra-se

Capital: o Deputado Federal

para deze",l>rO. li rc�tu qUe de Luiz Bltttlstotti. qUe' na q\lar_

\'cl'ia ter stdo rcaltxndu. SA-:". t» reil'a: pnrtkijlou de um

BADO; dia �:l; cn\ r�8I'eit,,!l0 "COQ'. nO Hot�l Nacional;

surpreendente n'·On\.ccLlncnto., ,'om ,11 banclldu de Seu partido

qUe clnl\llau o mundo. O aSSUnto fal II 8\10(''''';10 do

do Diretor da )111101'>11.1.0 �COI!1

Sr. cerso Ramos.

p&nh;o d(" Teti,lo� Ijler[nt.ex T'ioncirn5 Clltarinen�e�, s('riio

S.A.) Sr. O�vllldo �Inn."o, c�li- . drslM8dn� AS INDUSTRIA!':

AS INDUSTRIAS

1'1tÕXIMO

$ahlldo, .nu Lirll 'f ,c. �er'" rea

ltaado Uni desfi (e COIll ""e"so

nalo:e'n8 cinemllto�áCi�R8",
b.meIlcio da construção dO

Ginásio. N. Sr", de Fálimll; no

E�trelto.

A MOOISTA

está Tl.!mudelando o �eu Ate_

lier. qUe tem Um Sallio de

Beleza.

XO LIRA T.C.
aconteceu um Jantar ofere:cido
aos Presiden t.ea daS Federa

çõell das Industrias. cOm apre

sen�a do Governador Cel&o

Ramos,

"ASSAREI.A

FOi ofer-ectco Um

senhoras dos Prealdentea das

Fedefuçõe8 dM lnduetrtea .. no

Querencill .... SR)I cerimônia

foi inUUKUrHdo o Palácio dap

Industrias. al'enus com 11m

"COQ"; �eryirlo com �ervl�n!<

dn Srtu Ol�a J.Lml\ ••• ACON

TECE1! na JOIACAP. n Pri_

rneirn Rewniê o do Minister10

"eram r�unido� Bnhadu pel" no ANO I'I� de Santa Catarina T'úblko de Santa Cnllltjnll •••

manhii. o� s-e: .1o�é Le"l do 1'mA \lfonloçiio dH'ta ColUna. nna. Aide�a FnracO. eeg reeacu

Amllral: Gere\ll� r,Hal d�, 'lu� ronrerlríl ('om Diplomas e de lima tellll'Ora<la na B.:Lf\-
Rermes 1'.lll<,,,do S.A.; Bcnerli- Me,lalhns llOnrn ao Mérito. nOfi CAP ••• FOI mIlitO al)reeiBdn

to �lil!:uel d� l·'rell"� C'her(' da Iliretof��: eerrcspcndentes a� ai e\'ol\\�"e� dR EM'llllldrilhs

[Hds"o COmérclul ·t'��til que �('t,10 promOvidas. Um le_ <lu FUmaç" da F ..... n .... WAL-

Mat"ruzzo ,Ie Seio Puulo; vnntumenln ('�t;i sendo rcito. l.AC'f. R. J',furruy. �irculou nll

Aldo ãunqnef ru. Chefe .\0 por l'�t� CoIUn;stll. que Uma JOIA('AI': eae�uirá hoje pn ra

Derto de Ve'ndn�' (IUR Ind'lla_ ll�tn com treze rirm"� dr rli_
• Curltilu\; onde reside.

tr1ag Re\ll\l(�lIS Mntllrll •.•.<J. S,, verMo cidades. tear" hem IIcolllflunhlldo,

Franeiscu Nhn'c ; Diretor Ad_

Curitil>" el o Indll�(";nl G;a- rl,dlih'l: 11m dos mal. Cnn_, com seres hU1llanQ8 é nrecieo

cOmo Franco. Diretor SUJ,Hill- forl!i\'t'ls h"ld� dllqueln cidll- ser humano,

o MEU 1'.:NSAlIIENTO \

O�: HOH;: PArll. Re convive')'

-MUSICAL BAR
...-.RA \)'1\, "fi'" '·A!'otSA 'fE'1I'O COM �'IA F.\1\1I1,IA - RIWNII)F.S SOCIAIS.

D",f)lC\NT"�� fXl(JUF.TEIS - FV.O;;;:TAS 0,"- ASIVF.ft..__liRIOS - CHA.

DAN('ANTF..... - ETC.

'''''\P TJ.·AR ..�n no AI''''''

Basla comprar CrS 5.000.00 À VISTA OU A

PRAZO em qualquer das lojas de a Modelar para ganhar
um cupão que lhe dará direito a concorrer a êste, monu

mental sorteio

E VOCê ganha sempre o prêmio maior
_

nesta

promoção em que não há prêmios de consolação, p-6'is
TODOS OS PRt:MIOS sAo PRIMEIROS PRE:MIOS

I a Modelar tem 4 lojas para servi .. lo:

MODAS - UTILIDADES DOMtSTlCAS - MÓVEIS , MAGIE. BOUTIQUE

-------- -------��-------

�úrio

POVo mso RA
,MOS RELATA SUA
ADMINIS
çÃO ...

lERR&NO
VENDE·SE :t lotes na -víta Continental, no Estreito,

medindo 12 por J5 cada. Tratar à rua Marechal Câmara,
i87. ESTRE1TQ

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

Vende-se ou Troca por
üi» lote de terreno com 43 m2. no loteamento N. S. do

Rosario. perto da Escola de Aprendizes Marinheiro. Tratnr

com C SI'. Gemido Meyer, Rua Santos Saraiva 93 - Estreito.

Fuganti S.A. Industria e Comércio
CONVOCAÇAO

ASSEl\IBLI!:IA GERM. EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acfonistas da FUGANTI

5A. INDUSTRIA E COMÉRCIO a se reunirem em ASSEM

BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. a realizar-se no dia 7

(sete} de dezembro próximo às 15 (quinze) horas, em sua

S(kIEl social, nesta cidade de Tangará, Estado de Santa Ce

.artua, afim de deliberarem sôbre 9. seguinte,
ORDEM 00 DIA

a) - Aumento do Capital Social, e consequente altera

ção dos Estatutos,

I) I - Outros essuntos de interesse social.

Tangará, -4 de novembro de 1.963

A DIRETORIA

VENDE-SE
Urna CASA à rua Almirante Lamêgo, próximo a Praça

r.uuro MUller, (Praia de-Fora).

'Trat�r. à' Av, Rio Branco, n- 100. 'Nesta

)Iodas';

(Conl, dfl 8·. pág,)
ministração. Queria então, -

relatar, como dever e satis
fação, à classe industrial
os resultados do plano exe:
�����o� :�;dtZs'�co1:(
res sem saías de aula. já
disporem de escolas ade
quedas, com professores su
ficientes, reformulando to
do seu curriculo através
cursos de aperfeiçoamey,to
Aludiu ao fato de que gran
de parte dos jovens que
cursam o ginásio, terem-no
de graça, não sendo mais
Privilégio 'de; poucos, e que
até o fim' de seu governo.-o
ensine secundário alcança_
ria a todos, graciosamen�,
No setor da energia. discOf
reu sõbre os eSforços da
administração na. solução
do gravame. já com várias
pequenas hidroeJétrica,s Iun
cionando este fim de ano, e

que. com as urrídades da
SOTELCA em atividade, até
o fim dêsse qumquênio hn
veria energia para todas as

necessidades do Estado.

LOTE
Vende-se 1 lote, ótimo para construção

Zona Central
Tratar à rua Felipe Schmidt, 21 - al-

25-11tos.

VOCÊ
GANHA

Aludiu o Chefe do Oovêr
no ao setór da agricultura,
citando os estorços feitos
no sentido de amparar o

homem do campo, através
de financiamentos do con.

vênia Banco de Desenvof
vimento e Acaresc, conce

dendo crédito fácil e sem

burocracia. Teceu conside

rações sôbre outros vários
setores desenvolvidos na

atual administração, Iinalí
saneio por reafirmar a sa

tisfação de estar entre ve

lhos amigos e ex-ccmpa
nheíros da CNI e Federa

ções, ao convívio dos quais
esperava volutar, depois de

'cumprir sua missão como

governante. Agradeceu. no

ensejo. as rerercnres feitas

pelo dr. Guilherme Renaux

e Raimundo Gondim.

REFRIGERADORES
CHAMPION

COM CHAMPION N'A MODELAR A SUA SORTE É DUPLA

Expresso' C R E 8 C lUM E N S E Sociedade Anonima
/ MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO iELEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas li encomendas entre São Paulo - San!a Catarina e Porto Alegre

�w�!.S: - São PRulo Rua João Teodoro, 67') - ClIhtiba Av .. Iguaçú. 2117 - fone 1.2171 - Pôrto Alegre Rua 7 ue Setcmhro<;,69í - lone 7818 - Florianópolis Rua Padre Roma. 51:

_ roPe 28111 - Tubarão Rua Lauro Mul.lcr, �O - fone 1479 - Araranguá Praça HeTcílio Lnz, 632 - fone 23 - Laguna. Rua Gu,tavo Richard 5141- fone 131 - Joinville Rua Abdon
,

Hati>iaí{0�
- �o�,,:65�.

.
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AS EMPReSAS E A lNFLAÇAO

CINEMAS

ICdFEZi�HO. NÃO!

Cartazes do Dia c ft f � "' I � o I
�,--

- CfNTRO

são José
ás 3 �,8 horas

Elizabeth Taylor
Richard Burto'n

GENTE MUITO
IMPORTANTE

- PBnaVision·Tecni�olor -

- Censura: até 10 anos-

ritz
Fone: 3435

Richard Greene

Eva Bartok

A FUGA DOS

MALSINADOS

- Censura: até 14 anos -

roxy
Fone: 3435

FECHADO PARA REFOR
MAS E INSTALAÇAO DO

ClNEMASCÇPE

- BAIRROS
gloria
ás a horas

Masslmo Berato

o PRINCIPE REBELO!':

- CensUI'a: até 14 anos -

império
F'lne: 6295

ás 8 horas

-Uma história fIlmântlca
e deliciosa! _

JACQUELINE

- Censura: até 14 anos -

ralá
ás 8 horas

Javler Escr!\I'n

elos Municípios
N.oticias de RIO DO SUL

Do Coerespondeate
C'ZAMA

PRIMEIRO ANO DE G().
VEKNO DA A01\UNlSTRA.

ÇA YIu!:"'EITO "1'1'OltIO
"'UítNEIU)LLl

Quando da passagem do
15 de novembro que assina
lou o primeiro aniversário
da administração do atuei
Prefeito de Rio do Sul, ti·
vemos varias solenidades
em regozijo ao grato evento,

Municipal) calçamento da

cidade - predio da Preíer

...... e Porum - serviços de
abastecimento d'água - e

abertura e alargamento
diversas �as cujos traba

lhos realizados pela edm..

