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,'Celso inaugura obres no Vale do Itájai:

[m ��: [n�l�l à ellera �e UiaD[al e Diu niBB(B1 à e�lera �e eu�l�l
rado o Grupo Escolar "Jü- ABEL: OBRA AOMINI& ral e crédito à. pequena e à
lia Lopes de Almeida. com THATIVA TRADUZ VüNTA· média indústr::1, feita pelo
capacidade aproximada pa- DE POPULI\R

.

BDE naquela região; a

ra 500 crianças. 'rodes RS SC-23, com 202 quilômetros
autoridades municipais es- Usando da palavra, o de extensão, que até o pró-
tavam presentes: o Prefei- Deputada Abel Ávila dos ximo ano estará concluidn
to H. Deek: o Juiz de Di- Santos agradeceu ao Sr. ligando o Vale ao planalto
reito da la. Vara, Dr. Arls- \ Celso Ramos, em nome dr. catarlnense (400 metros de

teu SchieWer; o Comandan- população btumensuense e, pontes já concluídas fazem

te do 23' RI, Coronel New- particularmente; dos hebí- parte da obra); as imedia

ton Machado; o Delegado tentes da Ponta Aguda. Em tas provtdencjas para aso

Manoel Fogaça e outros. um trêchc de seu discurso lução do grave problema
Acompanhava o Governador disse o dinãmico partamen- energético, com a constru

no carro oficial, o Deputa- tar: "A orientação admini .. - ção da Usina Palmeiras.
do Abel Ávila dos Santos. tranve dada por S:-Exa_ a (19.200 kw); as dezenas de

sente, Catarm..'1, jli ultra escolas rurais ali construi

passou os urones cotartnen- das e grupos escolares nu-

GRUPO ESCOLAR JÚLIA ses e faz CO�h que outros merosos e modernos, além
LOPES DE ALi\lEIDA Estados da geueraçâo aqui dos convênios "scolares com

venham bUSC1.�- elementos estabelecimentos partícula-
para que tarnb.érn possam, res, proporcionando ensino

BIl:l\ÇAO no GRUPO ESCOLAR "JULlA LOPES DE ALMEIDA", mlnlstrnun pelo Vi.
a seu exemplo projetar 3S gratuttc para teces.

eérío ua Paróquia de Bnunennu, Frei Brús Reuter. Com o Guvuruudur Celso Ramos,
suas regiões". E repetiu as Finalizando sua oração .parecem na roto o Deputado Abel Ávila dus Santos, dinâmico rcpresontunte do
palavras eonsagradoras do assim se expressou o Depu- pov- do Vale do Ttajaí; o Juiz de ntrenn da 1'. Vara, Dr. Artsten 1:ichieffler; II Pre-
Presidente da Confederação tado Abel Ávila dos Santos: aídeute do Ujrl·tÓdo do PSD, Sr. Guilherme Jeuscn; o Comandantc do 23" RI; o

::�:��al c��a��:�;,ria:'ce��
=
__(_Co_n_t._n_a_2_·,_p"_"_') p_"'_"_"_o II. Deuhe c dr-mais auto,_'i_da_d_"_'

_

::E':�:='P!��:�::�: Dep. Dib Cherem na As;embréia:
�S:���:��::!�:��; líberacão do Débito dos IAPSseu Govêrno lhes deu . Re- ,
feriu-se o Deputada Abel qS

C�?:lª��:;i���ff�ot.� com o Hospital de aridade'
distribuição de crédito ru- -....._____ O deputado Dib Cherem, correndo sôbre as unvída- DATA DA FAlIJfLIA

na sessão de 3 do corrente, des do govêrno Celso Ra-

requereu a expedição de mos na sua. região, a cria- O deputado Ademar Ghl
despachos telegráficos ao �ão da Secretaria do Oeste si, da bancada ucentsta, te
Presidente e delegado, em e o slgnificado da presença
Santa Catarina, dq I_APETr... do Chefe dC1 Ciovêrno em

apelando àqt*lla:s ·au,tciii"a- �Xaxinl e Chapecp, recente

."" �e:f '!O.. semidV _-')tr�� -'unfd't:I!". �'W!1 Wó�ilp�.Mi�6
���I:i:Ç�al:o :It, ��s��: �:�aor��lh:� ��:c:��� d:��-
tal de CaIldade, no valor de presentante pessedista do

Cr$ 21.548'.154,00, conside- oeste catarinense na Assem
rando-se a aflitiva situação bléla.

financeira do citado noso

cõmto. Ao titular do IAPC e

delegado em nosso Estado,
o lider governista envía.,
através da Casa, despachos
no mesmo sentido, agora

eoucttendo a liquidação da.

divida de CrS 14.182.894,00.

Essa medida teve a maior

repercussão no· plenário do

legislativo, atentando·se aos

enormes beneficios que. O

Hospital de'· Caridade pre�·
ta não só à capital como

aos municípios visinhos.

Grande massa popular es

perava o Sr. Celso Ramos,
comitiva e dema,s auton

dades, no bairro de Ponta
Aguda, no local onde se si
tua o Grupo Escolar "Júlia
Lopes de Almeida". Após a

execução do Hino Nacional
e do Hino de Santa Oatan
na pela Banda do 23" RI,
teve lugar uma Iestínhn
com a partiCipação das
crianças daquêje estabele
cimento. Uma garotinha lou
ra ofereceu uma "ccrbellle"
de rtõres ao Governador,
que agradeceu emcctonedo.
Em nome das protrssôras,
foi também feito um agra
decímeeto EI S. Exa.

•

O ULTJl\o10 TIJOW DOS ALICERCES é corocecc pelo Sr.
Celso Rumos 110 GrUIJO Escolar que este sendo construido
no populuso bairro de Vila Nova, em Blumenau. O povo do

importante bairro mapifestou seu aprêçe ao governante e
espera sua volta- no próximo ano, quando inaugurará o

estabelecimento

eeu considerações a rcspeí
ia da comemoração, a II do

corrente. do l?ia da Fa�ilili,
uJn!#atitlànl1C-.se c6m tl 'da-

Várias obras do Govêmo
do Estado foram inaugura-'.
das durante. '(� tutfrno Ifm

:r�::oarnaCC1:a:��s �:
jou ao Vale no Itajaí. No

ta-se a grande repercussão
que vem alcançando naque
la área a ação administra
tiva do Sr. Celjo Ramos em

todo o Estado Por diversas

vêees o Governador viu-se

obrigado a ínterrnrnper sua

'liia.�em, a fim ele agradecer
as �la�ifest.ações e aplausos
que lhe faziam aglomera·
dos populares que se p1l'
nham 'em vários ponto!; ri.,

percurso, pam cumprimen
tá_lo_

pulares. Por ocasião da se

lenidade o l�spéta:r .E$cola'r
José (jOUlart al1tm01,i J}to�

•

na 1'(;:'),1.:, sob-:�' jU!'Pcii
eAo, _ já não há problema'
escolar. 19 salas de aula. já
foram inauguradas, preven
do-se a cansttução de n-cís
6 para o próximo ano, ape
nas em cemboríu, msse o

Governador que, além das

escolas, energia, e demais

beneficios que o Governo
deu àquele município, seu

compromisso ali etnda não

havia terminado. No almo

ço intimo oferecido lOgo

após, o Sr. Acácio Bitten
court. afinnou que a- admi
ni.s! raçij.o do Sr. Celso Ra

!1J-0s jamais poderá st;lr apa

gada ou esquecida em San·

ta Catarina.
. ,

_,ta, e refertndosa ao sig-ni.
ficado da unidade familiar
num Estado ,simbolizando
a com a figt8'a da divina re
milia de Jesus, Maria e õo-

MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE SEGU
RANÇA PAR� PROTEGER O PAPA
CIDADE DO VATICANO,

9 (OE) - A redçã'o_do Cairo
o Serviço de Segufllnça vai
intensificar as medidas dI.'
segurança para a proteção
do Santo Padre. A hnprema
egípcia desfechou uma cam_

panha contra a medida do

, Pap.a,. ale�ando que o fatú
sera mterpretado como rc

conhecimento 'do Estado fie
Israel, por parfe do Vatíca-

Escolares e C"1'andc 'llassa popular compareceram ao local onde (01 inaugurado o

grand� Grupo Escolar

contra a perejtdnação do
Papa Paulo VI a Terra San
ta, levou os funcionários
do Serviço de Segurança do
Vaticano n recQnsiderar as

medidas de proteção a sp.

rem tomadas durante a via
gem, segundo informaçõ<>s
colhidas junto à SRnta Sé.

, CAMDORJU: GRUI'O
ESCOl,AH

Já de passagem pela waia BLUMENAU: ENTUSIÁSTI

de Camboriu, a primeira
inauguração estava ,<;endo

aguardada. Um moden'u A cntruda da cidade de

Grupo Escolar com capad-
,
Blumenall, aguardava o Sr;

dade para aproxlmadaml'n. Celso Ramos lima vibrante

te 400 crianças, em jols recep.cão. Longa fila de

turnos diários. Governador autom6veis acompanhou a

e comitiva foram reccpdo- comitiva governamental até

nad,os pelo Prefcito de Cnm- o centro da cidade. Logo

boriu, p('lo Juiz de Direito ap6s, as autoridades dirigi
da 211.. Vara de Itajal, tluto· ram·se ao bairro de Ponta

INSTITUIÇAO OFICIAL DA
FESTA 01\ UVATlCA RECEI>ÇAO -

o deputado Dib Cherem

apresentou, na sessão de I)

do corrente, projeto de lei

da mais alta importância,
eriando oficialmente em Vi·

de,ira a Festa da Uva, com

tOdas as características de

cometimento destinado a

incrementar O desenvolvi·

menta da indústria vinicol!\

naquela região tra9iclonal
mente produtora de vinho.

O í:ieputado Paulo Preis

apresentou substitutivo eK·

tendendo a promoção pf\rn

Urussanga, zona de granel"!
produção vinícola, justifl·
cando da tribuna sua pre
tensão, o mesmo fazendo o

�eputado Waldemar Salles

O projeto foi à comissão
.

competente, para oportuno
retõrno a plenári6.

S.\O ' PAULO ENVIA REFORÇO DE
ENERG� PARA GUANABARA

RIO, 9 �OE) - As chuvas
caidas durante o fim de se·

mana no vule do Paraíba,
contribuiram para melhorar
em parte a Situação ener.

gética da Guanabara. A in
lormação Coi prestada a imo

prensa por técnicos da Rio

Llgth. Salientou o informan
te que nada Ioi decidido até
o momento, quanto a soli·
c, ;.'1C;ão do restabelecimento

C\U racionamento de energia
J .' Guanabura. Por oulro
I' 1'0, um I'efórço de 200 mil

kwats, está sendo enviado
de São Paulo para a Gua
nabara durante a noite. Au·

toridades, por sua vez, ps

tão estudando a possibili
dade de manter o Coronci
m-ento dêsse refõrço tam
bem durante Q dia.

Aguda, onde seria inaugu-ridadcs IOfllis, amigos e po-

A ELFFA no Natal
CAMBOIU(;� Ccis� entre as crianças do Grupo Escolar inauprado na ocasjão. 19

sala.. lic aula já foram construídas pelo Govêrno naquêle mUd\Cipio_ Mais 6 serão

edificadas no próximo ano

A exemplo do que ocorreu nos anos de 1961 e 1962,

1_'1m)Jém neste Natal Florian6polis será profusamente
iluminada pela ELFFA, cuja Diretoria uma vez mais dá

prova insofismável de sua operosidade e disposição dE'

bem servir a coletividade florianopoUtana ao oferecer-'

�e a contribuir para que a festa máxima\cta Cristandade

tenha um carater mais festivo na Capital do Estado.