11.....I"IU,:Ul) Vitória Fornerolli
forneceram novo aspecto ao

setor urbanístico de nossa

cidade.
Enceddando as comercra-,

cões em regozijo ao I" em

versário da gestão do sre

feito Vitorio Pomercüí, t;_.
com realização de Missa vemos no Esporte Clube
Festiva em Ação de Graças, Concórdia, um jantar Festi
às 8 horas, na Igreja Ma- vo oferecido ao Chefe do
triz de São João aatista. Execut.:vo pelo Diretoria Mu·

Seguiram-se Inaugurações nicipal do PSD, por amigos
das E:scolas "Alfredo Daíro- e correligionários do home
vo", no Bairro Budag, e nageadcn Vários oradores fi·
"Anibal Debarba", no Bairro zcram uso da palavra real
Canta Galo e Ribeirão Quin· -isndo a capacidade de tra

tino, sendo que o terreno de t.alho do Prefeito de Rio do
Ribeirão Quintlno foi uma S',,:!. Com grande emoção o

doação valiósa do nosso par- sr. vítõrto Fornerolli ao a

ttcutae amigo sr. Germano presentar agradecimentos.
Nau e sua exma. espósa da. fez ullJ relato fiel das' suas
na -uose. realizações, demonstrando ')

Após as inaugura ....ões ect- resultado satisfatório -íe

ma houve visita as obras ..tu. seus esforço.; nÇls mais "li,

orfanato "I..at da Menínu versos setores da admints-

Desamparada". à cargo do

"Clube das Mães", seguindo
se a inauguração de uma

moderna Praça e Jardim to
calizada na cnt-ede da cida

de, Avenida ArJstiliano Ra

mos, como também de um

busto do saudoso Engenhei
ro Gino De Latto. Tivemos

ainda a inauguração de um

jardim e numerosos melhc
rament.os realizados no Ce·

mitério Público Municipal.
Contando ainda com ele·

vado numero de pessóas,
autoridades civis, militares

e ecle�ásticas e povo em ge·
ral, foram visitadas as se·

guintes 6bras que estão seno

do executadas como parte do

PLACOM (Plano do Govêrno

tracão municipal, realçando
a coíeboracão vattosa ão

funcionalismo da Preretturn.
Em reportagens víndourus

esperamos voltar ao assun

to apresentando parte das
realizações levadas a bom

têrmo pelo sr. Prefeito vuo

rio Forner.olli em seu pri
meiro ano de govêrno.

SF.SSAO SOLENE DA CA·
MARA EM HOMENAGE'.
PóSTUMA AO SAUDOSO SR.
SF.1tAFIM FORSEROLLI I,'A
LECIDO EM FLORIANÓPO·

POLIS. DIA 18 00

CORRE�TE

ci��ll�o�Oab�!�:l ac���:
infausta ncuc,e do z« (;('1-

mento do sr. Sereüm I"ürne

rem, ocorrido na Capital do
Estado.
O venerando extinto era

gcnítcr do sr. Prefeito vt
torto Fornerolli
A Câmara Municipal de

vereadores, aprovou em ses

são ,realizada dia 19, por
unanimidade, requerimento
dos lideres das bancadas
srs. v,ereadores Moysés Bo

nt, UDN; Lédio Alcântara,
PSD e Valmor Roussenq,
PrB, transformando a ses

são ordtnérte em solene,
como homenagem póstuma
ao extinto.
Fizeram uso da palavra,

realçando as qualidades de

quem' em vida foi sinónimo
de trabalho e honradez, to

dos os srs. vereadores aci
ma mencionados. O 'sr. Pre

sidente, vereador Leopoldo
Schaeninger, também fez
"uso 'la palavra manifestan
do o jeu profundo pesar por
UtO iI).fausto acontecimento

que veio enlutar várias re
müías que ttnt-am no sem

pre lembrado sr sereruo
Fornerolli o seu grande Chs-

feo ;xllnto deixou os se

guintés rühos: waictemar,
Jorge MAria de Lourdes ca

sada com o Tenente Peri

..;JS, não vacilamos em hl

potecar a nossa sclídarseda-
" ...mara Mtmlcipal de

Vereadores pela realização
de sessão solene em home

nagem póstuma ao sempre
lembrado extinto.
O sr. Serafim Fornerolli

d�b:ou viuva a exma. ara.

dona Rosinha Fornerolli a

quem enviamos o nosso

abraço de sinceros pesames

extensivo aos demais mem

bras da conceituada familia,

prinCipalmente ao nosso ve-

l�� F��O��: Prefeito Vito- L..... ..J

Numa série de artigos publicaaos por êste

jornal, o professor Edward Navarro fêz um le
vantamento sõbre a índústrta calçadista. Refe

-a-se, num tópico de suas "Conclusões", ao proble
ma encontrado pelas empresas que devido à in

flação, são forçadas a manter em giro, capital
CUI la vez reator para fazer às exigências do mer-.'

cada e à própria inflação estando consequente.
mente, impossibilitadas de imobilizar recursos

financeiros".
Este decréscimo de capitalização com rene

xoa na lucratividade efetiva, é problema também

para as empresas em geral que vêem seu lucro
nominal crescer, mas, se formos deilacionar êste

lucro, ver-se-é na realidade êle vem diminuindo
O exame das vendas nos fornece valores crescen

tes, no entanto, não têm os empresários consci

ência de que as despesas cresceram em maior

proporção. Os custos de produção elevaram-se
de tal maneira que os recursos financeiros eis

poniveía das emprêsas, são cada vez menores.

Para movimentar a produção necessitam as

organizações de capital de giro cada vez maior,
no entanto, os efeitos inflacionários, entre ou

tros, impedem seu crescimento na proporção ext

g-ida. Os empresários lançam mão de recursos

�ue normalmente seriam aplicados em investi

mentos, desviando-os para o giro capital. Com Is

to, as emprêsas vêem-se obrigadas a conter sua

expansão, reduzindo cm alguns casos, suas atíví

dades; a não ser que procurem no mercado de

capitais, recursos necessários para seus ínvesü-

mentes. v
Outro problema criado pela conjuntura in

flacionária diz respeito ao crescimento do lucro

nominal em relação ao capital das emprêsas.
Neste caso, .as organizações passam a pagar im

postos' sõbre lucros extraordinários muito embo

ra, efetivamente, êsses lucros não existam.
\

A inflação, em suas diferentes menítestecões.
vai criando dificuldades ao desenvolvimento da

livre Iniciativa, obrigando a uma estatização pau
latina da economia que, salvo rarissimas

sões, apresentam resultados negativos.

CONTRA

DOR DE DENTES ,,--

ANOTE - GUARDE - VISITE
DURI-BLOCOSRIO DO SUL SEDE DO

CAMI'EO--ATO ESTADUAL

DE BOLA0 ANúTE as vantagens: mão-de-obra é reduzida em

10%; o tempo de construção é 70% menor; material
mais barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebõco. As
paredes não deixam passar ruído, umidade ou calor e têm
curabtlldade ilimitada.

GUARDE o enderece: - Escritório à R� Felipe Sch
midt 34 lu andar, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

Sala-a.
VISITE a casa modêlo. ao lado da fábrica e certtítqr

se pessoalmente. de que você mesmo já pode iniciar sua

ccr.strucâo.
DURIEUX & CIA. LTDA

Péoríca de blocos de cimento - uioios de concreto
com encaixes -

Cada dia que passa mais

aumenta a expectativa dos

adeptos uc balão no Alto

Vale do Hajaí, em torno do

Campeonato Estadual que

em 1963 terá como séde a

nossa cidade de Rio do Sul.

Tratando-se duma mo

dalidade de esportes das

mais apreciadas entre i.ÓS,
pr -ontamos com canchas

das rr is modernas c.;_:: quais
merecem menção especial 83
<'ir, clube de Caça "Dias ve

lho" e as da sssocíecac Des

portiva "Duque de Cáxtas'',
cresceu também bastante o

REI-MARCAS E PATENTES
AgeRle Oficial da Propriedade IIIdasfrw
fll;eotnro de mar"CCU, JlGunte, ee InVQlÇ40, nomq COo
...,ciau, mulo. � e.sta:beledmento, �ndgntG8. trtua clt

p/opagancla II marcQl 4e uportllÇ40.

Rua Tenente Silveira. 29 - l° andar -
SALA' - 'ALTOS DA CA.SA NA,1Il - FLoaIA"'O:
POLIS - CAIXA POSTAL. 97 - FPNE 3912.

SORTE

Mascarenhas, e Inezito, resto interesse em torno do cam

dentes em Florianópolis: peonato Regional que aponta-
Dulcemar casada com o rã o nosso representante.
Erasmo Rodrigues, Ivo� Duque de Caxias, Dias Ve-

casada com o sr. Pedro Be./ lho e Sociedade CanOas es-

nedeck e Vitorio Prefeito

Municipal, residentes em

Rio do Sul.
Ao redigirmos estas consi·

derações sobre o falecimen
to de quem em vida, desde

grandes amigos que tive
muitos anos, foi um dos

tão com suas equipt"s emba·

ladas e em condições de le-

vantar o cetro máximo do _

bolão para. tomar parte em

nome de Rio do Sul, no cam

peonato estadual a ser rea·

lizado nos próximos dias,
emnossa cidade.

BAIRRO BOM ABRIGO
VENDA DE LOTES COM FACILIDADE DE PAGA·

MENTa.

lnfor{l1ações: Rua Emil10 Brun 21 81'. 10.

MIL";ÕES PARA .WOCÊ NO'
\�����_- M�i-,:�'�t.� ..� �

;) MAIOR SORTEIO

JÃ REALIZADO EM
FLORIANÓPOLIQ·

RADIOFONE
PHILlP5

.:: ALTA FIDlLlDADE

- ---

-il[
II

I-�---

I�� ---

---

�
---

---

I --

I
I I

�-�-

ªª
REFRIGERADOR

BRASTEMP

DE LUXO

1
_
FOGÃO A GAZ 1 MAQUINA

BRASTEMP DE LAVAR ROUPA

DE LUXO

10' MAQUINAS'
DE COSTURA

BENDIX

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EMCOLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE; r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORQ
- RUI LOBO - MILTON F. A'VlLA _

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

O�ímpico 2 X Figuirense 1 Resultado de domingo nesta Capital
zaV�e�o��' n: rs�::��a�L��� �a��a��a.g����fd:U7:a� o� TENTOS ;��h�n.:,· �éOdga�:;_' "reíxet- naldo) e Noronha. ;io;�UG�:r:!�:�!O (�Oa��;:' ra��s�n�l�;in:�nj��t�:n\��
Figueirense, que ríomtngo da vitória. FIGUEIRENSE - Dcmí ; ARBITRAGEM do quadro de árbitros da Fiambreria Koerich e R,;-

amargou a cerca de mais O jôgo entre grenãs e al- Marreco, züton. Caràzi- Liga Blutnenauense ncr, vencendo o prbmeirn
d-ois'1>ontos. pa�sanclo a ECl" negros pode-se dizer q'l€ O primeiro tempo ünen- nho 'E' Manoel; Valéria e Com um trabalho acet- pelo escore de 7 x O.
um doa'úl-smos colocados da deixou a desejar, jogando zou favorável <la oumptco ceceu (E'dio)j It.o (SérgiO, tável (menos para a [or- PRELIMINAR
rtabela de classtrícacão. O o F'gueirense um ru-e- pela contagem mínima, (Osvaldlj, Helinho (Ru- cída do Figueirense). run- .

alv;pl'eto foi derrotado, des boi medíocre, incompatível g I consignado por Ro ------c--:---.,-.."..-��=_--+--;----=--------_::_------------___,::_-

6li���:�_p;��0'��;�:�tod,d: ��:u:.O�:"o d�I:�;�:o q�: ��!U:a,,:O�. i;iX';.�7���; Em JO·IY·llle a gr'aud"u surpreAsa da rod!Lda·"x L escore êsse que nos pa [presentou algo melhor írrr- Logo no pr'meíro minuto � Ureceu JUSto. pressionando pelo seu [ô- da, fase final Sérgio destêz '"

at�'�'o��", :;:�::�PO]���: �Oa;�::�s�,�b��:��a�:; :a��;,;::a;�:;:�� ';,"�::; 'o "va'l gOleadn pe·lo lime'rl·ca· 5 x O:������0ei��:e i�:t:�'�Snta�� :�f�����, 00 a�::���ud� :�l,s����[::�dO c����:��-� '. JI,
,

lU, H •

i:�aO Q�,�dr0f'�;:;�::d��r�� �:r�;�nh: Pd�bl�:lé��� o :�; �:�O'd:;;:�á�,e�sed:ere�:� O Torneio Lulaa Mélo, nau., caçãO do Torneio: -20 lugar: CilOS Renaux. Em Fpolis _ Avaí x Pay-
p"ln,..io'lll"ente entre os não é nem sombra daque- guarda adversária (passe' teve '.,equência na tarde Após estes prélíos passou l° lugar: Marcilio Dias. Caxias e Palmeiras. com 2 "sandú
homens do meio-�amDO o le valor que conduziu o de caráaínno a Domí que de domingo, apresentando fi ser a seguinte a cíesstn- 1 p. !l. p.p. Em Itajaí - Mnrcilto x

do enn+nn+o V;sittlnte- cue Paula Ramos à consagra- correu para o lado errado, duas goleadas e consequen- 30 lugar: Avaí. Olímpico Palmeiras
se att'ourava com certo cão máxima, Falho, embó- 'dando ensejo a que a bola temente duas grandes SUI'- e Barroso, com 4 p.p Em aotnvme - Caxias
dp..�embB"aco, com 're'xetn- ra combativo. o veterano 'sobrasse para Mauro que presa-s para os desporüs-as 4° lugar: Pigueirense- x Figueirense
nha atorta a rte+ons+rer j'Jgador que, além disso, n!lm leve impulso do 'Pé di catarinenses. com 5 p.p. Em Brusque -

_

canos
Que seu tutebo) ainrh I':)f'lQe vem se, revelando indiscf- reito mandou-a ás redes. ,Em Juínville. o Avaí, que 50 lugar Aménca e Pay- Renaux x Barr:JEO
durar mut-o. 1',,,n;10 taJ�·h"1Yl plfnado, rec lamandn em vinha realizando uma boa sanrjú, com 6 p.p Dm Blumenau _ Olimpi.
de des+a-ar-s- n trab91ho demasia das decisões do OS QUADROS campanha, caiu de manei- PRóXIMA RODADA: co x América
de Altt"m;r e Mfluro Que !KI árbitro que errou domingo ra desastrosa para 0, Ame-
meio da can-ha exerceram permitindo que r() jogador Formaram assim as duas rica, lanterna do atual ror

dorulnto, indo :0(11' vê-es permanecesse em campo esquadras, rreíc. pela contagem de 5
até a meta adve"�ál'i,q. sen- para no final SOfrer da OLIMPICO _ Márcio; x O. Na primeira etapa ji
do que num dos seus avan- parte do mesm� tentativa Gonçalves, Romeu. Roberto vencia o América por 3 x

ços. Maur.Q ob-eve, valendo., de, agressão. e Jurandir; Altamir e Mau O. o que bem diz da pro-

dução negativa da reta

guarda avaiana que atê en

tão vinha, se portando re

lativamente bem.

Na fase cOI:nplementar, o

América ampliou para cin

co a zéro, conqui�tand'J as

sim, sua primeira vitória
no TDrneio Luiza Mellp . .'1-

pós três derrOtas consecu

tivas.

Pagou 00 AvaL pelo que
não fêz.

,

Marcarom para o Amé

I'ica Nilton Schátz aos 30·

Badéquinh:) ao;; 35, Tite

aos 39, Nilron Chátz aos 21

,e Miltinho aos 30 minutos.
O América formou com:

Raul B:)sse; NiltOlt Adad

Lineu e Oscar; Antônio

����tz. eB����:fn�o ��I���
randir). Tite e Murara

(Hrumilton). Avai: Acácio

(Carlinhcs); Binha, Nery
Gerslno e Mirinho; Rogê
rio e Bentinho (Hamilton);
Renê (Bentinho), Morelli.
CavaIlazzi e Gi]13on. Arbi

tragem de SUV<3no Alves

Dias e renda CrS 100.340.00

Em...Brúsque, o líder iso
lado do Torneio, o Marcílio
Dias conquistou a segunda
goleada da rodada. diante
do Paysanqú, peLv pllacar
de 8 x 1. quando eEperava
se muita mais do conju:r>t('
brusquense ainda mais j0-
gando em seu reduto com

a torcida .a incentivar

seus jogadores.

Como homenagem pÔStu.
ma à memúrIa do presi
dente John Kennedy, as-.
sassínado hã dias, foi, pe
lJs jogadores. observaclD
um minuto de silêncio.HOMENAGEM

O zagueiro. Trilha, que jornal O ESTADO. desta'

capital, deverá empreenderestava riam Ingressar no

.avaí. ao que parece desis

tiu de seu intento ao to

mar "conhecimento de que
o campeâo da cidade esra-.
va Interessado em outro jo
gador para a zaga central.
.onde Nel'y não v.em atu
ando bel�.

próxàm amenje. uma via

gem ao exterior que terá
a duração aproximada de
três anos.

Gitber-o deverá dar a vol
E' pr.ováv.el que nos pri

meiros tUas de janeiro de

,1964, I() atacante Hrllinho
'prestando seu concursu' ao

Figueirense Fut,�·bol Clube,
'Siga para.H Guanabara on

de será submetid'J a testl's

O f9to teve repercussãota ,ao ll"!undo.
rlesagradável nos meios e�

portivos da capital onde a

F/2derãção Cat,lrinense de

Fu,cbol de Salã8 gõza de
Qbat

PESEI
As negodaçõe" entre DS

mentores d:) Paula, Ramos
Conforme é d,!) conheci- e do Avai continuam) em

bora com. lentidão, com pre.,tigio. Também no in-menta público, a dil'et'Jria
do Esporte C:_lube MelrOp!)) tefior a noticia foi recebi

da com repulsa. pois �Jl.pn·
me a verriade do., fatos.

respeitO a tr,ansferência do
no BOnEucesso Futebol Cl'!oe Santo.� Futebol Clube· ;1.- zagueiro Nery para o clube
be. Caso agrade, Hélinho

poderá ficar no futebol ca-
certaram de comum acôr- azul � bnmco,
do a tnmsf.erência do cOt2-

rioca. dependendo do pre
ço do p:9'Sse que \Será exi

gido pelo Figueirense.

SEm: vAI' �R INICIADA

\
A diret:Jria da Federação

Cacarinense de Futebol. deu

jo em que seriam pr'Jtago
nistas na tarde do próximo
dia 1° de dezembro. em Cl'i-

O ponteiro esquerdo Be

tinha· que se revelou na es

quadra elo Avaí e qu,e po,;
terionnente defendeu o

o

SUPERCESTA COLUMBUS" .•
ciÍlma. Ri:'sta agora. aguar
daI' a nov'3. (J::ta que ser:)
firmada entre Metropol e

Santos �ara a l'ealizaç3.o·
deste inter€'.>tadual . que

SYLVIO QUER VENCER .a conhecer de que a sua

sede pI'ópria deverá "er ini
ciadu dentro em breve.
Ficará alojada nas pró

prias de_çendências do Es
tádio dr. Adolfo Konder

Clube Atlético Catarine-n
encontra-se afastado do

O fundis.ta Sylvio Juven
cio dos ,Santos continua �

exercitando com afinco
prevendo a possibilidade de

temporáriamente,
Informou o extrema esquer
da qu.c caso Avaí ou Fi-•. , porque é a 'única - Cesta de Natal - que. faz

constar do folheto devendus oípêsodas mercadorias l
promete inúmel'3S atrat;Ôcs.

gueirense ou mesmo .um ou

tro clube da capital lhe 0-
vir a representai', UlillH vez

I ma};;, O' eS:!Jol'te de Santa
Catarina, na corr'ida de
São Silvestre. anualmellte
realizada em São Paulo. Os
treinos que Sylvin vem rea
lizando ê sob sua própria
orientação.

113. esquina cf" rua Altami-
1'0 Guimarães,
Bocaiuva.

Gilberto Nahas, o ex ár
bitr.o da Federação Catari
nense de Futebol e noss'J

companheiro da imprensa,
escrita, atua'lmente prf's
tando sua colaboraçã:) ,I'J

fereça boa recompensa p
nancdra. voltará a pl'ati
cal' o €',';porte rIas multi
dões.

E flelwi� não (liga que lião foi "ler""I.. !
CONCLUSAO HOJE

A quarta-rodada do Tor-

Usinas A.s,u,lcaIde nela Luiza Melo, será com

pleta,da na noite de hoje·
quando jogarão' 02m BIu-

ATENÇÃO FVTEBOL DE SALãOComunicamos, a quem po�sa interessar, que.Q Sr. MA
RJO NEVES-FURTADO CRecosul - Representações e Co.
branças Sul), estabelecido na Praça de Joinvile neste· Es·
tadu, não está mais autoriza�o a �:etuar vendas ou co

brar.ças em nome de nossa fIrma, rl�o tendo nenhwn efei
lo qualquer ato, que a partir desta 'data, o mesmo _venha
a prat.ica�· E:m nosso nome.