Como das vê:z:es anteriores, a campanha de Natal

ela ELFFA neste ano iniciou pela colorida e artística ilu

minação do velho pinheirO situado no Jardim. Oliveira
Belo _ defronte ao Palácio do Govêrno, que fOl instala�

tia ontem com o eficiente auxilio do Corpo de Bombei

ros desta Cidade. Mas a campanha da ELFFA não se ciro

I�unscreve a praças e jardins públiCOS; ela se estende a

t.odos os locais onde se pretenda um Natal mais cristão

e mais festivo.

É que colhemos junto à sua Diretoria que estão co·

locadas duas viaturas à disposição da população _de!
nossa Capital e sua finalidade é atender, exclusiva e

gratuitamente, a quaisquer pedidos de particulares, en

tidades de classe, assoclaçpes religiosas, etc .. para a ilu

minação de plnheirõs, praças e jardins, que estiverem

omament�dos com motivos de Natal.
._

Com esta promoção, de todos os modos elog18vel,
a. ELFFA não somente se coloca na vanguarda das C9-

memorações Natalinas.___em nossa Capital como também

'>e dispõe a proporcionar um NATAL mais feliz e alegre
ao cada florianopolltano em particular, que para isto bas·

{4rá solicitar seus serviços comparecendo em seus es·

critórios h Rua Jerónimo Coelho n" 32. ou discando para

2417e 2404..

IlHabeas-(.o,pys�' '�m favor do
senador SiI lestre Pérides será

julgado amanhã
BRASíLIA, 9 (OE) - O PEllo Senador Silvestre Pé· todos os detalhes do inci

Senado Federal prossegue ricles, que continua reco· dente.

hoje o inquérito para deli- lhido 'no QG da Guarnição
nir as responsabilidades em Militar de Brasília. O jül
tôrno da morte do sr. José gamento do habeas corpus

Cailara, ocorrido em cir- está marcado para quarta
cunstâncias dramáticas na feira.

�

sessão plenária da ultima

quarta-feira. O preSidente �RAS1LIA, 9 (OE) - O
Supremo Tribunal Federal

Aura de Moura Andrade aio· recebeu hoje do Senado (1

da hoje enviará AO Supre-, dqssier com as informações
mo Tribunal Federal as in- solicitadas pelo Min�stro re

formações pedidas pelo Mi- lator do habeas corpus em

nlstro Victor Nunes Leal, e favor dp'; S�ador Slw�t-re
emitirâ parecer no pedidtl Péricles. O documento cons

de Ilfl.lJeas "'orpus impeLra�') ta de 18 latIdas, re'.Uljn(l'.)

'ROTESTO CONTRA AUMENTO DE
IMPÕSTO NO RJ

DEP. ELGlDIO LUNARor:

o GOV:Il:RNO E O OESTE
NITERóI_ 9 (OE) - o

Comércio e a indústria fluo
minenses, funcionam hoje
com as portas semi-cer
radas, em prote.sto contra o

aumento do Impósto d�
Rendas e Consignações, de}

4,7 para 5,8. Dia 11, Comér
cio e industria vão realizar
assembléia, para tomada de

posÍçào mais vigorosa, con

tra o aumento do que cha
mam Impt'Jsto da Fóme_

Substanciosa peça orató'

ria pronunciou o deputado
Elgidio Lunardi, represen·
tante do PSD do oeste, di!j-

Caracas recebe
comissão da OEA

CALAMIDADE PÚBLICA O ABASTE
CIMENTO D'AGUA NA GUANABARA
RIO, 9 (OE) - A falta

dágUR na Guanabara, as

sume aspecto calamitoso,
com o cal4r reinante na

atual quadra do ano. Nume
:'osos bairros não recebem
sUpl'iment.o do liqUIdo nem

para as.neCt.!.::'IY"I,l,,,,OI

elementares, e não hã espe·
rança de que a situação me-

lhore prontamente. Em con

sequência, 3. população ca·

rioca 'est -

se mob!llzando

CARACAS, 9 (OE) ...... Che
gou a Caracas a Comissão
da .Organização dos Estados

Amer�Cfnos, com a missão
db ��

strgrt'f fi lI'Cushç]f'
formulada pelo Govêrno da
Venezuel sôbre a nescobir.

ta de um carregamento de
armas de procedência cuba

qa. Integram a comissão os

embaixadores da Argentina,
Colpmôla, ""El'!::.uc1: e ru·

guai.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A Manoe! Félix Cardoso,

consagrado poeta.

No fugidio vaívéru cotidiano
O homem, ao som de mncnartos <;Ql15.

Novo Esaú sonhando outras rtdons

Busca o fantástico Eldorado humano.

E ao deparar. pelo caminho insano.

Tantos Jacos e::-Iutamente bons,
Torna a implorar em fervorosos tons,

De sopa, um prato, misero. profano!

E' a vida!", e a vida, se é pesada e cansa

De um lado; e d'outro é desairosa, ou mansa,

Velada é sempre em uebulosoa véus!

Mas o poeta'. (oh! alma ce.crtanceu
Os pés tem presos! A borrasca avaneat .

E ainda espalha nóres pelos céus!

1IJ{\SCI\II':�TO:

O lar de prorcssor Osvaldo Ferreira de Melo e sua

exma. esposa professora Rosina Fontes de Melo, foi agre.

chulo com o nascimento de um robusto garoto, que tornou

Cl dome oc MAURICIO, ocorrido nu M!I.!.ernidade "Carrncla

Dutra " dia oito dêstc mes.

Aos venturosos pais, os cumprimentos de "0 Estado"

ENLACE MJ\Tnl'IO�I.\I,

SCHE - MEIRA

Realtza-sc hoje, às lO hs., na Capela cio Divino E!'q)irlln
Santo. o enlace civil e religioso do SI'. Heitor Llliz <;t'l!i'.

Delegado Adjunto da Delegacia de Furtos, Roubos c Pr-lsifí

cacôes, filho do SF. Luiz Santos Se!;,'> p de -t:a r-xrna . )'osa
d. Tecla Schê, de tradicional rum: .:: Ut' Rio ...... eul, com a

prendada senhorita Ma rly ME'irH r.,t 0.10 Colégio C9'
recõo de Jesus e filha do sr. José e de sua exrua. C�·

pôsn d. Mnrtn .te Laureies Mein,

Servirão como testemunhas no !l10 retígtoso, por pnrte
da noiva o sr. José Meira e sru. sr. Al!.l0nio Meira e ara.. , :OI'

Leopoldo Meira e sra .. sr. Edmundo Meira e sra. e no civil

Dr. Paulo Albuquerque c sra. e sr. Clarcte uectuscm e sra.

\'\ll. ,\I'oJ(;f.LlC.\ UEU'J'I.ó.\ I'. I�SI'IIHTO S.\NTO

É-nos gratos noticiar na eferéride que hoje tra-is

corre a passagem do 71· aniversário natalício da exrna. 'ira

Angélica Delfina P. Espírito Santo, eepõea do saudoso mLÍ

stco da Policia MilUnr de Santa Cat;uinn. Domingos Pe!'ei

18 Espirita Santo.

A aniversarianle, por suas. virtudes e bondade de cora

ção conseguiu formar em tórno de si elevado circulo de

amizades. Portanto, sobradas razões àqueles que a admi

ram de le\.'arem à virtuosa natallclante, bem como aos seus

fam�liares as mais inequívocas demonstrações de apreço '"

estlrIUL, às quais nós de "O ESTADO". no� associamos, pra·
zerosamente.

Com prazer I'cgistrnmos a formntura, Ginusia', do jo
"em Mauro FrancilOco Víeira, tilho do nosso prezado ami�f)
sr. F'rancísco :-'Iagno Vieira, funcioruirio dn Assembléia Jp.

gislahva dt' San�a Catarina e de sua exma, espôsa d Hilda

Tendoro Vieira, elementos de destaque na sociedade local.

Ao Mauro Francisco, ns felicitaçõcs de "O Estado".

J'1l0n'JA '.��f,:�
OLHOS

use óculos"
bem odoptodcs

atendemos corn exatidão
suo recei!o do óculos

OTICA ESPeCIAliZADA

MODERNO LA80RATÓRIO

voltará muito mais vezes

uo Vale, pois novas ouros Naquela noite chegava a

estão sendo construídas (> mumenau o Dr. Aderbul Ra

munas ainda estão por inan- mos da suva. que no di:l

guru)' Finalizando. Inlou- i;1·t!l,iil1e pela manhâ segui. d�. fumos ••18t08. suav... � ouidadolJamente oomblnados.

!:rfi�:J����,�;:����::�� f�:f::����i;�i'�;�r;�Ii:1 hO II�CwigarorOsoduzucoes Iuturas".

!!,�,��.rn,·..:',0.::l:��h���I�= -'��;:;�:;l' ••

'
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_

obr

apreciado c

(Cont. da 1'_ pd.,.)
"A par ,9.e "lua ngídez no

r-emando do Covérno catart
»ense, a par das suas preo-

.

cupações admtnístrattêas
que .i:i unrcpnssa-em rnes
mo os limites da nossa pá·
trta. encontramos uma Iac e
Ia de. suapersonalidade, de
monstrada já nos prímetros
momentos de se-r governo,
e que' e-r-cora 1"_":0 procure
demonstrar, resplandece
com fulgor extraordinário:
V. Exa. é amigo oos crfnn
cus".

-

No bairro ela Vila-Nova o

õovemador foi convidado a

colocar a úlUma pedra aos

nlícerces de outro Orupn
Escolar que ali serã cons-

t ruído. Mais uma vez o po-
vo demonstrou sua esttma

ao governante, compereccn-

do em massa ao local, para
nplnudí lo e cumprtmentú-
lo. O Sr. Celso Ramos foi o

p: 'metro Governador de

S:,.�ta Catarina a pisar o SO
It daquele importante e po

o-uoso bairro. Em palnvras
vibrantes de emoção, o ve

reactor Waldir Rosa artr

rnouque aquêle povo que

ali estava, vinha cheio (\p

confiança e esperança no

Governador, pois sabe re- ti
conhecer um trabalho que

jamaís foi igualado por

qualquer outro govêmo co

occstcão Celso respondeu
. dizendo: "São momentos

como esse que dão aos go
\Ier'tlante!; o estimulo para •.

realizar sempre mais".

Acrescentou que no proví-
mo ano lá vottarta pera

Inaugurar a obra.

Após um jantar tnrorrnnt

oferecido por amigos de

Blurnenau no 'I'abajaru Tê

nis Clube, • o Sr. Celso Ru

mos compareceu ao Teatro

Carlos Gomes, onde presidiu
a ,·'''imÔnia de cotação de

grua das Normalistas de

1[16:l do Colégio Estad11AI
Pedro II.

I,!S mais ,,"tll(o� espelham o

o. dois .... uma npontâuea alegria em oada gearto. em

cada palavra... o prazer em. comum do mesmo olgarro:

o IJcntldo arfistlcc entre"

alcançarllm, em geral,

SABOROSO?
SO CHE zrra

VENDE-8E
Ou troca·se duas casas sendo uma de material e a

Jutra de madeira, situadas . rua Jerônimo José Dias, 52 e

52 lundos no Bairo do Saco dvs Limões, enfrente a Fábri·

ca de Fogos, un pouco ak dt. volta do Amadet... Tratar

,la local com O Sr. João NasCimento, no perlodo da ma·

·Ilha. Val6r da �roprlegnde, Cr$ :,30:::.000,00.