NOVAS USINAS E REEQUI�NTO
Regulamentação do Instituto do 1n�:�t.í;{,AléoolA IEMSA Indústrias Eletromecâ

.

cas S. A. está habili
tada a proceder aos estudos necessário de conformidade com

as exigências do LA.A, Dispõe de corpo técnico de compro
vada idoneidade para:

Estudos econômicos
Estudos agrícolas
Projetos, desenhos e detalhes
Montagem e movimentação de usinas

completa,s, com distilarias
anexas, fábricas de tórula, etc,

menau, aos equipes elo Pai
uneil'as e do Carlos Renaux.
O Palmeiras vem de. unIa
vitÓria diante do Olímpico
por 2 x I).. enquanto o clube
busquense v,em de uma
derrot<l diante do Paysan
dú p:;r 2 x 1.

,Continua repercutindo a,
notici·a SP""l fundament{)
pronuncl ....ua paI' certa el-<!
menta aa imprerua da ca

pital catarinense que ata
,cou a Federação Catari
nen'iie de FUtebol de Salão.São Paulo Novembro de 1963

LIVRARIA NORTE - PARANÁ LTDA.

TERRENOS VENDE-SE
'

(a) Nelson LugE
Diretor

5 WTES com ãrea total de 1.877,75m2
lMOBILIARIA CAMPINAS. Tratar pelo tel: 3772 com

O Marcílio Dias não res

!peitou o adversádo e "sm".
rou'''' o alvi-verde pelo ex

travagante marcador de R
x 1, prpsseguindo aEsim in
victo na 'Sua bonita call1l

panha atê laqui, permane�
c€ndo mais uma semana

no tõpo da liderança �I.O
torneIo.

sr._ Argemiro Afonso Pereira.

VISITA NH 29·11

Encontra-se nesta capital, procedente do municfpio
de Içara, o sr. Angelo Loletti, mui digno Prefeito daquela
comuna, e pessoa bastante relacionada nos 111€iOS sociais
daquela cidade. r

Ao ilustre visitante, "O ESTADO" envia-lhe seus cum.
primentos e deseja-lhe feliz perma�ência entre nós.

IEMSA Indústl'ias Eletromecânicas S. A.
Rua 25 de Janeiro, 303 (São Paulo) - Capital
Telefones: 34-0869 e 37-2439
Enderêço telegráfico _ INDUIEMSA Em Haja!. o Almirante

S P I Barroso que vem se apre-ão ati o - Brasil 'sentando com ,rjltos e ba:- B d---::---=---=--=:=--=---:::::--- ----ii '" no Tom,io Lui" M,]-
,

anco O Brasil- Poucas VagasS U R O E Z ��xt:; ��'";�;:�;:�,� �::� o ou"o "RECO". mini""do poe "-p,"'"3O''' d,
",,� contagem de 2 x 1, s.pós ���Op;!;��:�ó�;�t�ec;::��i�a�o�ri:dc::C:l�SO�n::�:�c��:APARELHOS PARA eStar nel'denclo \lor 1 x (.1. Bmsil, tem por meta, alcançar um grande número de

DEMONS1;RAÇÕES SEM COMPROMISSO dos m3is mo- ���l di(llpo��;i;�s-t���o.atr�: a,lrovações no certame de fevereiro próximo. CARTAZES PI VITRINESdernos aparêJhos e orientação técnica, efetuadas pelo sr. PaH- militante do Paula R�mos. jnte����d�u�are�l�::â s:�:��/�oi�i�i�Õ�: P��:e�b��:s�
"

.10 Mastrandéa representante-técnico da BELVOX Instituto �i��,ar ������� �at���in�� �urw "RECO" constatou seu elevado prestigio entre os Atenção Comércio e Associações
Inte�naciênal de Audi+écnica S. A., ma Barde Itapetining:l, colocar o clube da Man- ���d::s���:,:: ;::ta��e :: a�:�:: ��i��!a�i���:��r��. ESCRITÓRIO TECNICO de255·10 ando Fone: 32·3047, São PauJo, emFpolis,;_ LUX HO. �����e:e:Wtaf���n,t:c! p��� meira turma.

TRL - Rua Felipe Sclunidt, 9. Te]. 2021 8 partir de 26 de NO- terminou o cotejo.
-. can�:�:n�� :��o:l�:Sad�n��r:�oss ::t�:�:�s f:��sFIO��: CONTABILIDADE

VEMBRO, por alguns ljias. Atende a domicílio. Durante os me- re�::ta de�����:a�d�igUq��� nópolis (Científicos, Contabilidade, etc.l, cujas provas fi- DESENHO UBllCI
-

Sf"S que precedem o Natal será posto à' venda um modelo em está mál voltou a perder ��: it��:t�:s�:a s;,n:���tt�e�:i�iao 7c�:s�e:�t���: !���; P . TARIO
con.junto com um carregador de pilha especial, r�arregáveJ, ��r�'!e�sl:�:�iar!ns OI�:I;i�� ��ar���,o Escolar Laura MUner (Escola do Comércio São CARTAZES Pi VITRINESque �lmi�nue sensiv�lmente..!ls.d�as Com a manutenção dos pela eont!lge>!l1. de 2 x 1, N!P'PERCA TEr-JIPO __:.._ Inscrcira.se ainda hoje na Es

'

C!p2re1hos, na5 se,'{Umtes condlçoes: j.. ,Hcj� COl�p;etal1do a 1'0- cola �e Datilqgrafia Remingtoll, à rua Victor Mei;eles 34 Ten. Silveira 56 Ed. Malan -

10 PAGAMENTOS

lç�;�;;;��it����:;::�'EECO
c "",'qu'nt'",n"

�\1I1ii1'iíilii�'i;l.,�.:�,.��L�;�al,�_�,.�,

PARTICIPACÃO
SR. E SRA. ABELARDO SILVA'

SR. E SRA, HENRIQUE TRENNEPOHI,

Têm a sati;!açào de participar o noivado de "seus fi,
lhos. LENITA E WALTER, ocorrido no dia vinte e cincO
de novembro de mil novecentos e Hssenta e três.

Florianópolis, 22 de novembro de 1963
Rua Felipe Schmidt. 10:1 Av, Hercilio Luz, 62
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EDilAL DE CONCORRENCIA PUBLICA· N:�b3/025o Departamento Central mais ou �enos. Unidade - .36 - Armário com portas prateleiras, fundo fechado, x 1,50 x 0,40 m.,.mais ou me- 131 --:- Pqrta chapéu,S. com es u-o, 1'e.ao�",,,. Unidade - um /porta ban�eira. Unidade _

de Compras, torna público um. Quantldade 2. corediças, fechadura tipo com 110 x 042 m. mais nos. Unidade _ um. Quán- pelho e cabide, Umdade - Qu .ntídade - 2. um. QuantIdade - 1.
que fará realizar, no dia 17 - ,Caixa para papéis de Yale, vidros' claros, com

.

ou merfas. unidade '_ um. tírtade l. um" Quantldadé. _ 1. lul - Mesa pera méquinn 193 _ Mesa, para méquína
23/12/63, às 10 horas, na sua expedíenta, Unidade - 1 1,50 x 1,50 m. mais ou me- 'Quantidade _ 4. '.00 _ nruco estofado em 13'2 - Mesas 'grandes pin- de escrever, com qu-tro ga- de escrever, com quatro ga
séde, à Praça Lauro Miller, Quantidade - 1. ,nos. Unidade _ um. Quan-

"

68 _ Mesas grandes 'pinta- nlástico, com mesa de cen- tadas de azul, com 3,00 x vetas, cem 0,96, O/J x 0,10 vetas, com 0,95 x 0,50 x 0,7'
n. 2, CONCORRl!:NCIA PÚ- 18 - Mesas duplas, de 1,50 tidade - 1., 'das de azul, corri 3,00 x 1,00 11'0, redonda. Unidade, - 1,00. Unidade um Quantida- m., mais ou menes. Uni -.ade m., mais ou menos. Unida
BLICA, nas condições se- x 0,70 x 0,80 m., mais ou me- 37 - Grupó estofado em m. UrÚdade ,._ um. Quanti- um. Quantida,r'le ':_' 1. de - 3. - um. Quantidade - 2. dade _ 1. Quantidade _ 1.
guintes: ����n�a�� - um Quan- ���s���o{;:�:�ed�c:��r�: .�:� ���os regUadOS� com ����a�����.oU�ii::;:la� �::s��������ra�o�=- !��e�e�:��aU��:d�a�lsUl�� �::e�ie��\in��:d�a::is!:
I - OBJE��N��ACONCOR- �:a�le�::=.n�:n��m fe�::' ��da� �;:;;o tri�gular, ��:'n';;�:do:. 6�nidaüe - um,

.- �O�' �u�:��,a�(>�r:- �áqUina ��a�d����re6� para lixo. ��a�i�:�'a �u�ia. com 1,50 ��an�d�:sa-d��las, com

BLUMENAU - CIDADE r�:�:���::!� :Y::�i:�� �:�'Q����;?,:n�:::.� �:d;;-deC��'O�::";,��:d!X��:' :��:����o,E::o!:�:�:�� tini:ad'
- um. Quantidad, �.��::.�t��,m2_m�� O�u:'� ��:��::���:F,�ai���

1 - Carteiras duplas cen- tidade - 4.
-

de escrever. com quatro ga- CHAPECó _ CIDADE _. um. Quantidade _ 1. GUABIRUBA - CIDADE 164 - Estante com quatro 196 _ Estante, com quatro
trais, com ranhura para CB.- 20 - Quadro para avisos. vetas, de 0,95 x 0,70 x 0,50 m. 103 - Caixa para papéis de prateleiras fundo fechado prateleiras, hmdo fechado,
netas, sem tinteiro. Unida- Unidade - um Quantidade mais ou menos. Unidade _

.