CEI.SO: OLlIOS VOLT,\UC)"j
J'''R4 ,\ CRI!\SCA C,\T,\ltI·

NF."iSE

Ao dar Inicio às suas pu
lavras, disse o governador
eatartuense: "O homem pú
bnco. em primeiro lugar da

sua edmmísrracãc, deve tf.. :·

seus olhos voltados para a

criança de sua terra". E

prossegutu: "Nos dias em

que vivemos, o napítal mâis
bem emprega-to para o pro-

.. :::sz ::I��d�)OV��éS:��I:,:
da Juventude". Em réplda
IInúll!le de sua atuacân no

Vale do Itojaí, o �r. cciec

RUlllOS salientou três pon
los Importantes: o fim do

fantasma do racionamento

energético na região, a sctu

cão das rodovias e, natural
mente o alto índice de escoo

larização que seu govêrn
ali proporciona. Disse que

RELOGIOS AUMENTADOS DE UMA HORA Segtln &I IIrllllh·",'r po�" a IIOUCO c �,;
da feira em obediência e. Decreto Federal.

O hor,írio ,começou a vigorar de Zero hora de domingo. cnt.iio �ooseQ'uiu o 'Iila'bo faInI ..
Cllr 11m boDlto vaao. o. llabttaa

AFlRMAÇAO C_\TEGóRICA DO MINISTRO DA VIA. tes Pmllsvee ,-.... da ac.::..
\';1\0 EM PALÁCIO: Foram asegurados os recursos neces, C"OIJn-la mas, ao mesmo tempo
�árlos dR BR-29, que terá ns"im sua conclusão parR o pró- nã" lluiR'1'am qu,' o dlllho rôs ..
xhno ano.

A BR·59 ainda assegurou oCicíalmCQte o sr. Ministro ao
sr. Celso Ramos, Governador do Estado, terá seu. traba•

ho,> atacados simultaneamentê em diversas Crentes "lb>eo.
nhecendb que era mesmo Impossivel compreender o que'
leri", ucontecido com' o trecho da BR-59, Florianópolis Bt,
gpuçU, afirmou o sr. Ministro, que seria feito num mês, n

que não foi fello em vinte anos".
llêntro de 30 dias o referido trecho sena entrcgue lia

t n'lr,slto, inteiramente concluldo.
Sli.o 15 quilometros em 30 dias!
Estas fomm declarações pcrentórlas do sr. Ministro da

"ínc;'ão, (dIas t'l1I Pal:ício em carâter olicial.

M' O) priml'ifO me"lrl' dn mUndu

II_ arh'. I'or f�'.. ('a<:lIram o dlu

.. l' afO:V:JlTam no r, .. e �e dia

p('r,,"um pdo mund". ";p, tô ..

d:." ", rlarle>l ollde (oram pllrllt

rnml'<:llr�", '" "",!dar '·"sns. 011

"lIt· fb:arallt Cm ","s". tranMITII

ti,,,,,, d.· A'\lta�iiu li. g"r,,�iio "tú

n,,�IS"s dias, os Segredos �rtis ..

U<:o' da ccriirttlea". IsHO 3COl\

"oCc'lI dI' tal maneira que. 'e.

IllJlltlo a narra�fí& pODIIIaA a

NADA DE

REBITES!

RADIOS I 'ORNAIS
�rrnmH��ijLs lo. 5, l�U, rli 34 onus P'OIlDrtionlrndo o mais
ChtiQ,,'n (o�c'Ma publltltlÍliTJ IJ itllnQIS do Iodo o g'Q�il, ampliou
�I!U rquipe r.spttiallndQ o. 1I(�iICl novas Icptospnto�ij6S dI! r(ilios e

iQtnl!i�, rglQ obler �nlÍmia� �G S. Pnr,Io C Ki, (os pr;",lpafs ton.
Iros publi,it6liosl (o�fie o IVO '''''''"'011;0 ô malor firmo do 9;"
"rIO, l Mie; 16 (IJII'QlIlIJ com ""''' ""il,g,, o UM i«1IG'1 d.
(ada cid�tfe, "11 IIII'rrrlIIm n611' 111111,1 OJ .mn pOla

REPRE5�NTAÇaES A. 'S. LAR'"
',Y'lfriu,.Ul.(IJJ{. 32·1GI.34-1t17·S, rw!a

Exijo em seu

Lona de freios "COLADAS1

- 60% m:'ls no aprovstt1'
mento da:; LonlUi.

CASA DOS FREIOS NASCIMENTO
Aloysio Callado e Josélia Temes participam o nasct·

Rua Santos Saraiva, 453 mento de seu filho MARCELO ROBERTO, oooutdo a

_ B8TRBITO 23/11/63. 8 MaternidacW Dr. Carlos Caqêa.
__......._,_.......&.

' Oo-lr1-63

fLAMUlAS
Confecdono·se qualquer EJuantldade, no m.lhoJ

Qvaliaode e menor prei;o
Ed ZohlC'l _ 7,... "rV:Iar ooto 701 s:........ '2..Q ..

«BIIDel»
-'�r��r:'t)! �. '

•. .11RESTAURANTE
CONFEITAR'IA

lANCHES
PIZZARIA

I

-OIR-
F I O ria n 6<i o I is

Rua Trajano - 27 - Fone 3125

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



� Aposentados dó IAPEM
rei-vindicam atrasados

S" iiltimo "Xpt'iljl'nte rit'lllll
�('mllnn !tmn roml ..�iio d .. tl'_,
pr..�enUlntes d,,� IIposenlad""
" pen�lonl,.ta� d .. IAI'),! rt'''-_
d ..ol ......m Ilajai "ompar"l"'_
r"m lIO> ll:ahlnr,1' do del",ulOl"
regional autarquia doS mbr{_

timo"" eXpnndo o sitUa<:ão d"

nngúslinqu ...... tão atravt' .. _

�ando ('m ronl'f'(Juineia do �_

Ir,u'o de pal!'IImpn1o que vem

• "rrendo l'ro ltaJllí, ,IIel!;lIndn
lnft,rm:..:,j.. s pl'l·�tllda8 11 ro:o_

poetazem por paTlicipllnlt'lI
d,. <,OmIIlRào. que dplã SI' mO

.-lmeololl pa'a II Capital ('Om

n fim de r"t�'lndlC'ar " P811'0_
m .. otn dI' b ..nrfi e los " ..omula
d,,� pOr fujtn de TI'CllnOll d'l

d('legada, oH depf'ndf'nte8 do

JAI'.\I jã não ('Dotam rom ('r�
dilO rnmerdlll nem m",m"

lll,r:a IIl1ml'nlD�iin nll'rll'·ando_ ..e
'n:li� 11101111 " slllln<:iío co", n

,'proxima_lIe dali ff'stal n .. ta

lInllll.
Em ,·.. ,dlldl'. IlDbem....� '11Ie

malgrado o� e..forc:OtI do aluai
dl'lf'ltadO do" mariUmOli. Sr.
João Xune!! da Silva, o qUe se

verjfll'B ..m Haja; tom �IR_

�ã(l 110 JAPM � est"ado.�n
I ....m t3ila a eircuR8t'I'I(lo I\d

minh.tratfTa da alltarqm. lI"nI

S.. nta Calarlna, jâ qUe para
f:aler fatl!' ao pagamento de

"trasado .. o admlnlstrac:G.o 1"1'0

trai terá qtle d<!&tlnar a df'I,,

garia de t'lortanÕpolls 90 nil

IhõeB de erulf'iros. '8 agin
.-IIIM de Italal. 100 mllhij"M.
Imhitllha li:; mllhõl's, Soo Fran

('iM.. o do Sul 50 e I,aguna 50

milhijell. Euell ('nmprOml�sn�.
qn.. Og all$f'gurndOfl pf'lo" de_

'-reIOM_lf'l:il.III1Seol.420rlc
outubro, reprhentandt> o ultl

mo neÕ1'do IIolnrlal da dnllwl'

COLUNA
CATÓLICA

""';:S REl'ornITA ENTRE AS MULHERES"

Dos Céus e terras. tôda beleza
Se resumtu em Maria;
D:;l5 castos corações, têda pureza
Tem, em Seu nome.
Proteção e guia.
Sem pecado concebida,
Virgem Mãe do Salvador;
Oh! ampara-nos na vida,

Casa áurea do Senhor.

Mais bela quc os próprios Anjos,
Mais terna que as meigas flõres,
Seu olhar suave e doce
Nos acalma os pensamentos.
Em celestiais amores.

Por tôda Eternidade.
A Ti daremos louvor ..

Fonte de suave bondade,
Mâe amavel do Senhor.

Rosa Mislka, puríssima.
Faro! brühante de rue:
Tu. excelsa Medianeira,
Aclarando nossas almas.
Nos levarás a Jesus.
Entre as mulheres. bendita;
Das estrêlas, esplendor;
Das jóias. a mais bonita.
Relicário do Senhor!

Helena Caminha Borba

AD\"I-:NTO:

Alegrem .. se os céus. exulte a terra à vista do Senhor,
que vem chegando. (51.95.11-31.'

-o--

Irmãos. jã ê hora de despertarmos do sono. (Rom. 13,11)
--o---

Meu jugo é suave e meu fardo leve. (Mt. 11,30).

Eis que virá o Senhor e todos os santos com J!:les;
quele dia brilhará uma grande luz. (Zc. 14.5-6).

Nenhuma palavra descreve melhor a bondade dE- D"'us

d_o que �sta: "Deus é Amor. (Santa Catarina de Gênova)

A Virgem conceberá e dará â luz um Filho, sôbre cujos
::.mbros repousarü o poder. E tu. Belém na terra de Ju·
ctü .. , de ti sairá o príncipe .. (Isaías)

Aquele que me achar. achaTá a vida. e alcançará do S{'
nhor a salvação. (Prov. 8. :l5).

"Jesus veio a nós por !\Iaria - por Maria vamos nós a
Jesus."

"Deus \'cio à terra para nos dar o céu".
--o---

Vinde a Mim todos os que trabalhais e estais sohrecar
regados, e eu vos aliviarei. (Mt. 1128).

Alegrai-vos, e louvai a uma, desertos de Jerusalém, por ..

qtlt" o Senhor consolou O seu povo. resgatou Jerusalém.

Todos os confins da terra verão o Salvador que nos<;o
Deus nos há de enviar. Us52,9·IOl

e equiparando ao� ativos 'JS

l>:Iolh"oll na I€'f dt> gllt>rra, e
lém de pensôe" atra"lIdaa de
vlô'aR. "em Iteraado n,m des_
filar ecnetante de eOI1lI.",",�
de rf'o:Jamtll 'IH> gahlnete do

delt>t'a.do do rAl·�[. qll('o por
aua ves tem se empenhadt> "i
'·amente Junto a admlnl..tra_

�o «Rtral dJl autarqljt. para
a aolu(io do prohlf'ma •

X. oca�1II0 em que 011 r ..pre
sentanteadofi maritlmoll df''_
laJar ,"'attaram o delejl!ado da

quele IAP hlpoteeal'am_lh. �(O

Jldarll'"dade pela admfutlltrll
�ii.o qne "em df'flenl'olvl"nd" e

naeeem ver, em mlnuo:l""a�

",po,d(õe�. a "Itu3(Ílo em qu�
�l" enMmtram ..

Ue reg"",.... le1"aram Q ..�_

pl'ranc:a de ((II .. o re,.re�enl,,"
t .. da� ela"""" junto 110 çon_

sf')ho admjnlstrlltj\·o. Sr. U"t_

muado Casll'lIo, qUt e ..tá �.n

do aguardado ne�tll Ca.pUal,
!<t']3 o ponndor da saindo do

prohlemll dI' reeurees pnt qUe

:.tmf"M�n o 1.\1':\1 em SRnt.\

('"Iarlna IIonl'C'nm o qDf!' plo_
re� dlu� elltarão reSe,,·a.drn< ii

numeroSa dasse de pf'nK1onill
tal< f' apo�l'ntados da .."Ial_

qUia.

Na praia ou na cidade, no campo ou na montanha, no lar e em toda fi pane, o'! r;j;ljo'l portâtl'l') Pl!ilIPS. »nc ihdlspensúveis ii sua ale
gria e bem-estar. Desde o mcdêlo de uma faixa de onda até os possantes «an-t-aocrntcr'' com. "4 f.lix.l"i que cobrem o mundo" você sem
pre encontrará nos rádios pertatets PHILlPS a mesma alia quahdade quo os tornou ramosos e prelertdce cm todos os países do mundo.

RÁDIOS PHILIPS
VALEM DIAMANTES�

Juizo de Direito da
Comarca de Biguaçú-

EDITAL DE 'CITAÇAO
C01\1 PRAZO DE 30

DIAS· AO INTERES
SADOS AUSENTES· IN
CERTOS E DESCONH�:
CIDOS.
'0 DOUTOR ODJAL-

MA COSTA· JUIZ DE DI_
REITO DA COMARCA DE

BIGUAÇU, ESTADO DE
SANTA CATARINA· NA

FõRMA DA LEI, ETC ..

FAZ SABER aos que o

presente «n-at oe cttaeãc.
com o prazo de 30 dtas. de

ínteressadcs ausentes. ín
certos o desccnhecídog vi

rem ou dêle ronhecímento
-íveram. que por parte de

ANTõNIO JOAO JUNKE-

�!(IO����::���t�as:d����=
cIliado no lugar Alto Bi_
gUtlOl • .nêsJ:e .M4.nklpt::l .. fi i t ..

requerida uma. ação de u

sucapião para -adquh-ír o

comtntc do seguinte imo-
vel: - ·um terreno rural, 110 ·,>lufo Ú," 196 ..

' � marco de ;96..1. ao �':lql.il!if u.,,·lo' ,.<:"'1('11-
sita em Alto Biguacu. uês k� Ip)/,·lh0,. I'I·UUPS {s adics. radirt�nf'< gr�,v.jd"f' l<'I,·\·IJ(-J'.
te Munlr-iplo- de rormat« I, tr,'l::lo·" e barbeadore . .eietncos Fhihshave], você �f'_(,b�ra u.n

retangular. com a área fie .':�;�';;I\.'II�'t.It'�rE d���t\�:���OE.'lC���t��:���:0olO������;�} l;���;:���20 .. 250 m2. (vintE' mil· du_ l-, ., !,l1k" 1111( .Ii . di?,.. .1�t·:·;. !HI" bl-;) .J:....... l!l.hi.';l"s I.zento.� (' cinquenra mf'tros cOISUtl( SUl RftllDIODR iaalPS S6BIIE OS PORMElIllS DlS!••l'����CiD.quadrados e as seguintl.'S
__���_�_��::'-'c./ _

��:g:�� o Presidente'Jer.nvmo num livro de Marie S.N._
rnan(to pelo sul, onct(' mc- IMPRESSõES E LRMnRAN bre (l seu ::;audo'. .;o tio (mpu nH'1n oi.:' F.�L1(ln �ll�a:.�<:p �'- ('n)... '.' �.\I;�..�, in�t:>.lnC(I�� ('ur- ai:1;�.: ...
de 2�5 mel'{·os. c(lm .trrt'n� 'ÇAS DE UMA !tPOCA DA padrinho ele cl'l�ma) o Bis-' dlanlo�.:..n(:).. �('��,I.r'p:.p\.,. 0_ t.fr-njl1f1· [Ilnrln Cllwnll" r�,,�s[l'm I. leyl:;lln n �ele J']5.o Siblrino" ao nOl'- ,VIDA NO ESPIRITO SAN- pJ. D. Fernando d,' Souza mfl 11m "C'onl('Tllp 'l':meo do éll' '.l�";fiTll\jn (l j(l"'\'i>rl1o (�.

_

VIS.U> dOI h')!lll'lll .qu: �u,"'�te. com io;ual mE"ttnE:(\m� TO M(lntelro t'''Um Bispo M'i',,- fuII1IiO· ... O' ctrrini�ão pr�� nh3, �{'tl' ano>! In("omplct,)s rizoll -lias ron"ll�lr.O('s. .l

em tE'rtas da ViÚVll Frnn- ,. .

s ('iosa (Ie Un:mltmo. quP Ja rm .rr!lio de 1901!1 só mais escad:ltla*p�l(). t�!1-
elsco Roberto. Feita a iu'" F. ESCORAI? FILHO ;i!(/.n:��'.);al, ��;���.s

a ur-

apt'o\,('it"i n"s 1lI('l1� hl"l�v("ol ln·rd,. vim :l �mnprl'f'lld('r q t:lr.; ohr:;).� I�"(l(' vui-tificação !w{>vi;l dn p()o.;�I'. CStl1{\"S �ôhl'(' l\·{jv,llm :;:ln- �I'nllrlo. (>·0 valo!' rir..; ('In- t,) flUI' f'JI'ilii{�;I'('ncto
foi ti. Inl'smu julg:lda pl'(lr(' Fião Brnto ctn Sul. 2R de Dedico eStUS linhas. que glll"r (\0 InnlVidnvp! polí- pr'�PlultnTi'nt,,<.; (· ...m mi" =,.;" 1l\"U.� o\hll;; D. Il\l'didll

�:n�:I��·h:�:�('n�:. :�n�:: nfwpmbrfl dp H�:l - nai� �:�a ��i���u�l�:�;�.am:\;(:� �ii��. ����tl\lll:���l'i fnlr_ ��%�:��:.�nd;!��tt�s �:���'� ·f]nr- I'lI tr{'�('ia.

cime>nt::> dos int('f('ssaflo�. ���.�� ::� ��'����(:!'�I){'�;�:� no As);unto, na seára da tl't'I:(-:lCos.. E.�g{·s co,; n�lX'ctos ma;s
e ninguém poSS.1 alPf\'ar i- hú pllll(' .... S ctja.� ú� mlnll'l" critica literÚriu. á aprecia_ Qnpm lliin ron�u n

���V:i�;s���r�l��;'i,;O�\�';��o��;���e n;�:��.lIql:;P;;�I�' ::���:'o--,;;�O�:;�;;::I0���t('�: '�I:l�S �;�'r��i�eC:;�ido:��U�I�: ��'��O:�J:i:��;�: ���� Vi:�\1�\I�,n��I�;lyg�lio7�'%�= h (le Novac-. nl'cntÚrt com
nfixado nu l>érlE' dv�le JIII- r�" Ir �P<,oJi"{'nl.'<l ú !luslre fala ,Ia vida (' da obra do tl.'lro sr,bt('t\1ílo VH,'l!'\·1. t,lIn ('lll .. llluilns ri,l!lflf"s hr:l tania. propricdad('. rilm�

�: ;�r:; ��P�:i. P��:lli�arl: aUIor:;) .nal'a mnn,('r Q no:ne ����)i,d:���e J���:;·7: e���:: :��aC:�lt��en� �ó��/t,�,: �i����.s f!l�aV�;�r'a 1I��::��';II: �,:,'"�I�,�,n,,,�,,',',�,�0,��,O,,",P:'���,',;,:,'�,:I:,:,nf�"':.passado n0sta cidade IlO' �f;'l�II�nn��i;�����a,,�m ��� vi. em jorhais, ulguns mo- !!:t>vêrno dê,>se hom('m ·art· {':\plblH; hondi'i<: ('I("rlrn.�.
dr' ;"11.1IUI:ll'''; �nd\l;triali-��g��:�;tn��::;;E:. d:�:;: �:����It�� :�n�,,�·I)Oli('I�:�Ml:�� ;,';u'�ps�l�t"�d�og�S tn'a:e:�p'�,.�mt�e�,':�' :�::��:����:u�f:p;;���i�.� i:l�::�:S�lh�::�::�1�O;T1:��� ��:(���rP:::I1�I(�II(' n:�is\'i��:II:�: :....... ,., (' r,>I,.]"1·0. pré-mi':l 1III'I'ál'!'J".... .,

h· I b '\1�:n;�lt�m��;�;:'�I. oE.�������� e ilrntífl{'') da A��('mhléi;l campanha politico_pal'lidn- �(�:��un�s C:�!!iO ;�ã:� �:�('�('nl�II�:::�:�:��: n;�:�::;; :�;:,I�I::II;;;{,��;�171fl)If) �:c 1::�;;
Jrrnfl'l e :'<ubs<'l;(!vi. Le9:!slnllvn (]o F.�pll'it0 San :i�te�n�f:u�e�U:��te P:��:, qualldades politic:ls (' :\(i� a1":1 0�f:I�:-ln (ln pnúl; .!ll:-- din� pnr:\ wnrla aos fun_
Bt�ua('lI. 4 de r:ovemhl'o to. Df'�tarou a esrritor9: qU(.' ja vão longe. linini':;rl·ativas. ,lin';' públlros. (',>PC('I:llm0!1_ rlon::i.l·ic!" público. num sls-

�dj;;�; ��;;�o" Jul, ,]e ;��:'h���' r;�,::;;;� �n�:; M!,��lI��;I','��, '�;;",d� D;E'J:�:y�:b::�:::'uld�·:;'': ,�:;;;::::' �!�:�;�;UI'�'� ��::a�:l�,�::�:<::�;:i�
Confl'tr com o O1·I�in!\l. �;'�':�:���llt;:.gn�'��r:>t'R�= Dl'parllimento Admlnistra-

mais tarrle rom 0 hl)nro.�(J ru.l:l.� nlam{ocl!ls firnl-:l!'n brlas de condiçóe� de ('.00_

���a;�(�a.no Forllm (]rsI3 d,,"(;�. n.� (]U{, já pllbllcou. ttvo do Sel'viço Público, no !:)t��d�: oC;��:, t:'��nR�; '��n:7����t;i�t;��1 ��:r�;: :��·��a!l.le P:II:d=OI�f��rn ;:
Bigu"rll. 4 de novE'mbro

('m núml'ro ,I{' m!'li� de Trin �SPr!;��) n!�:�oH�:ir�g�t�la�� nas 38 anos dp triadp qU:ln mi'tto<:, n!lO:: h()r!l� movlml'� con .. tl'uc:ão e poiQ aspecto
de 1963. ;:. ���(lel!���;�qàv�fl;::!�; d' S.

do foi elei,o Ptr<;ldf>ntc d'l tnd:I.� (lo "1·(It.c;t)"· dominl arquhE'tõnleo In,·talll\men-
Arara! R(')mão di' Fada (la hh;t6tin. d" f"!clorp e do d�' ��:I�:C:t::ã��u" :�;;:� Espírito Banto, (') qUf' rnJlis (':'lI. ,:10 rnllrotrldo P nlr': tp) na zonil do �;:'l'que �t)sE�('rE'velltf' Jllmmr'ntnd. gCl1rl'o biogl'lí. firo. no qual cene!o!lO Brnsil element::>s ���tr���:v�tr�;���ç:l;�vP'� �Og;��s��çs��ua�:�s ':;1I�.��;�11 12 63 �obl'e��aí o bl?l() livro sô_ pata a moldura de um ho- ladorn rle um g"nlo polir:- t('... ....,_

l 2 R O 5 • T - "AII Iransisto(' de ele ..

vede rendimento sonoro e excelente qua ..

lidaríe de reproduçâo do som. MUIto eee
nómíco. e alimentado por 3 pilhas comuns.

R:1 A de ·1 1'111 Tl;..,�i�tcl· 3 !ai�:1s
Ui' OMJ.:'> ,i,iI"" ..� " h>1Il;·d.!� pam antu
i,� f(If,"-'" to !III 1(.'1(.1. t "·d�,,I·� ;;11�
bj�llii;. fl.1",.,M,Ü:;.'in p"r ·1 pol!l�s cO:Il""S

*�PIIIUPS
b\"{l : 1::1 :,(tl.O}t� r_D)TI:���jfft�\J�c:U�, n�
200 QUILATES DE DIAMANTES! SORTEIOS MINSalS! Conte

com

I.,,PHILIPS

E há lambém a extf'mão
ria obra ao Interinr, ben('fi�
rl:md.o v6rios. munlclpios.
c.spf'einlmente a criação :la
F;l7.('ncl:1 Mndê!o com qu',
l'':Umul:lltdo PO!' um l.ulo
I\� fll ividnde,.; industriaIs.
niLo tplf'gou n sE"g'un,J" pla_
no· «ntt>s- t!figind')-o em

primu("il.ll, o trabnlhu da
aF.rlprJtutu.