71 _ Carteiras duplas cen- expediente. Unidade - um. 135 ---I Quadros negros, U- cor-r 1.10 x 1,00 x 0,42 m., de 1,10 x 1,00 x 0,42 m., mais
de um. Quantidade - 108. - 1. \ um. Quantidade _ 1. trais, com ranhura para ca- Quantidade - 1. nidade - um. Quantidade mais ou menos. Unidade - ou menos. Unidade _ um
2 - Carteiras duplas trazei- 21 - Porta chápeus, com es- 40 - Caixa para papéis de netas, sem tinteiro, Unida- 104 - Quadro para avisos. _ 8. um. Qu�-_�idade - 4. Quantidade _ 14.
ras. Unidade - um. Quanti- pelho e cabide. Unidade - expediente, unidade _ um. de _ um. Quantidade _ 72. Unidade - um. Quantidade 1"5 .-

- .

o pal aviso. 197 _ Quadro para avisos.
dade - 18. um. Quantidade - L Quantidade L 72· _ Carteiras duplas tra-

- 1. XANXERl!: _ CIDADE Unidade - um Quantidade J1l1Jade Um. Quantidade _

3 - Carteiras duplas dian- 22 - Mesas grandes pintadas 41 - Qlladro para avísos. zeíras. Unidade _ um. 105 - Porta chapéus, com es
- 1. 1.

teiras. Unidade - um Quen- de azul, com 3,00 x 1.00. U- Unidade - um Quantidade Quantidade _ 12. pelho e cabide. Unidade - 136 -,- certeiras duplas cen- 166 - Porta chaneus, com [D8 _ Porta chapéus, com

�j��SC-:iv��inha, com duas ��tl�deB::a�' r�:ua:����dceo! !; _ Porta chapéus, com esJ �:jr�. ca������edUP�S d�:� ���. �U�:�i:sa��a�e�' pinta- '1:���, c�:n r�:���:O.P��i::� espel��a�tidade _ t: �11i el��1����1t�:��e'1�nidade-
gavetas, frente e lados fecha três metros. Unidade - um. pelho e cabide. Unidade _ 1 Quantidade _ 12. das de azul, com 3.00 x 1,00. de um. Quantidade _ 72. 167 - Me",� pinta- i:9 _ Mesa grande pintada
dos, fechadura tipo Yale, Quantidade - 6. Quantidade - 1. 74 _. Escrivaninha, com Unidade - um. Quantidade 137 � Carteiras duplas tra- da de azul, com 3,01 x 1,00 de azul, com 3,00 x 1,00 m.,
com 1,35 x 0,80 m .. mais ou 24 - Coletores para lixo. 43 - Mesas, grandes pinta- duas gavetas, rrentee ladós 3. "."i"'<lO:; Untdade _ um Quan m., .mais, ou .mencs. Unida- mais ou menos. Unidade _

menos. Unidade - um. Unidade - um Quanti,dade das de azul. com 3,00 x 1,00 recjiados, fechadura tipo Ya- 107 - Bancos reguados, tidade _ 12 de - um. Quantidf\de - '1. .nn. Quant;dade _ 3.
Quantidade - 9.' - 6. Unidade - um Quantidade Ie, com 1.35 x 0,80 m., mais com 3 mete-s. Unidade - 168 _ Carteiras duplas dí- )'}8_- Bancos reguados, com 2'.)0 _ Bancos reguados
5 - Cadeiras simples, refor- 25 - Carteiras duplas cen- - 3. ou menos. Unidade _ um. um Quantidade 6. anteíras. Lnídade _ um, 3.00 "'e�m� .Unidade - um. com três metros. Unidade
çada, assento anatõmico. U· trais com ranhura para ca- 44 - Bancos reguados com Quantidade _ 1.

. 108 - Coierures para papéis Quantidade _: 12. ouantmade 6.
um. Q:.lantid.D:de _ 6.

nídade - um Quantidade netas, sem tinteiro. Unidade três metros. Unidade - um. 75 _. Cadeiras simples re- usados. Unidade - um. 139 _ C;,adeira ssroroes I'r> 1fi9 - Coletores de lixo -

201 _ Coletores para lixo,
- 23. - um. Quantidade - 36 Quantidade - 6. forçadas, assento anatômi- Qliantidade 6. forçada, assento anatônico, Unidade, - Um Quantid:vle Unidade _ um Quantidade
6 - Quadro negro, nas di- 26 - Carteiras duplas tra- 45 - Coletores para lixo. ('n_ TT;"�flde _ um. Quanti- tro-dade _ um. Quantidade

- 6.
_ 6.

'

mansões de 3,00 x 1,00 m., zeíras. Unidade - um. Quan Unidade - um. Qmmtidade dade. 15 TAIó - CIDADE 12.
jjntdade - um. Quantidade tidade - 6. - 6. 76 _ Coletor para papéis 140 _ Grupo estofado em RIO NF(!PTl\TUC'i ...,....I"T.,....�.",

- 6. 27 - Carteiras duplas dian- usados. Unidade _ um. 109 - Carteiras duplas cen- plástico. com mesa de cen- ''1'0 - Carteiras duplas cen- 202 _ Carteiras duplas cen

7 - Coletor para papéis u- teiras. Unidade ___.. um. cuen- ARARANGUA' - CIDADE Quantidade _ 1. trais, com ranhura para ca- tro, redonda. Unidade _ trais, com ranhura para ca-

sados. Unidade - um Quan- tidade - 6. 77 _ Escrivaninha com ctn- netas, sem tinteiro. Unidade um. Quantidade _ I. netas. eern etntetro. t;nirt�_
!idade - 7. 45 - Carteiras duplas cen- co gavetas, fechadura tipo

- um. Quantidade - 54. 141 _ Mesas duplas, de 1,50
n". - 1'..... ('I,," ....H,.:�"'" - "0;

8 - Apagadores de feltro, CRICIUMA - EX-PATRI- trais COIn ranhura para CS- Yale, com 1,35 x 1,00 m.,
110 - Carteiras duplas tra- x 0,70 x 0,80 rn. mais ou me- 1'1'l - C,,-'-;rpc; cou-tas t-a-

para quadro negro. Unidade MONIO netas, sem tinteiro. Unida- mais ou menos. Unidade _
zen-as. Unidade - um. nos. tjnídede _ um. Quan- serra. n"irl"rl� - um. zeíras. Unidade _ um. Quan

- um. Quantidade 12. de - um Quantidade - 36. um Quantidade"," 1. Quantjiade - 9. tidade _ 3. O''''ntidade - 6. tidade _ 9.
9 - Armário com portas 28 Carteiras duplas cen· 47 - Carteiras duplas. Unl- 78 _ Cadeira giratória, as- 111 - Carteiras duplas di_- 142 _ Est.ante com quatro 1'7� - C rteir"s duplas di- 204 _ Carteiras duplas dian-

corrediças, 1,10 x 1,50 x 0;40 trais, com ranhura para ca· dade - 6. sento anatõmico. Unidade anteiras. Unidade - um prateleiras, fundo fechado. al1teirf'.s. Trnid�de - um t�;r:is. Unidade _ um. Quan-
netas, sem tinteiro. Unidade 48 - Carteiras dup:as dian- _ um. Quantidade _ 1. Quantidade - 9. com 1,10 x 1.00 x 0.42m., mais 0nant.id'lde - 6.

um Quantidade - 54. teiras. Unidade - um Quan- 79 - Armário com portas ou menos. Unidade - um

29 _ Carteiras duplas tra- tidade 6. corrediças, vidros claros, D. EMA f_ CIDADE nu"-ntjdarl.e _ 4. <=:\0 MT ....TT'C"T Tl'("lE'3'1'�

fechadura tipo Yale. com 143 _ Mesa grande, pintada
- CIDADE -

�

SÃO JOSÉ DO ÇERRITO 1,50 x l,50'x 0,,0 m., mais 0:.1
112 - Carteiras duplas cen- de a'l;tt1, com 3.00 x 1.00 m. 173 _ Cari,eiras duplas cen-11 - Escrivaninha com 30 - Carteiras duplas dian-

CIDADE
menos. Unidade - um. trais, com ranhura para ca- Unidade - um Quantidade �ralS, com rannura para ca-

cinco gavetas, fech!Ldura ti- teiras. Unidade - Quantidade _ L netas, sem' tinteiro. Unida-
_ 3.

po Yale, com 1,35 x 1,00 m. Quantidade - 9.
49 _ "':a:teiras centrais du- 80 _ Grupos estofados em. ��3 -=--u��r��:sti:��a�t�::' 144 _ Bancos reguados, com �t:;l.s�:a������· ���.aú.e

���s ��an����� �ni��de
-

31 _ Escrivaninha, com pias. com ranhura para ca- plástico, com mesa de cen· zeiras. Unidade _ um. três metros. tJmuade _ um.
174 - Canell'àS duplas tra-

12 _ Cadeira giratória, as- duas gavetas, frente e lados ne.tas, sem tinteiro. Unida- tro, l'ednnda, Unidade - um Quf..ntidade _ 3. Quanndaue _ 6. �e�:�� �l1��ue
- um. �uan

sento anatômico. Unidade fechados, fechadura tipo Ya- de - um Quantidade 18. Quantidade - 2. 114 - Carteiras dupJas dian· 14ó - C01et\)res para lixo.

um. Quantidade _ 1. le, com 1,35 x 0,80 m. mais s.o - Carteiras duplas tra- 81 - Armário triangular, teiras, Unidade _ um. Unidade _ um. Quantidade
1'/" - Cal',eiras duplas di-

ou menos. Unidade - um. ZQ'ui'aan',· •.dodu,ni�de3. ..... um. �:.taQ:::t����� �nil�ade
- Quantidade - 3. - 6.

__� ��:����d�n�a�eQuantidade - 1. ..

32 - Cadeira simples, :refor
çada, assento anatômico. U

nidade - um. Quantidade 3.

33 - Coletor, para papéis
usad06. Unidade - um.

Quantidade - 1.

34 _ Escrivaninha com cin

co gavetas, fechadura tipo
Yale, COIn 1,35 x 1,00 m., mais

ou menos. Unidade - 1

Quantidade � 1.

35 _ Cadeira giratória, as

sento anatõmico. Unidade �

um. Quantidade - 1.

m., mais ou menos. Unida
de um. Quantidade - 7.

10 Cavaletes para mapas.
Unidade - um Quantidade
-6.

zeiras. Unidade - um Quan
tidade � 9.

13 - Armário, com portas
corrediças,. fechaduras tipo
Ynle, vidros cJaros� com 1,50
x_ 1,50 x 0,40 nl., mais ou me

nos. Unidade - um Qu�n
tidade 2.

14 - Grupo Estofado.
em plástico, mesa de centro,
redonda - Unidade - U111.

52 - Carteiras duplas cen

trais, com ranhura para ca

neta, sem tinteiro, Unidade
- um. Quantidade - 180.
53 - Carteiras duplas tra
zeiras. Unidade - um.

Quantidade - 39.

SAO JOAQl:HM --'- CIDADE

Quantidade - 2.

15 � .Armário, triangular,
porta bandeira. Unidade -

um. Quantidade - L

16 - Mesa para máquina de

escrever, com' quatro gave·
" tas, de 0,95 x 0,50 x 0,70 m.,

54 - Carteiras dúplas dian
teiras. Unidade - um.

QUlBntidade - 30.

55 - Escrivaninha com duas
gavetas, frente e lados fe
chados, fechadura tipo Ya
de, 1,35 x 0,80 n., maia ou

menos. Unidade - um.

Quantidade _:_ L
56 - Cadeira, simples refor

çada, com assento anatômi
co. Unidade - um. Quanti
dade - 14.

Participação
Luiz Henrique e Brígida Maria participam aos paren

tes e amigos de seus pais o nascimento de seu irmãozinbo,
.

LUIZ FERNANDES SALVI, ocorrido na Maternidade Car

mêlaDutra.
28·11-63

CASA
Vende·se na Chácara do Espanha, á rua Martinho Ca

lado 15. Tratar á Fraqa Getulio Vargas 23 ou telefone 3482.