LIÇ;J1)
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!.IRA TÊNIS CLUBE -,.- DIA ./1/64_ Álirindo com chave dellllro a programação de 1.964, o Glube da Colina apreseníará ENCllNfRO SOCIAI...EL�GANTE, lima grande suírée
com a parlicipação de FRANCISCO EGíDIO, o homem "show.·lnício às 22 horas. Traje passeio completo. Mesas n� _R_cl_o_ío_ar_i_a_M_ü_lI_er_._. _

EM

"onlin"a�ii" 'àH C"I1l('mora_

ções du Se'n�n;t d" Marinha.

" proj:'l"anla para hhje cons�a
is nO"e ha 1IlisslI n" Cate-

dral !'tletrnpolltrtna, <lrn hl'l_ Halb1; I..ollrdl'!! Maria e Vlr_ sua resldêncja de veraneio lIIarla José Antunes Ramos e da corrida de automóveis llara I'j�ta da A"l'L,j!\a Presidente

menu!:""", a"S mortos nO mar ginja Mula C"·,,e lro; Edy na .Iurerê. os aegn1ntes fllhns: "013,\le)l ,atarinenses Intt tu \ "rgAs pela " .... feitura Muni
los 1" h,.'tar<l"esl"'rtjn' rm

E.AA.MM; ils fll hs '1'".n ... ; ..

de 'fo}nis no LI'!, T.C, Na

j("rll" Anil", " M1n'"tro i\'el

ecn lIeilor--Stnetc.an rurá

uma alucuçiio.

V,;;O

se Cncolltr,or n" Alhr

I�rdll do Ill,-lllo "I!:spirito
SOlnto''', hoje; à.'i dez llOr��

II mUIl" S"llpulica e bonita

M_\ltLI M,\lItL-\ MI;:mA e o

Dr. lI;,1to. I.uiz S�hé. para

recebere",' a Ben�ão Nllpclal

Ap,',; O At" KellglOSO os COu_,

,'idad,,� �úã" recepcionados
na Soctedaue do" Atirnqorea.

DEZEMBRO

ii Nuite, a festa que val

acontecer na próxima sext.a

feira, nO Quetencla Palnce

Hotel às 2:1 haras pró_Natal
dos filhos dos j:'râflc08 doe

três jornaiS da Capital. nu_

ma promo(ão .testa Coluna.

Na oCasiãn apresentrel 08 hrí>

tos !llegantea 63 de t'lorlanó_

polis. Arlindo e eeU conjUn_

to, com Helena Martins a-

brilhantarão ii. noitada. O

decorador Garbellotti, �
colaboração com o aconteci

mente, "ai decorllt 06 }alõeB
do Qoerêncill.

vou

apresenta. QUatro listas do!

"destaques _ Os sete bro{(';j

eleguntes de Florlanópolls�

As l)�maS M,als Elegantes de

.'Iorianópolls - duas estão

entrando em "órhlta".

A GAROTA

fOjojl;rarnd"s �ara IIml'/I','_
portagem em cores para li A SENHORA

It"dsta "O ,cruzeiro' - Ele- Dr, Jorge: (SelmB) Wlldl,
zlanu """errouth, Sara Re_ no domingo comemorou �J_
I!'inu 1t;lIllalho Sj"'''; Mariia VER', com um almoça em

AI,-nre� Çllllral; IIclltrlz Wil
,li \'1I1, ..,ls; nll a"I<;; de do

mingo nn l'tõ,i" do �'orte e

,Inrcr,', t!élóo J,,'I';, e Ru_

bens Am,;tico, OB' repvr-te-,
re" 'I\leapresentaríio a re_

ferida reportagem
m<'"le.

EM LAGUNA

�<',,)I1lecelJ Um eleg:lIlte (':"

quitei, eterecteo pela MarI

nha a soejedade daquela 1'1_

dade, em comemora�Ílo a Se_

mana da Marinha. Repre�l!n_
tou o Comando do 5" D.N.; o

Capitão dos Portos _ COIUle

Paulo Antonlolll, que foi l-e_

cehldo peIo Prefetto Paolo

Carneira.

FOI

multo elegante e mo,'im""

tudo o Baile de Galo,

Hachllrelandos 63 de Dlrettc

no Lira T,C. na noite de ac

mingo.

A "CEGONHA"

vtsjteu o Casal Dorval Jo_

sé «(;razlelal Reis, com

menlnll ANA PAULA.

COMEMOROtl

Quln�e Prtrnavears, a me_

nina mo�a Maria babei Mo_

limann,_. que.. recepdon,)O
conv!dados cum Um jantar.

na,confortavelresidência de

seus pais, o caBal D�. Ewaldo
(Sônia) MOslmann.

ClnCUJ.ANDO

P VESTIDO

de noiva de Mnrli Maura

Meira, foi confeccionado pe

III Sru Ida Ferreira. da Cida_

de do Ria do SUl.

ANA

I.uz;a Silvestre, '-ai come_

morl" 16 I,.imavfraB no dia

Ir.,1,<' pr;,,,lmo nà ff"t.a "De ..

zemb,o à Noite" I'" QUHên

ci" 1'�I�c(> Untei.

UM

almoço aconleceráhoj(>,

sede uajneárta do Clllh� 1)0_

ze (l>rala Clube) em pros_

se,!!.'olmento ao prngrama da

Semana aes EnJ1;enhelr08 e

Arquitetos, Em atividatt"s O

Engenhe+re, Dr. Aye80 (:11"'

pO� l't<,sldente da A,C.E.

00 RIO :-<Er.RO

r<:,cebi ,'''''ril'' da Grad"õ'''

da, Iracy ISaura Bu"Smann,

��II�lnal:�inMU::::dua�a' 1"r:S�
l·hA', parA a �ua :rOrmatora

que ,'ai aContel'er no próximo
dia tre7_e. no S31so ParO_

QlJial.-.-\s22 hOTaS, será rea-

� Ijoeado o Baile nO Clllbe Ri.,,_

nezrense, eom a orquestra
"Marimbas Latteas",

REGRESSOU

ontem para nuelJOS Ayre�,
o Dr. Oscar CantretaS üe

tb" "Iov .. ' da degllnt.e Re!'!i_

na Patrícia Lin�, Voltará nos

na "JOIACAP', a� Sras: prlmeir"s dias de janeiro
i\'eoei lH-oelmann do Amaral e PH'II Uma tcmporada de "eTão

Zjlda l\-Ioelmann t'errelra, em nossa Capital.

O JOVEM

Radar 63, (Morena) �e Sã!! haspedes do caasl Mauro

(IlUda) mlleiro,Lesee Magnólia MartoTanO

e",'iOU com'ite a ê,te Colu

ni�ta llara o seU casan'ento

COL" o Or. Cl.audi" l'ano nll

!'rôxima dia nove de janeiro

na Igreja Matriz de Sàn .IoR_

'lulm, Magnólia. nãu Ilartici�

pará da F..sta 'da!! Garut,,�

nadar 61. em �'Irj,,<le d" �1'.1

enlace.

o CASAL

Dr. Colombo (Ilaysef Sal-
11'.'1, reuniu-se na noite de

sábado no Quer�ncla !'alace

!lotCl, Como com'laddo, fi

g"r,," o Dr. Nelson Teixeira

NUneS, Que 1'''1 homenaj:'eado

1)�lo seu "Nh-H", Dna. Oay

Fernando de Aqoino, oa-_

tem re,'eheu o Diploma de

Glnasiana 63 do Cotégto Ca

tarjnense.

se, 'estava mulln elegante em tecer ao� di"s: !\,!I 10 e 11

I"ALTAi'!1

apenas dois meses para o

fõlTna"al1964 que "ai acon_

Padre Alipio em Florinópolis
Segundo InformllfÕ"� 'co_ lle',,""rllnlll l'Toi"erS\laria, milllla. Elltõtrâ aqui, fazendo

Ihidas· colO "�eHudnnj,,S e�t"rá l,rll"uIL,'i"ndo hoje;'" P"hlit�oles <,sclareclmentos

faleceu em noaaa cidade dia men.to bancário em nos'a cl-

2/12 P. passado o benquIsta d;de está prevlst.. para fins

cidadào Sr, Belisario da Silva de Janeiro de 1964.
Ramos, abastado fazende1ro

em Coxjla Rica (I>',!zenda dn Re:lllzIl_se amanhã em n..,�

Rupollao). DeiXa ,'iú,'a Da. sa cidade dia 8_12,:l ununcja

lísticoa locais. No pró:<!mo nú

mero darl';m"� o resultado com

pleto da �ompetlçào,

Já forem inlcla�os Os traba_

lho. de a,fall"''''nto da :!a.

Antunel! Ramos, casado com

na. Nih'a (1:amn6: Da. zennea
Ramos, caaada"'com o Sr. Cl
cera Neve� e Ou, Judlthe-Ra_

mo_� Arruda,·caSIlda com o Sr.

Edmundo d.· Castro. Deixa

aluda" ("xtinto 10 oetos e n

bi"o,.t"'. O 8e1>ultamento de"

�e dia �/l2 com )(tl\fulC af"m

pnnhamento. OnQui " ..�Ia ""

Iuna apresentamos "8 "n�30�

�e"thl"s pezamc� a família en

lutada.

Ce'n,'r i� llétr,c � :i �

Saiúa caL r,u: . CELE3 ,;
.'\�SEi\mLÉl," GERAL Ex','nJ\OIWlNAR11\

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam cónvídados os acionistas da CENTRAIS EJ,ÉTH.I·
CAS DE SANTA CATARINA S,A, - CELESC -. para s€

s-eururem em Assembléia Geral Extraordinária que se reen

cara no dia 17 de Dezembro de 1963 as 14 horas. na séde

social, à Rua Fnii Caneca, n- 152, nesta cidade de Ftortano

pous, e deliberarem- sõbre a seguinte

Enronlrl\-"-e �m nos�a r.jda

CINEMAS
Canazes do D:a

CFNWO

ORDEM DO DIA:

1. Autorizaçi\o pura garantir empréstimo d" mmprêsa
Fôrça e Luz do Santa Catarina S.A. com o B,N.D_E.

2. Outros Assuntos de ínterêsse da sociedade,

ás 3 e 8 hor-as

Aurélio 're.xetra
Gr-aüirtda Fre re

Milton Ribeiro

em

TRES CABRAS DE

LAMPIAO

Ftorianopohs.câ de Dezembro de 1963

JÚLIO HORST ZADROZNY

Diretor Presidente

H,ERMELLINO LARGURA
Diretor Comercial

HEINZ LIPPEL

Diretor de Operações
12-12-63

Technicolor
Censura: atê 10 anos:

". PAPAI NOEL aflu�cia as vantajosas ofertas do

Natal 63 da LOJA CLIU
No plano de NATAL 63 DA CLAU você compra os melhores

artigos, faz economia e ainda pode ganhar êstes v3lio�os
prêmios

Uma máquina de costura Macstar

Um Iogão Alfa de Luxo
U;;'a valiosa vitrola"Eletrônica ,

·Um liquidificador Citilux
U;" belíssimo jôgo de Panela Panex

�'" '... ,

E TUDO ISSO VAI CORRER PELA LOTERIA

ESTADUAL NA EXTRAÇÃO DO DIA 3 DE JANEIRO

E·tem mais:
S"JA QUAL FOR A IMPORTANCIA DE SUA COMPRA,
VOCÊ GANHA OS CUPÕES PARA CONCORRER A ESTES

PRÊMIOS DE GRANDE VALÕR DO

rll.z I,
às 41/4 e 8 horas

Charlton Heston

Sophia Loren

'EL CID

Super 'recntrama-recmco
lar, /
_ Ce9sUra até', .5 anos --

10X)
Forte : 3435

FECHADO PARA REFOR

MJ,\S il! [NRTALACJl.O DO

CINEMASCOPE

Jloria
ás 8 horas

Richard Beymer
Tuesday Weld

Terry - Thomas e:n

ARMADINHA PARA

SOLTEIROS
Uni-,,,,sltãrlos da Capilal. "nhc. à", 211 hora' !lma CO'l_ ao púhlj(,o. A llCE, I' Centros Cínemascope _ Technicolor
atrl",éS seu órgão c�"'pPt�,, f('d:'l1cia " re�,)�ilo dos 1'!'tO A<'adó'miç,," esperam a pre_

te o ,'nnheddo I'AnnE ALI- l:Il_F;MA3- BHA8ILt-:mÜS. Sa_ sen�a do 110"0 de l"lorianó�

!'IO DE �·R.:l1',\S, l'hel!;"rá hê-Me, qu .. " 'ef('ri,lo !'adre pOlis, � fim de ..scutar a

h"iOl a est" callital ,.sta,,/lo e�t", com um pl'ofeSS" .-1,,;1 c"nf�r"nda do padre Alívio
man,�da �u� de�dda np a�_ em " ..damenlo, tem ·gna bati_ de '-rei1"", homem que tem

ruportu, ;"'s 8:::0 horaij.:--'o na ,'a�S"clJl: e ""n pod� re,,,,r ""Citado inúmeros debate�

Jange vai, ao R.S4N.
RIO, 9 (OE) - Ao pri· paralisação de todos os

meiro minuto de hoje foi seus serviços, Cadll. po!';l.o C'O SAMDU reivindica risco
deflagrada greve do SAMDU (lo SAMDU terá apenas_ 1 de, vida, aproveitamento dos
nos estados do Rio de Ja- mêdico para atender a03 atuais acadêmicos, revisão
neiro e Guanabara, com a casos de urgên�:ia, O pessõal do. enquadramento e outros,

III11lerío NATAL SESSENTA E TRES Clauás 8 horas
Claudio RicC'o

Elisabeth Reis em

A PADROEIRA DO

BRASIL

A verdadeira história de
Nc,:,;sa Senhora Aparecida! '

cipal. Otlma inIciativa do E- to tom Vararia, no que foi
"e,'uli,'o M·onidp�l que mere a"xlli"!!,, ]lor Itádio-A;nado_
ce o, nossos apl"u:<bs. res rocõ�ls. Viajou naquela

madrugada para Vacaria o

Violento incêndin lavrou dia Sr,' Piatano Lenat, afim d ..

10._12, na firma SIROSKy conseFllir �uxillu do C"rpo +e

S/A (SIBISAl nesta cidade. Bombeiros da Brigada MIII_

O fõgo Inicioo-se às 23,00 tar, te"do vindo li Lagcij, dois
horaS d��uele dia, prnpog:an carros, com autorização do

do-se rapldame\lte no� g";,I- Goviirno do Estudo do Rio

pões, ml",uinárla e pilhas de Grande do Sul, 'lue molto Ua

ma,í,'\r:l, que lIe encontravam bnlh"ram para dehelar as

no ,Iepôsito, Ime!li"tamenle oh" ""'". 'l',,,,,bi'm dI' ("nritiba
Fuenm mobilI7,a<!os todos"" rI.' rhcg"o a nOssa cid�de uma

cursos. S.S. o Prdelto Monl

dp�t, I)r. Wolny l1etla Rocn

chamado a intervi)', muvtmen

10" Ioda SUa eqIL'\IC de Cami_

"hões, rnotor istas C operá

,i"" põ,racolabor"relT' nllex_

)t'lInrnidio do Corpo de nnmbd

rO" {'omandpdo por Um tenen

te duuue!a corpora�iio, pondo

se lmedintameute ii dis,lo�lçí'io

"" :'ir, l'rt·feito M"nidp�l_ \lU

,na ,Ie,,,,,p,sl.r:,�iio de snlidnd<l

,rl,,,il' 110 pO,-o \lltrnnaenSe, COLU

o pU"o cntnrinenSe. Pelo 'l"�

�" sabe sàs "l"to�oS n8 prejuj
l"� lln firma SliUSA, com e�te

lamentável sinistro qoe abn

lou a ontatão pública do sul

dn país.-

tioeão do slruatro, t'"i cOIbdo
'o r"'nerime"io d� �gua lia

ddnde par" !lur maior pr,;�

�ã" � rêd .. do COItAL e gut;;>_

)nath'amente, não h(n'er escas

sel de agua para o <erviço Que
,

lá se -procedia, Chegou 110 10

tõd u Sr. Paulo Te"ldi. qUe

IIrnnlamente ocupou posiçáo
de tratorista e cem risco de

SUa própria vldll. cOmbateu

Intenaamente as chllmaS. A

eídade movimentou-s� num

-:esto de solidariedade com

o� moradores da vtatnh ança,

A Rádio Clube de Lages en_

trOU no ar, procurando conta"

Itec�hemos {'on,'ites parn aS

sej:'''i"leS formnluras: llia

"/12/,.3, daS f,,�mandas do

Colé!!:io Sta, Rosa 1e Lima,

que nos foi enviado pela"

formandas Regfna Leal Nar_

eiso e oeete Nunes tt1arlln�;

dia 8/12/63, das _lZinasianas de

1963, da �:�cola Normal e Glná

\iO Bta. kosa de Lima, que nos

foi envl�do pela ,GinllSIHl'a I

Anna Cecilia Ferraro. Daqui

aj!radecemos oS convites en

,'iados e cumprlmentamos'aa
{"rmandIIS,. de"ejando-Ihe..

mui las felicidades.

raiá

MAS NÃO DEIXE PARA DEPOIS, VA' AGORA MESMO
PORQUE AS OFERTAS SÃO MELHORES NO

ás 8 horas
Marthias Fuch'J
Barbara Frey-,'

Natal Sessenta e
.

Três CLAU

Expresso C R E S C lUM E N S E' Sociedade Anonima
MATRIZ: (RICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO íELEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo _ Santa Catarina e Parlo Alegre

.

Defronle aos Correios, no ESTREITO

Censura: atê 5 anos

AOS � ANOS NAO SE
CHORA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COOt' da
terceira pâg.

çO(.:> como esra em que n-rs

eocontrlll:IJOS, quelxand.j�
de um sub-c1csenvulv.mev.-

10 de Q.ue. poderíamos :('�.

rugirlJ e v.ndo a curtir _)5

mares do desarvorado "de-

r:t:Ol;���;e�'I��;';o so���.
No campo p alltien, teven

tando contra o seu nome

prevenções dos despelta_

dos, con.. tltu;ndo-!>e mesmo

num dlvisôr de águas. ror
mando uma nova corrente,
o Presidente Jerónymo
Monteiro tinha o senso das
altas e..colhas de seus cola
boeacores.
E' um capitulo que de_

man!,Jaria muito espaço ')la
ra a Simples evocação de
lances com que enarueve
ergu!da a sua bandeira de

Amigo do meu pai des-te
quando era advogado em

SãJ Paulo, (I Dr. Jeronymu
manifestou-me sua extra

nheza quando. na acirrada

luta da sucessão de 1920,
[á morto o meu pai e eu

ainda aos 18 para 19 anos,
me viu ronmar na ala que
o combatia e era. ínret.s

mente, cheIlada pelo seu

irmão velho, que ia deixar
o Oovêrno.

Dlsputava_tle na o

a posse do jornal or
EStado, o "Diário
nhâ". Pela minha

cabeça não

planes que ti

de agradecer à escrtrõee a

dtncante lição oferecida
do nosso pais, o saudoso

Jeronymo Monteiro, de

quem era ela sobrlnb,a e

admiradora. Admiradora

com os que a conheceram

e-m vida e como oS que o

conheceram através do II

r--------------�-----------

VEt.lúi':STRATlVO DOS ENCARGOS SOCIAIS soamr

J'!,Al.lV':';
- O demonsrrauvo que a seguir publicaremc ,

.j\:�.u".v.:i uv Boletim "L:ü)U:::;THLA E D.t::Sli:liVOLVIME.,"

1U' pubücado pela HESC de SanLa Catarina.
•

1'otal de horas no ano civil.

:>5:J dias x 8 horas normais de trabalho - 2.920 horas

'ialário de um ano com base no Salário· I\tínimo de

Cr$ 11'.800,00.

I
:.92U hs. x Cr$ 74.l7 (Cr$ 17.IIOU,UO - 240 hs.) - Cr$ 216.571),40

IAP( -8,00°,0 s/216.576,40-17.362,12
LAB - O,��" S/216.576,40 = 1.082,88
SENAI - 1,(IU% s/216.576,40 "" 2.165,76
SESI - 2,U()I�O s/:.:!16.576,40 "" 4.331,52
SSH.- 0.30"" s/216.576,40 = 649,72
INDENIZAÇÃO 3,22% s/mês de Sal. 17.880,00
SEGURO/ACIDENTES 2,48% s/216.576,40 = 5.371.09
13> Salário 8,22% (Um mês de Sal. 17.800,00 CrS 63.527.09

-

Total «In 12 meses CrS 280.103,49
Média dos salários cm 1 mês (Cr$ 280.103,49: 12 =·23.341,95)

CIRURGlAO-DENTISTA

Ao meu .taoo. no jornal,
como diretor, a figura do

jurista Ubaldo Ramalhete,
que fôra um dos auxilla
res de Jerónymo Montei_
ro no seu' brilhante Go

vêrno.
Foi nessa época que lan

çamos na �mprensa. o ;;0$

crit�r .clôvts Ramalhet2'

que �ulu a l.mha pater-

sec runcronar

nomens uo povo e acé slsLlq
ses que ali vão esquecer por

:!:�:aen=��p:��e:d:� se po
tos ou tristezas. _

. ç. ,
"

E' justamente essa admfrãvel mescla dé '

posses, credos
f. pronssoes, que constitui a razoàvelmente inconstante, po
rém .netmente veranlstica freguezia do Miramar. E' tam
bém nessa época da ano que maior se toma a afluência dos

preguiçosos baíacus das redondezas, sempre a espera de

alguma cabeça de camarão que se atire nágua, a qual. fa
talmente servirá para motivos de reboliço e correrias entre

os pobres peixes. Mas. mesmo para êles baíacus,' há tem.
bém alguma alegria com a chegada do verão. Tomam-se

agitados, brtncalhôes, reproduzem-se aos montes e ficam a

nadar despreocupadamente, quase à superfície, como ires

ponsáveis crianças em férias.

Ab, o velho Miramar!' Mais velho ainda que a ponte
Hercilio Luz, servia naquela época para o embarque dos

passageiros que iam dessa a1egól'ioa ilha de Nossa Senhora

p8tJ& o ""!.'Stre1\1o, separado pela1'"iguas claras da baia sul.

Depois, com a construção da ponte, outros foram os desti

nos que traçaram a sua existência. Dias de abandono mar-

caram a época negra da sua vida. -.,._-------------------

Houve um tempo em que somente as baratas dégua lhe

davam o devido valor. Verificado o descaso dos homens, os

pequenos animais tomaram de assalto o antigo cais e nêle

lixaram residência. Depois, os tempos mudaram, e com a

...,.jJUI!;aO dos abomináveis tn.setos instalou·se êsse bar agra
dável de que falamos agora, para a alegria de todos os ho

mens de boa vpntade de Florianópolis.
Hoje, a maresia está. de amargar e nós vamos até lá.

� casnarOes estão ótimos.

AN<.JrE as vantagens: mão-de-obra é reduzida em

10%; o tempo de construção é 70% menor: metenei

mais barato e só precisa de 2 a 3 nun. de rebOco. .la

_partldps não deixam passar ruido, wnidade ou ca.!or e têm

.turl:lbl1idade Uimitada.

GUARDE O enderece: - Escritório ir Rua Felipe Seb·

midt 34 1" andar, Fábrica em Coqueiros- quase defronte a

8alJeL,
VISITE a casa modêlo.' ao lado da fábrica e eerttüqur

se pessoalmente, de Que você mesmo já pode tnlciar sua.

ccnsrrucão.

d.c.al, ccnsegur cercear

jornal conna o Ut. J�ony

:C�P!�h�':. gr!fiC��:;
J;..m."ano d)s Anjoo, que,

a.lIO':I.1, era quem estava no

bç_m 'cammno. o que. na

época, Ina-o compreendia.
Não iecebt do governa

triunfante a que dei um

656 conCUI-SO valioso que eu

mesmo ,dao sabia avaliar
a devida recompensa. Nos

últimos mêses do mesmo

govêrno. pt-esídído pelo

��! l�!:�� m�u saudoso amigo e com

Cr� 4�.55 :!�at��st�rp�:�� ���_
OBSERVAÇAO - Os Encargos Socíaís CrS 49,55 em re- :.s:a�:ss!:oPX::!�I:t::

fação ao saíartc normar sao da�1fi!tn de1I6,dt1"llI. ". ...
.

fim de poder vives.
.e'ara eraoqraçeo ao quauro �9'l'am con�lderadOS os

Dos auxiliares de Nestor
Cr$ 1"1.000.00 es\.aot:lecluos como mínimo salarial no mstado .

Gomes, sé um me peesu
Iie Santa catanna ue. tGegIao) e computacos os diversos

giou, o Inesquecível Alzli"o
ellWl�us sociais que oneram a fôlha de pagamento da em·

Vianna. (l ceI. Alzira, gra_
}u"eba, !.emos um OllUS "per capu.a" da oruem ue Vr$

ças a quem consegui ref:l
.....J41,\:I5. J zer-me no Espirita San�o,

""""<1nto às horas efetivamente trabalhadas (deduzindo- até que o ml.)v�mento d�
II! ttlna.:s, UUllllH�U:; e 1<�UI:IUU:;, esteS em nwnt:ros Utl lUI se-

Outubro de 193J me a!as
� ... t.a.s remuntr&uas a base oe CrS 123,72 quandO a fixa·

tou definitivamente do Es
da pelo salarlO mInlmo nao passa de Cr$ 74,17. tado.

l1l1;SA1S:II��:v�:, �:�:�l�sa�:;a� �����a:e���:�s, em têr-
Deus escreve direito por

12 meses (365 x 8) 2,920
F.quei, de alma Lavada,

por haver retomado os c a

nUMaS que o meu pai ma

ter-a me.caco, se VI�O IOS_
se, quanno enrreí por e�

uaua diference.

Fui então rediglr' ..O as

tauo "

0'15"'U Ou l'artlod

ua Lavour,a, DO ano de
11:1::14, y ... "ÜU<) v 1..... Jel"

n)'llhu ra havia morrido.
sem tomar posse da. ce;
cerra que o povo -co esp.
rno-senrense. I€Ulml1i(10

as CUlpas e ingratlUo8.;,
: JIle �)ia .\Gi'�aao em su

gesuve vntaçao .

DURIBUX & OlA. LTDA

HonAS EFETIVAI\tENTE TRABALHADAS

A DEDUZIR

52 domingos a 8 horas
10 Ieriados a 8 horas

Férias 20 dias

416

80
160

Total de horas LrabaUwdas

Ul"ot <lIIU.:vJ.-!I:I: 2.264 noras

seiano-nore normal

jsncargos SOCiaiS

Fáo.rica de taocos de Cimento - tijolos de concsetc

com encaixes -

DR. SEBASTIÃO MOURA
Ex-Dentista do Seminário camJliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese

HORARIO: Das 8,30 as 11,30- e das 14 às 18 horas

2's 4'5 e 6" FEIRAS ATÉ AS 2fI,.·Ul,
RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOAO PINTO

CL:I:NICA DIURNA E NOTURNA

107 km/h durante 14:50 horasl

�
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PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� , GI.LBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

C:OLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA
ORILDO LISBOA _ MARIO INACIO

COELHO - MANGONA
- ------------

'B ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETpR DO!. ESPORTES

�------------------_.-----------._-------------------------------------------

li [r
�

� �G r,1ÔI [il�OBO m�i� Imlorfan���n[Ontro �a ro�õ�
o 'remeto Lu'sa Melo, cem -O calor de sua torCI_ em seus domínios contra o de alternativas tnteressan- no" foi a que sepode dizer, ao Olímpico pela contagem naux com 3 p.p. com 7 p.p.

teve segu'mento na tarde da. Surg a a equ'pe alvt- Paísandú. a equipe mais teso a conquistada na tarde de de 2 x O. 30 lugar _ Avai e oexn.e 7° lugar
de dorringo CL.:m a realíz-> negr� da Man-hesjer corno fraca dêsre Torneio, repe- ontem pelo América contra com 4 P.P. Palmeiras 2::m 8 !l.p.
ção de mas quatro jogos. candidata. capaz de derro- tiu a façanha do Avaí, gc- AMl!:RICA PASSA ''PAPEL o Palmeiras, bisando assim. COLOCAGAO 40 lugar _ Barroso CO�l�
nêles não .njerv.ndo as cs tal' o uni«2. ínvíc-o do 'ror- leando seu antagonista pe- CARBONO" NO PALME!- a mesma contagem de qual' 5 -p.p.
quadras da capital Avaí e neto. Contudo, ns prognós_ lo marcador de 6 x O. que RAS ta_feira ultima quando no 10 lugar _ Mal'cilio Dias 50 lugar _ América com

Figueirense. ticos quast se concretiza_ não de.xam dúvidas quan_ estádio da Alameda Rio com 1 p.p. 6 P p.
rarr pois, Marcilto Dias e to a sua superioridade '10 Vitória de "papel carbo- Branco derrotou també:>l 2"0 lugar _ Carlos Re� 6 lugar _ teígueírense

lI4ARCILIO DIAS CONTI- Caxias, travaram grande gramado.
barrlha. saindo vírortoso
porém o quadro portuário VOVÔ DERRUBA OLiM-

A equ'pe da Mareil!o por 1 x O, marchando as- PICO DE TEIXEIRINHA
Dias que vem sa mantendo sim à frente do Torneio,
licler'do ajuul Torneio Lu!- inv'cto com apenaÍ! um pon . O Carlos Renaux eum

to perdido.

NUA LIDER INVICTO

za Melo, ro: até Joinvllre
enfrentar ao Caxias em

partida que se aneureve
como das mais difíce'!; 1)")is'
a equ pe cax'ense vtnh� de
uma boa exibiçfin diante

. do' Figueirense e jog ar-.a

BARROSO REPETE GO
LEADA DO AVAl

pi-lndo .
bom desempenho.

derrorou em seus próprios
domínios, o elenco do OIÍ

pico, integrado pelo vete_
rano Teixeírtrrha, pela con

tagem de 5 x 3 nem [ôzo
bastante disputado e chem

A, representação do Al_
mirante Barroso [ogandc

Arm u:do Marques
ser excluido

poderá

ras x Figueirense.

Coritiba' 3x Guarani 2
A reyr.esentação juvenil,

do Clube Atlético Guarani
foi batida na tarde de on_
tem pela equipe da Coritt

ba Futebol Clube do Pa

raná, por 3 x 2, em parti
da desenrolada no estádio
dr. AdolfO K"Jnder que ren
deu a soma de CrS 35.000/10

Na primeira etapa regis_
trou-se um empa te de 1 x

1, contando cóm VirgíliO
Jorge na arbitragem.

Curso Preparafório Confinente
CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
DÊ DATILOGRAFIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINÁSIO EM UM ANO)
PRÉ·GINASIAL ADMISSAO DURANTE o ANO
DATILOGRAFIA
- Equipado com máquinas novas
- Baseado nos mais modernos processos pedagógicos
- Dirigido pelo:
� PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS: DIURNOS e NOTURNOS
Faça sua inscrição à. Rua Dr. FúlVio Aducci antiga
Maic., 748 - 1. andar.

BOAS-FESTAS
. COM O

EMPRÉSTIMO DE NATAL I
Natal". Ano NOvo ... momentos agra
dáveis! Você está fazendo planos de
compras! Pague à vista �uas com-

pras de fim-de-ano e goze de bons
�descontos. utilizando 9 Empréstimo
dll Natal do Banco da, Lavoura!

:Banco daLavollra
f)E MINAS GERAIS. $. A.

- um tlmlgo (Im. tAlI, lI_rt&

Fluminense
decidirá

�errotou 'Bangú e doming
titulo com O Flamengo

por Caxias 8xl e �vat .6xÓ,
vai voltar a jogar 'em -ca

sa ant.e a' sua tarcida que
se encontra desacreditada.
O PaÍ'Sanclú será adversâ
rio do América. !

Enquanto isso a delega_
ção do Figueirense vai v.ol
tal' a jogar no interior ·10

EStado, agora. visitando a

cidade de B!umenau, onde

irá dar combate a r2p!,e_

sentação do Palmeira.> em

jogo que se apresenta pa
relho.

Finalmente, na cidade de

J.Cinville, o Caxias que
vem se mantendo nos pri_
meiros postos voltará a jc'
gar em sua cidade· pela ter

celra vez con.-'.ecutiva, ten
tando a':isim outro bom re

sultado. Caberá ao Olímpi
co enfrentar ao alvi_negro
na :Manchester.

l;r;:��:É�::�:ª::1� g��Z�É.a����:tª� Tâmisa
_

o Rio das Regatas Célebre
-

go 1 e Vasco 1 x Soo ons- ru anotou o ponto bangu- Quem fala em Tâmisa tros. Um tempo .fantá;ti_ consegue a frente l�go d
tóvão 1. Na tarde de do_ ense. Arbitragem de Arman

imagina logo um rio pj-um co. A marca anrenor- esta- do "gol". e vai até
mingo .') Fluminense tornou do Marques ·e renda de bec e mal cheiroso, isto befecída "em 1911 pslos rtlll metros na :,r�na vencer ao Bangú por 3 12.939 768.00 .. Os . demais

dado banhar uma metror» "Iíght- blues'" era de l êm- Uma carga dos . lig
x 1. classificando-se assim resulradcs da rodada: Fla-

Ie cte cêrce. de 10 milhões 29. Estes resultados são ra- utues" da blues' da resu

:::god,iS;j::i�g�o.moOt,'t'lUalO- mengc 2' x Olaria 1, Bon- de habitantes Enrretanto, uulosos çonseguíctos d,_I(Íu blue," d;1 resuuooo e ox
... sucesso 2 x Campo Grande

o Tâmisa é um rio onde um duro tretnam,21lto \ de ufanes vão para a fren

O Juiz Hamllcár Ferreira, de-apttaderes da Federação rá sagrar-se campeão de
máximo guanabarlnc o. O. O jõgo Canto do Rio e há os cisnes nenencoe as meses 3, fio. Muitas vezes E ate rattcndo mil meti"

j:�' d�e����: :nt:.�it���!00 Carioca. Armando Marques aspirantes na tarde de do ����li�l��S�a���;ou Albce���:. ���:U!U;;:def��e �:X�:f�:��� regatas célebres, tanto" a ���a��� il��:l:ll,��p�d��'ein� :ll:��)�� C�f�;::�lOSC�'! dl
do Rio e' Por-uguêsa, ceve-c; ��::f�u da:i����ng�á�S��O mingo, bastando peru t3.1 Procópio, Darl e Altair; 01_ com pcrtõe. .; franqueados �;:�r��n�;i:�:le�a��b�'i�;�' n"iOs grandes invernos. como castelo na rrente, inicia

rá ser excluído ao quadro ximo. O Fluminense \pode:
um empate. dair e joaquínztnno ; Édi- a- �Úblic(). "versus?" -Oxrord. E o que o que pu-sou na Europa, carga final. E este. vem

'=,---:,----- �__ se ceve apreciar na regata o -retnc e de ski- ma" nun- mtnanre. Ganha oxrc

Aval x Carlos, Renan amanhã, no "Adolfo �;g:�!��:;��:i�;�i� �;f[{Â�:f�:�[��:���;fl
Konder" como choque· principal da rodada '��ElS��:f:�;� �:�Êil,:��:�JJf do Póvu I.