57 - Coletor para papéis u

sados. Unidade - um.

Quantidade - L

58 - Armário com portas
corrediças; vidros claros,
fechadura tipo Yale, com

1,10 x 1,50 x 0,40 m., mais ou

menos. Unidade -

QuantJid,ade - 1.

Escola Industrial de Horianópolis
EDITAl

59 - Escrivaninha com

cinco gavetas, fechadura ti

po Yale, com 1,35 x 1,00 m,

mais ou menos. Unidade -

l°) De ordem do Sr. Diretor, faço público que estarão
abertas as inscrições aos Exames de Admissão ao Curso

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

, vembro a 6 de dezembro do corrente ano, no horário de

7,30 h às 11,30 h, (ievendo os candidatos apresentarem, no um. Quantidade - 1.

alo da inscrição, os seguintes documentos, com firmas re- 60 - Cadeira Giratória, as

conhecidas: sento anatõmico. Unidade -

a) Certificado de conclusão do Curso Primário ou ates- - um. Quantidade - 1.

tado equivalente;
b) Atestado de vacina passado pelo D.E.S.P.;
c) Atestlldo médico passado pelo D.E.S.P.;
d) Certidão de idade;
e) 6 fotografias 3x4, de frente. menos. Unidade - um,

2') Só poderão inscrever-se candidatos que tenham 11 Quantidade l-

anos completos, ou venham a completá-los até dezembro 62 - Grupo estofado em

de 1964. plástico, com mesa de cen-

3") Não serão aCBitas inscrições condicionais. tro, redonda. UÕidade-
4") As provas serão iniciadas a 10 de dezembro do cor- um. Quantidade - 2.

rente ano, obedecendo o seguinte horário: 63 - Armário triangular,

10/12/63 _ terça-feira - 7,30 h - Português (Elimina- porta bandeira, unidade -

tória) _ Nota minima 5 (cinco) . um. Quantidade - 1.

12/12/62 _ quinta-feira _ 7,30 h - Matemática (EH- 64 - Mesa, para máquina de
minatória.) _ Nota mfnima 5 (cinco) escrever. com quatro gave-

14/12/63 _ sábado - 7,30 h _ História do Brasil tas, de 0,95 x 0,70 x 0,50 m.,

16/12/63 _ segunda-feira _ 7.30 h _!_ Geografia do mais ou menos. Unidade -

Brasil. um. Quantidade - L

OBS.: Média Global de aprovação: 5 (cinco) 65 - Caixa para. papéis de

Florianõpolis, 20 de novembro de 1963. expediente. Unidade - um.

Visto: Quantidade - 1. '

Ant.iinio de Freitas Moura 66 - Mesas duplas, de 1,50
Diretor x 0,70 x 0,80 m., mais o me-

Glauco Rodt'ie:ues Corrêa nos. Unidade - um. Quan·
Ser.retáric tidade - 3.

61 - Armário, com portas
corrediças, vidros claros,
fechadura tipo Ya1e, com

1,50 x 1,50 x 0,60 m., mais ou

27-11-6:1 67 - Estante, com quatro

A'I:11','[.t, "':EM - CIDADE

trais, com ranhura para
canetas, sem tinteiro. Unida

doe - um. Quantidade - 54.

203 - Carteiras duplas tra-

t;.-l..,rl� - 9.

OB<;1i:FWACóBS: Os mó-

veis cuia madeira não p.ste

.ii determinf'lda deverão

ser manufaturados em ma

deira de imbúia, canela ou

f'�r'!r'l, e envernizado a bo-

neca.

2 - Os orecos se enten

derão no local a que se d�
tinB-m os m<:Íveis e êstes ...
morVados e in<;talados, at.\j
o dia 15 de março da 1964

J2 - Mesa pura máquina de

escrever, com quatro- gave

tas, com 0,95 x 0,50 x 0,70m.,
mais ou menos. Unidade -

um. Quantidade - 1.

83 - Caixa para papéis de

exped1entl'l. Unidade' - um.

Quantidade 1.

84 - Mes'il dupla: com 1,50 x
0,70 x x O ao m., mais ou me

nos Unidade - um. Quanti
dade - 3.

I :r - FORMALIDADES
ITAJAt - VILA SÃO. JOAO SANTA CECILIA - CIDADE

...

U5 - Estante com quatro
prate1elra.:.., l<.lnao leclJ.ll.cto,
com 1,lU x 1,UU x O,'J,:.! m.,
JY,all; ou IflellOS. Uruuadé _

um. Quantidade - 4.
Bti - loluuL1ru para avisos,
Unidade - um. �antictacte
-;. .....
811- Porta chapéus, cOln .,,,.

pelho e cabide. Unidade _

�m. Quantidade .:_ 1.
88 - Mesas, grandes pinta
das de azul, com 3,00 x 1,00.
Unidade - um. Quantidade
�3.

....
89 Bancos reguados, COln

três metros. Unidade - um.

Quantidade - 6.
90 - Coletores para lixo.
Unidade - um. Quantidade
-6.

CAXAMBú - CIDADE_"

��oT ;CSÉ DO CEDRO _

1 - Os interessados deve-

CiDADE ���m��;�:::s: as seguintes

t;:iS-:-C�:t.el�:h���las pcae:;: a) a1)resentar declaração
de CCJ.l'h1eclmento e subm!s-

�:n:::a:n�.lT����;;��de �l��� são às normas do Edital n·

_'/'1 - Carr.elras auplas cen· ���:�1-�;:c6i�1 P�b�.���Oden�
�:�'eU�d:�e

- um. <.,Juan· de teVei'elro de 1963;
148 - Carteiras duplas diar. b) _ Os envelopes, con-

117 - Cal'�eiras duplas dian- teiras. Unidade - �uan- ��te�a�.d.t;;;:�edUP�S u:: tendo propostas e documen-

��:� �n!g4�de
- um. Quan tidade 9.

Quamiciad, _ 9. ��s'D�:�;�!�en��rc:���:r:;
���e�s,E����:ni�h��d��mfe� MAFR'

LAGUNA _ ·CIDLDE ��misr�� �:�e�b�oh��a�9:;'
chados, fechadura tipo Yale, 149 _ C2.rteirns duplas cen-

179 - Carteiras duplas mediante recibo, em que
com 1,35 x O,IJO m., mais ou tr.ais, com ranhura para ca- centrais, com ranhura para mencionará data e hora do
menos. Unidade - um. neta, sem tinteiro, Unidade ��:��s6. sem tinteIro. Ur.í

recebimento, assinado por

Quaf-_ntidade
- 2. um. Quantir'ade - 108.

180 _ Carteiras duplas tra.
funcionário do Departamen-

���çada�a::���::�l��d:� �!�ra� C�:���aa;e dU�as:: zeiras. Unidade - um Quan·
toc�e�r�sd�r��:�;:\erão

de - um. Quantidade - 19. Quantidac:3 _ 18. �_de
- um. QuantlQ&u.e .

abertas, às 10 h.')ras do dia
!� "":'" Coletores para papéis 151 _ Carteiras duplas dian- 23/12/63, e na presença dos

�ado.;� .. _'
úniciade - um. teiras. Ut'lidade _ um. Quan- �i'rn� ���:�:s�U�ll�SQ�:�: propunení.cs ou seus repre-QUaz;ltidade

.

1. tidade 18, � sentantes legais.
i2� - Annário com portas ��2as ;vet�:�'irve��:�a l:�:

tidade - 6.

III _ JULGAMENTO

���r�d��:�,x o�!�r:. m���r�� fechados. f_ hs.dura tipo Ya- BRAÇO �:g:TE -

INo julgamento 9a concor-

:����dad�ni�a�� - um. �e�l�� l'��ni: i��Z" �iS u�� 182 - Carteiras duplas cen- ::�:iÇ�e::o ::s::���;� :�
122 - Escrivaninha, com ��a�i�:�:i� !;mnJes refor- �:��s:, c_�� ���t��;�. �%�a�: Regulamento apro:�do pelo

çinco gavetas, fechadura çada, assen1'Q anató'1ico Uni-
- um Quantidade 72

Decreto n° SF·25·61 82.

tipo Yale, com 1,35 x 1,00 m dade _ um. Quantid,adé! '1'.
183 -' Carteiras du;as tra- A concorrência pOder: :;1'

:��sQ::n�:�� �ni�.adé
-

l'í� - QI1<lrlros neq�'Qs, com ::a: �ni��de
- um. Quan- :��a���t��:ave�O�::ali�ad:

123 _ Cadeira giratória, ���n�i���� �ni�;de
- um.

184 _ Carteiras duplas di- expr�ssamente exigida pelas
assento anatômico. Unidade 155 _ Colptores para papéis

anteiras. Unidade"':__ um.
Leis e � .omissão importe

- um. QuantiLiade - 1. usados. Unidade _ um
Quantidade _ 12.

em preJulzo aos co�corren.
124 - Arn\4.rio com portas Quantidade 1. 185 _ Escrivaninha com' t�s, ao Estado o� a. mor!.l'

corrediças, vidruS claros, 156 _ Armário com porras
duas gavetas, frente e lados

..

h�d� da concor:enc�. t a)fechadura tipo Xale, com corrediçn.s, fechadura tipo ��l�a,d10,;5 /�,3h5adxu'Oa,80 timPO de CO���:����� �ua ;:r:iS1,50 x 1,50 x 0,.40 m., mais Yale, com 1,10 x 1.50 x 0,40. '

J 1 d

��a:����� U�id;.de - um mais ou menos. Unidade - �r:�sQ��n�:�:' ���aJie -, ���ei� g:e o::�l:�se:v�::co;
125 - Grupo estofado em �;;.3�;:':�:��n� ��m cin-

186 - Cadeiras simples, re rência, caso as propostas a·

plástico, com mesa de cen· cOl!1lvet1'l" fecheõ1Tra tipn Ya forçada, assento anatômico. ��:e:��d��te�:�ses do Esta

:�',' ����t��deU�d��e -

le. com U!i x 1.nrI m., m<lis �nil��de
- um. Quantidade

do.

128- - Mesa para máquina ��a:::;� i.nidade
- um

187 - Coletor para papéis
de escrever, com quatro ga- usados. Unio"de _ um

vetas, de 0.95 x 0,50 x 0,70 m., 158 _ Cadeira giratória, as- Quantidade - 1.
mais ou menos. Unidade - sento. anatÓnico. Unidade 188 - Escrivaninha com 5
um. Quantidade - 2. um. Quantidade _ 1. g�vetas, fechadura tipo Ya-

!�e�e��!�aU����d�a�isu�� ���r�iç�:�!;��o�o:ar��:t:; /�t c��n:��5u�id��em���� ---------._---1Cl!tantidade - 1. r;!l�dura tino Yale. r;""'" 1.5Ô 01lantidade 1. .

..

128 - Meo;as dunTIlS. de 1.50 x 1,50 x 0,40 ln., mais ou me· 189 - Cadeil'a giratória. as· tp.�x 0.80 x 0.'70 m., mais ou me- ,�- Tt_, 'l'lde _ ul!l. Quan- sento !'natl'rm;!'!Q. Unidadoa .� 80MO-aSnos. Unid!'de - um. Quan· tidade 2. - um. Quantidade - 1.
tidade - 3. 11.>0 _ ("rupo e.c:�"faJo em lC/O - Annário, com portas HIDRÁULICAS
129 - Estante com quatro plástico, com I!)�-:l. de cen- corrediças. 1,10 x 1,50 x 0.40

o m6xlmo de e!idê"cio

J.,prateleiras ,fundo fecba-
_ ,

m" mais ou menos.Unidade

:�i;o:���"xO:.'O�:i���e� I GUSTA DE C�fÉ? , ���.�U����d:s:�fado em It
��. �;�:�o..�e : ..�. �rn�"s. tNTÃO rrfl� 'ff 1,1r-- ���st��;-i��; :e�:l�eQ�:�-
Unidade - um. Quantidade ._. __•..__ tiliade ----"'2.
- 1. 192 _ Annârio tr�nngulor,

115 - Carteiras duplas cen

tra.!s. com rl'lTlh,',a. moITa C8-

netas, sem tinteiro. Unida
rfe - um. Quãntidade _

144.

146 - Cal'tfllras duplas
centrais, com ranhura para
canatas, sem tinteiro. Uni
dade - um Quant.idad:! -

5�

14, - Carteiras duplas tra
zeiras. Unidade - um O'-!an
tidade 9.

116 - Carteira:;; duplas tra

'Geiras. Umdacte - um. Quan
tidade - 24.

91 - Carteiras duplas cen

trais, com ranhura para ca

netas, sem tinteiro. Unidade
- um., Quantidade - 54,
92 - Carteiras duplas trazei
ras. Unidade - um, Quan-
tidade - 9,

,

93 - Carteiras dUplas dian·

teiras. Unidade - ,um.
Quantidade - 9.
94 - Escrivaninha, com duas

gavetas, frente e lados fe

chados, fechadura tipo Yale,
com 1,30 x 0,80 m., mais ou

menos. Unidade - um. Florianópolis. em 18 de
novembro de 1963.

(Rubens Victllr da Silva)
PRESIDENTE

Quantidade - 1.
95 - Cadeira simples, refor
çada, assento anatômico. U
nidade - um. Quantidade 3.
96 - Coletor para pal!léis
usados. Unidade - um.

""Iiantidade - 1.
97 - Esc:'ivaninha, com cin
co gaveta,>, fechadura tipo
Yale, com 1,35 x 1,00 m.,
mais ou menos. Unidade -

um. Quant.idade - L
98 - Cadeira giratória. as

sento anatõmico. Unidade
- um. Qnantidade L
99 __ Ar"lllÍTlo com unrtl\S
corrediças. vidTo _ êI�ros, fe
chadura Bpa' Yale, <J'm ,1.50

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Fala a "O ESTADO" o Prof. J. A. Cesar Salgado, Procurador de Justiça de São Paulo e Presidente da lia, Convenção Inferamericana do Ministério Público
que vieram de outros E� 1: licito dizer-se que a debatidos e pela ressonên- to de Carvalho, represen- crer aos promotores de Não seria posslvel esque- gente de Santa Catarina se

tados, mas até, estou segu- Reunião alcançou plenamen- cía que êles fatalmente te- tante do Rio Grande do Santa Catarina, que parti- cer.- e teço-o ínterpretan- revelou agora, ainda Ullla

de Santa Catarina foi, sem ro, dos idealizadores e rea- te os seus objetivos e os rêo, quando divulgados. Sul. ciparam ativamente dos tra- do o sentir de meus corn- vez, em obséquios que mui.

qualquer exagêro, surpreen- lizadores da feliz e oportu- ultrapassou mesmo, pela Dentre as teses aprova- Referiu-se eie a alguns balhos, demonstrando não panheiros de outros Esta- to nos sensíbrlízaram.

dente". disse ontem a "O na iniciativa. rmpcrtãncla dos temas aqui das pelo plenãrío é de sa- julgados que conferem ao s6 empenho em colher tu- dçs - as gentilezas que nos

ESTADO" o prcr. Cesar --_______________ llentar-se a que se refere à juiz o arbitrio de trancar a formações para o bom de- furam dispensadas pelos

Salgado e prosseguiu:

O.'
-

E-s:r-AD O""
independência do MinJstério ação penal,"in limine une", sempenho do cargo, como c�legas catarinenses e suas

Público, o que importa nn mediante a simples declara- também venosa cultura [u- exmes. esposas.

_ "O saldo positivo das rejeição do velho conceito ção de que não há crime a ridica. .j"<j'i� A fidalguia, tradicional da

�:;:;!�:�::r�':��:F��: F1,,;an:p:;�, ;��:��t:��:::a�: 2�'::�:::��o-de :963 ;�A��:ã�P:�!�::: ���::'��:?'o�!i::P��:�; L"Indon ,JO hn80n'-fo "Ia necessária ênfase que u leis lhe asseguram de pra
Ministério Público é órgão mover a ação penal. É uma

do Estado, e não mero agen- forma insólida de arquíva
te do Poder Executivo, o menta "ex-orücto" do pro

que coloca a instituição em cesso, o que não é de se ad

posição de singular realce, miUr, em face de nossas

no quadro do Estado Mo- leis.

"O êxito da Primeira Reu

nião do Ministério PUblico

ft Sucessão Presidencial
pela Constituição dos EUA
washington. 26 (OE) mão do falecido Preskien- gresso e raunceda pelos
Em caso de morte do Pre- te). zstaocs. abrange um caso

stdente da República, a 7. O Diretor dOS COrreios de emergénola como. por

c-mdnuldade da tarefa do (John' Oroncusktj. exemplo, a morre de um

Chefe cio Executivo asse- 8. O Secretário do Inje- presídente-cíettc no peri-
gurada -eto Constituição rlor (Stewart Udall). ode entre a eleição e a to-

do pais. 9. O Secretário do Tra- mada de posse. Em [ai oa-

Assim foi que se tomou balho (wlfard Virtz). so, o Vtce-Presldente eret-

Chefe do Executivo - o Na 20.8 emenda a C(}m;�i to pt-esta juramento na da

36.I)�Pre"I(!.ente dos Esta- tutcão. aprovada pelo CO!l ea marcada para a posse.

dos Unidos - o více-Prn

sidente Lyndon B. John

son, em sucessão a Jonh

F. 'Kennedy assassinado. 1

nado.
Assim reza o Artigo II.

Parágrafo 1, Clausula 6

da Magna 'Carta norte-a
mertcan a:

Dr. Mário Gonzaga da Costa
Entra-se em, nossa Ca

pital o Dr. Mário Gonza

ga da Costa, Juiz de Direi

to da Comarca de Videira.
"O ESTADO" com pra-

zer registra a vinda do ,

lustre macristl'ado rormu

Iandc-Ihe votos de uma rc

lIz e proveitosa permanón
eia em nOSS:l melo.

demo.
Dentro dessa concepção

rlgorosament.e legitima, o

promotor de Justiça deve

gozar de ampla autonomia,
no exercício de sua alta
missão.

Consequentemente; é mis

ter, segundo se deliberou
na Reunião de Florianópo
lis, que se facultem. ao Mi

ntstérto Público regalías
equivalentes às da Magistra
tura, pois juizes e premo
tores colaboram em igual
plano, na realização da .rus

tiça.
Outro assunto de magna

importância trazido à con

sideração do plenário foi o

exposto com lucidez e eru

dição pelo Prof. Paulo Pin-

"Caso seja o Presidente
afastado d:) cargo. ou �i!

porventura fôr morto, re

nunclar ou se torna') Inca
paz de exercer 03 poderes
e deveres de dito cargo. o

mesmo passará ao Vice

Presidente.

Os dbpositivos referen

tes eo preenchlmenjo d'l

cargo. nos casos de morte

tanto do prestdeme como

de Vice-Presidente. íncor

param-se numa 1.c1 pru

mulgada !1clo congresso
em 1947. ESSA rcvif::ão de

uma lei de 1886. retauva à
sucessão presroenciat, es

-abelece que o seguintes
membrog do Gabinete po
derão assumir a presldên
ela na seguinte oruom:

1. O Presidente da Câ
mara dos Deputados ta.u
almente. o deputado JOl.ll

W. McC'Jrmack).

2. O Presidente interin0
do Senado (que é. tam
bém. ':! Vice Presidente j;t

República).
3. O Secretário de Esta

do (Dean RuskJ.
4. O SecI'etárlo do Te

souro (Douglas Dlllon).
5. O Secretario da Defesa
(Robert ,McNamara).
6. O Secretário da Justi

ça (Robert Kennedy, ir-

SABOUOSOl

SO CArE ZITD

NOTA

Prosseguem as

Palacio das

O Congresso rendeu me.

recida homenagem ao ilus

tre Governador do Estado,
Sr. Celso Ramos, por sua

esclarecida compreensão dos

problemas de tnterêsse do

Ministério PUblico e por
seu acolhimento às justas
reivindicaçõés da classe.
Salientou-se também o

muíto que tem feito pela
instituição O eminente Pro

curador Gemi, Dr. Rubem

Morltz da. Costa e o incan

sável Presidente da Associa

ção Cuturínense do Míniste

rio Publico, D,r. Ennlo De

maria cevenneer, a quem se

deve particularmente o su

cesso da Reunião.
Cabe uma referência espe-

Reuniões
Indú�trias

no

Presidente da CNI Homenageia com um Almoço os Dirigentes Industriais
.

de SANTA CATARINA.
Prosseguiram, no dia de

ontem, as reuniões dos õr

gãos máximos representati
VOS da índústría nacional.
Pela manhã, no auditório
do Palacio das Indústrias
reuniu-se o Conselho de Re

presentantes do SESI Na

cional, e à tarde teve início
a reunião plenária do ser

viço Nacional de Aprendi
zagem Industrial.

A APASSC PELO SEU PRESIDENTE, CONVOCA SEUS
ASSOCIAOOS, ASSISTENTES SOCIAIS, PARA UMA AS
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, ONDE TRATA.
RAO DE ASSUNTOS DE INTER:tSSE DA CLASSE, A REA
LIZAR-SE DIA 28 DO CORRENTE, QUINTA-FEIRA, NA
FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL, AS 20,00 HORAS EM
1" CONVOCAÇAO OU AS 20,30 HORAS EM 2' CONVOCA
ÇAO COM QUALQUER· NuMERO.