Pelo Torneio "Luíza Mel- Nesta capital _ Avai Em Brusque - f'aj�-"ldú , metros. Um repr,.esentante
lo" para am9nhã à noite "versus" Carlos Renaux. no América do liceu de Cambridge, um
está"J ma,rcados Os seguin_ jôgO primip�l da rodada. Em J{)Íl,lville � Caxias dia do ano de 1928 foi até

tes encontros: Em Blumenau _ Palmei x Olímpico. o magnífiCO reitor ,e pro_
clamou: "A nossa Univer
.'�,idade desafia a. de Oxford

Plll'a um confrontO de re

mo a ser realizado antes da

Páscoa. em barcos a oito 1',e
mos.'" O desafio foi aceito
e 'o desafiado triunfou. Ox_
ford triunfou. Ê ate hoje O atacame Roberto qu·!
i barco do timoneiro do se torn"Ju campeão florio._
light oxonlano serve de, nópolitanode.futebol,fte'll
ll'SsenoO na, sala de reunl- . parada de 1963, pelo Avai
ôes. do Reitor da Universl- Futebol Clube e que vinha
dade (.}.,;_S Nobres, talo me- -atuando pelo Floresta de
rito que a regata teve. Duas Pomerode. encontra_:-ie 'em
grandes etapas ele regata ,J,oinvllle realizando testes
célebre teve Oxford como no Caxias FUrebol Cl uh'J.
grande vencedor. A de As noticias da Manch$>ter
1860 e 1870, quando seus afirmam que Roberto deve

r.emadores tiveram a pri_ rã ftcafno clube:ah'�-megro
meira grande sélie· com no da Manchester. Como se re

ve vitória consecutivas. corda, anteriormente, o A

Em 1890 a 1900 novo. série mérica havia 'Se manif<õ>st!l-
O zagueiro Nery do Avai fie nove vitórias para os do a sua contt·atação.

que vem se clefronl:..ando ·'Iight-blues". Cambridge
com problema" para trei- 110seculo XX r�cupera-se.
nar pois não tem sido aten Conseguiu suplarital' seu

dido nos seu" pedidos, JI'l" rival em número de vltó
repartição a que servel ·rias. E deve_se a guarnição

A§;:i-im sendo. e prová- que representou o Alro C(:)
vel que Nerydo·Paula Ra- legio dos bUl'guêses, de
mos tenha a sua contrata_ 1934, s.trokeada por Bl·a....,
ção, pol' emprêstlmo, ante- ley que detem o recorde 'Ie

clpada. '1" 18m. 3 para sete 'mil me-

FigLJeirªns.e vencen emS.J.8
I

A ,"Una cod,da do Tu<-
O Figueirense jogamlo de 3 x 2, contra a equipe e Valtinho. neio Luiza Mello, será des-

ami-stosamente na tarde de local do Usáti. Na primeir.. O zagueIro Carázinho (lobrada na noite de quar_
domingo na cidade de São etapa já vencia o clube não psrtipou d!l. partida ta feita com as equipes do
João Batista colheu umr), da. Canital Dor 3 x I. com Intermunicipal amistosa. Aval e do Figu.eirense, to-
boa vitória DeIs contagem g,")!s d; Zorlbérto, Pedrinho I� mando ;;al'fe O Aval que

!Oe encontra numa posiç1.o
regular na tabela. vai re

cepcionar no estádio 1r.
Adolfo Konder a represen

tação do Carles Renaux de

Brusque que vem pon
tificando neste Torneio.

24 de

Mais doi." jog-os. irão c.pm
pletar a l·odada. Em Brus

que a .equipe do Pah;andú
que vem cumprindo fracas

exibições e sendo goleada

OUTRO Df;RBY NA

MANCHESTER

����·:t�:il��i�:�r{'�lq:
certou detalhes financ'
1'OS para U c'Jntratação
medio Bequinha, atua

men vinculadl) ao Cu1"iUb
FUtebol Clube do Paraná.

AGENOR VAI VOLTAR

cuja renda I',"verteria
beneficio dos própria,; a�

tJetas. Acr,cdit,l-se que

j('JgO sairá, pob liS duas dt
retorias de:;ejam premiar
seus atletas llr"te final lie

temporada

o atacante Agenor que
foi revelado pelo TIraden_
tes da Barra cio Rio. 'le

!tajaí .e pOsteriormente se

transferiu pura o CarloS
Renaux anele ganhou de,;'

taque, deverá retomar nes
te final de--eampeonato ao

São Pauio Futebol Clube.

Ageno,' e;;tã emprestado ao

Prudentina da cidade de

Pr-<>sidente Prudente.

SANTA CATARINA
PRESENTE

.-

MAIS UM PARA O
METROPOL uma equipe formada

atletas. de FI"rianôpolis

_R_ev_e'_"n_,_,,_�:;íc_la_,_or:_._JO_'O_'_'II_I"_.-----1.

..

Atenção Comércio e Associações
ESCRITúRIO TECNICO de

CONTABILIDADE
DESENHO PUBlICITARIO
CARTAZES PI VITRINES

Ten, Silveira 56 Ed_ Marzan -

2,° andar - saia8
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Tudo em 10 PagamEntos-Sem Acréscimo
Ou à Vista-DescOnto· [feUvo [e 2U./·'

SALAS DE JANTAR
Conjunto fórmica -- desde 20.000,00 mensais ou

Conjunto marfim -- desde 16.600,00 mensais ou

Conjunto imbuia -- desde 23.000,00 mensais- ou
Conjunto caviúna -- desde 23.800,00 mensais ou

Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou

à vista
à vista

à \'ii�'d

à vista
à vista

DORMITÚRIOS DE CASAL

Conjunto em marfim - desde 23.337 )00 mensai.i ou à vi-ta
Conjunto em imbuia - desde 26.470,00 mensais ou à visr.r

Conjunto em caviúna - desde 27·4,40,00 mensais ou à ",s,',

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 mensais ou à \'l�\,l

CR$
CR$
CR$
c.s
CR$

160.0(10,00
133.300,00
186.4,00,00
l;)O.lJLJ
2(J6.�OO,OO

CR$ 186.700,&0
CR$ r.lll.S00.00
CR$ 2H.SOO,00
CR$ 268.000,00 I

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

I,
�

POLTROWAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde 3.990,00 mensais ou à vista CR$
SOFAS-CAMA
EM TECIDO -- desde 3.960,00 mensais ou à vista
Em plástico - desde 5.260,00 mensais ou à vista

31.200,00

CR$ 3l.680,00
CR$ 42.000,00

f'ONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES -

MESAS DE CENTRO - ARAT TOTTRS

r}fRlillPfUITÉST-IVn-1Ci'1)
" e uanhe um DKW�VEMAG (BELCftR)

cõr gêro -todo- equipado
Empossado -no _,.f-s-t-

do pelo ministro Femando

Semanário carioca publicou recentemente uma entre

V!&ta com O Presidente da República, onde êste analisa a

cêc naciooa Ie problema das relações internacionais.

um documento extenso e que deve ser examinado' por

jertes.

Considero, no entanto, o ângulo psicológico da entre
Vista como o mais importante pois é êle um dos fatores

que regem os renõmenos econômicos.

A maneira pessimista oomo o Presidente tratou de cer

tos assuntos, repercutiu negativamente tanto nos melas

económicos como financeiros. Noutras condições, o pessi
mismo demonstrado peto entrevistado se apresentaria ce

maneira diversa, mostrando êle conhecimentos da evolução
ào processo econômico brasileiro, sobretudo das consequên
cíee nefastas que a Inrlaçâo 'está trazendo ao País, em suas

diferentes manifestações.
)

Semanas antes, o Mlnístro'da Fazenda. sintetizou todos

-fl$ problemas nacionais de maneira. otimista., afirmando que
não há motivos para desanimas ou desesperos e que os mes

mos são solúveis, mostrando inclusive o que se obteve de

positivo com as medidas adotadas utímamente.

Dentre as inúmeras rníssões do Estado, a de dar condi

ções a que a estrutura econômica do País possa se desen

volv€r tem influência enorme no processo de desenvolvi-

CAIXA ECONÔMICA DE SANTA
CATARINA

Extrato rtc Edital ue Concorr�ncia Pública para com

pra de ferro para. serviços de concreto armado

A oaíxe gconomíca Federal de Santa- Catarina comu

tlica. aos )nteressados que se acha aberta. a concorrência.

bUca ac'ma referida P,lta a compra de 2.000 kgs•.
de

o d� 1/2 polegada, éftjas condições constam do Ed�taI
Ublicado no Diário Oflcial do Estado de Santa Catanna

dia 5/12i63. _ A Concorrência em apreço encerrar-se-á

dez (lO) horas do dia vinte (20) de dezembro de 1963,
.

do maiores. informações serem obtidas na Caixa

nomica Federal, ii. RIlIÍ Conselheiro Mafra, 60-62, dia

te, das 13 (treze) às 17 (dezessete) horas, exceto aos

Tomou posse a 26 de No_

vembro iiít1mo no cargo de

:\tinistro Zo'Trfbuna\ Superior
do Trabalho, para O qual COI

nome"do recentemente pelo

presidente da República, o Sr

Charles Ed�ar Moritz, presi_
dente da Confedera�ão Nacio_

nal do Cemércto, O recinto

do Tribunal acha\'a�se cornnle
tamente lotado, notando�se

entre os presentes fjgUra8
representativas clt' lodos os

setores das e1as�as produtoras
e doS mel08 e.conÔm!cos e 0_

nanceiros. do pais.
o novo ministro f{li introdu

zldo nu recinto do Tribunal

pelos ministros Astolfo Serra

Rômulo Cardin e l/juza Lima

e, apÓlll pt;,star o jMomcnto de

ueaxe, foi conddado a oCUpar

o seu lugar naquela alta Côr

te. Em nome do Tribunal, o

Sr. Charles AJorlt.z fo1 saudá

FORMA!I"UUA

Entre as formandas,

te, em Tubarão, IlII solenida_

des de formatura de mail! u_

ma torma de Profes50tts Nor

mallsp.as, pela eoncettnaea

Escola Normal "São José".

constando do programa mls�

5B em ação de graças na "a

pela do COI�gio e às 20 hOras

entrega solene dos diplomas
lIO Clube 29 de Junho,

Enrte as formandns, cuja r

lurma li de.t3 alunns, merece "

e�peclal refcréncia, a talento

lia senhorita Marlene tendo �
dever seU estimado pai aFrma

Nôbrega, que traduziu a eca

fiança de seus pares na ecta

bOra�iio que o novo mmlstro

poderá prestar ao .TST. grll�

çns à sua longa experiência_
como dirigente das c'laeses

produtoras, no ttato dos pto
blemas que são postos ante 9._

quela Côrte para sUa decisão

palavras do novo Ministro

nidalmente, �ue .tlngê.
ne�'� kndglstratuta, o mo_

menta culminante de uma

vida modesta mas esrorcaea
h.íi multo dedicada às lideS

,,"slI'Ciativas.,· no s{'rv�o das

cla ..ses produtoras e do pais
Mais adiante, teferlnd(l�

se ao Tribunal que passa a ln

tegrat disse o Sr. Charles
Morl!z: "Esta Cêrte, como

instância suprema da