ELISA Ft\Us'rINO DA SILVA
PRESIDENTE DA APASSC

O assassinato do Presidente Kennedy, po'r um america

no. faz-nos compreender, estarrecidos, até aonde podem ir

os fanatismos. Lider autêntico dos idea'is democráticos e

crist.ios, yr.epugnador tranquilo e objetivo da paz, estadis"
ta com os mêritos reconheci�os mesmo nas áreas adversas,
dentro e fora da sua grande pátria. heroi de guerra com a

mais alta condecoração militar, político pre-vitorioso pa�a
mais um periodo lia Casa Branca. - o seu nome era um

ção ao Brasil, realçando as

dificuldades da pequena e

média empresa, cabendo li.
FIESC a tarefa de conse

guir o equilíbrio dêsse de
senvolvimento, declarando
ser a faJ!,a de financiamento
a causa principal do pro
blema. Mencionou a satis

fação da indústria pela as

sinatura de convênio entre
o Banco do Brasil e a Allan

ça para o Progresso, "a que
não teve ausente a CNI,
através do Centro de Pro-
dutividade.
O orador apelou no sen

tido de que a CNI envide

esforços para que tais fi-
nanciamentos cheguem aos

�nt_eressados com brevidade,

afirmando que a FIESC

tre\na já pessoal capaz de

oríénter o pequeno indus

trial 'no setor de propostas
e prdJetos.

-

Finalizou com votes de

que os presentes se sentis

sem em Santa Catarina à

vontade, pots a nenhum

faltaria a hospitalidade de

que o catartnense muito se

honra em Pispensar a seus

hóspedes.
'

GOVERNADOR OPERECF.
JANTAR iNTIMO: AGRO.

NõMICA

O Governador Celso
mos ofereceu, à noite,

Ramos

agronômica, jantar intimo

aos dirigentes da CNI, SESI
e SENAI. Dia 27 será rea

lizada a reunião da conte

deração Nacional da Indús

tria, com término dos tra

balhos no mesmo dia. A
noite teve lugar uma cama

roada na Lagoa da Concei

ção e dia 28 excursão ao

Vale do Itajal, de onde os

visitantes tomarão seu des

tino de origem. O industrial

Rafael Noschese, presidente
da Federação das Indústrias

de São Paulo chegou a Flo

rianóPO\iS na manhã de 26,
para tomar parte nas reu

Ra· niÕ'3S da CNI, retornando à
tarde à capital paulistf1,l

relata .. "

Os or:ulorer; ,1(1 jant1\r do dia 25 à noite, 110 Lira Tcnis Clube: governador Celso
Ramos. df.· (;uiJhermc Renam: e sr. '.Raimundo Gondim

(Cont. da 1'. pág.) quadros de dirigentes in"- C:heCe do Executivo de San-
Em magnifico improviso, dustriais, admintstr.ava seu ta Catarina, afirmando. ini-

o sr. Raimundo Gondim, da Estado viSando o progresso dalmente, que sua adminis-
entidade máxima ela indús- e o bem comum de todos. tração se calcava dentro de
tria do Ceará, saudou o go- um plano que as organiza-
vemador Celso Ramos, os GOV. Cf;LSO RAMOS: RE. ções representativas da in
dirigentes da FIESC," os LATO DAS ATIVIDADES dústria fizeram em 1959,
presentes, fazendo um re- AD!\UNISTRATI'vAS através do Seminário 50-
trospecto da formação de cie-Eeonomico. O levanta-
Santa Catarina com pro- O Governador Celso Ra- menta então feito, dera as
fundo conh6!'imento dos mos, a seguir, fez )Im rela· direÚizes básicas de sua aci·
elementos históricos e $1')- to de suas atividades como (Cont_ na 4'. pig.)
cio·econômicos, não deixan-
do de aludir aos poetas e

intelectuais catarinenses, 2S

pecialmente Cruz e Souza.
Disse de sua admiração pe
la terra e pela gente que o

hospedava. fixnnclo a cãln
boração da indüsLl'ia n0 df'·

Daqui partimos, gratos"
saudosos, e pensando em
voltar um dia". Finalizou o

ilustre jurista.

um vice

presidente OPeroso
Foi às Muralhas de Berlim,
visitou o Pacífico e o Ex
tremo Oriente, tranquilizou
os aliados e amigos dos Es
tados Unidos no sul da Ásia,
fortaleceu a posição das na.

ções do mundo livre nas
áreas do Mediterrâneo e

Oriente Médio, levou men

sagens de esperanças e amí.
zade à Escandinávia e for.
tateceu os laços de amizade
entre êste pais e os da Eu
ropa Ocidental.
Na Primavera de 1961,

visitou o Vietnam, Fllipl.
nas, Repúhlica da China,
Hong Kong, Tailândia, indla

No Outono de 1962, o sr.

Johnson visitou cinco pal
.

No desempenho desta úl- ses do Oriente Médio e área
tlma missão, foi um viajan_ do Mediterrâneo _ Líbano,
te incan�ável e o sólido bra-

'

Irã, Turquia, Chipre, Grépia
ço direito do Presidente. e Itália.

municípios
gaúchos

Nas eleições em 157

nicípios do Rio Grande do

Sul, a ADP (PSD - UDN -

PL -:- PDC - PRP - MTR)

ganhci� em i�,' e ,q PTB,;em
coligação com oufres !par
tidos, ou sàzinho, nos res-

I, •

tantas 55 municípios. O

PTB tinha 126 prefeituras
e, ,ag:ora�. ficou com apenas
40.

Em Põrto Alegre, com 224

��e�:z;:�, a57Ie����:t�� -

���s�:g����t�a I��aE�:t�!�:�
O seu candidato, que ga- Catarina, com a montagem de
nhou a Prefeitura local, re- 4.500 metros de cabo de alta
cebeu cêrca de 14 mil vo- tensão 0.500 metros de rede)

��� ��:b=:�t:S'm:�i:d�� ;aos_�:::od!��jr:rê�e Canasvlel·

:���s 9n:i�a;�t�S d:a:C�:: I�=:::;==============.J!
dos 21 vereadores que com

põem a Cámara Municipal,
o PTB fez 5 por votação di

reta e 3 com as sobras, pois
o PSP e o PRP não conse

gÚiram atingir o quociente
eleitoral. Os demais parti.
(lOS fizeram os 13 vereado- ,------------_'-'- _

ores restantes. De acórdo ......"
com informações recebidas

pelai Deputado Armando

Falcão, eram baluartes do
PTB, agora perdidos para
as fôrças que se opuseram
ao Deputado

.

Leonel Brlz

zola, os seguintes graneles
municípios: Caxias do Sul
(colônia e industrial; Pela
tas (colônia; indústria e �o·

mérciol; Nóvo Hamburgo

::=�:�:;: �:�oar:o���� A UDN, através do seu presidente, está consulta0·

ximo a Pórto Alegre, com �: ��e��;:����o�;�n!�!��i�re: g�!:�an��b�: °E����
!��e���;:i��:eS;o o�:eo;:: em 1965.

rarios que trabalham na
Em Rio do Sul, a propósito, o dr. Hélio Carneira,

capital gaúcha); Erechim :�cr�v:t���0�i:��;r1���al ��s��e��C�I�B�al�;:n�Or�:�
��::��e��ald�e���; ca�:�� os nomes de Irineu, Konder Reis, Aroldo CarvalhO,

ba; Caràzinho (terra natal ���:��i�s:�e!:;�������i�sD::�r:s�i!S��n���i��O:(�,�:
:�a�e�a�s�O Fur:a��el :�::: de, também, você, meu prezado leitor, a fazer a escolha.

dade (terra natal áo candi- Mande-nos a sua opinião sincera. Isto é o que espera"

dato do PTB à Prefeitura de mos."

Pôrto Alegre); Santa Cruz
.dar �i:S:: ��!���:: ����::o�e leitor, não

vou man·

do Sul {a chamada "capital

:� ���;�iiO �astd���Ç�
Para não

estra::;-;m:;la
do

pr�r:'O•
R.io Pareio. Ç-7�U-U'LL-,...,./te �_
(De .. u('j,ULLJ··�I,,_II.I" �.� �

-�;<p f."\í''' ���i,�/t�li';Y:, .. ,

WASHINGTON, 26 (USIS) um "Vice-Presidente opero
_ Quando o Presidente . so e não uma figura decora

John Fitzgerald Kennedy e tiva, como tinha sido o ca

o více.Presídente Lyndon so em ,quase tôda a Htstõ

Baines Johnson foram eleí- ria dos Estados Unidos".

tos, em 1960, concordaram Lyndon Johnson foi jus
ambos em que êste seria tamente isso - um Vice-

Presidente operoso. Traba
lhou com afinco e dedica
ção em suas tarefas - pro.
blemas da era espacial, de.
rese nacional, economia na

cional, igual oportunídads
para todos os trabalhadOlf'';;
do pais e assuntos estran
geiros.

A coligação da
ADP venceu

as Eleições
em 102 dos 157

e Paquistão.

De seus encontros com o

Primeiro Ministro Nehru,
da índia, declarou o sr.

Johns.on:
"Falamos de suas espe

ranças e aspirações e de
nosso desejo de ajudar.
Os inimigos comuns da hu.
manidade, contra os quais
deve ser desfechado vigoro
so ataque, são a igncràneín,
a pobreza e a doença".
Em Karachi, o sr. John,

son e o Presidente Moham
med Ayub Khan emitiram
uma declaração conjunta,
em que se propôs uma reu

nião de Chefes de Estado
das nações da Asia e Pacifl.

co, a fim de se discutir as

aspirações, objetivos e co

operação comuns.

O sr .. Johnson reafirmou
o ínterêsse dos Estados
Unidos em apoiar O plane
de desenvolvimento do Pa

quistão.

O dr. Haroldo Correa Ca
valcanti ofereceu um almo
ço no Hotel Royal aos dire
tores da Federação das In·

dustrias, SESI, SENAI de

Santa Catarina, e membros
dos Conselhos Nacionais
das referidas entidades. Em
nOl':lC do presidente da CNI
falou o industrial Eurico ----------

Amado, diretor do Centro G'
. IT

( INacional de Produtividade' " Ov' 'e 50Indu",;,I, ,,',,;n"o,"' .'

"

poSição da indústria na ma

nutenção de um clima de
paz social e progresso dd
pais.
Em nome dos homenagea

dos falou o dr. Milton Fett,
que fez um retrospecto da

posição de Santa Catarina
no setõr industrial em rela-

trito de Canélinha.

. GOV.ERNO CELSO RAMOS
Realizaçõ.es da ELFFA

No dia 26/11/1963 -!- Instala;ã� de iluminação pu
oi bllca na Rua Visconde de Ta·

nay - Agronomica.

- Refórma completa da rêde de

distribuição de INDIA - dis-
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l$!l.m·se de 5 epm

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


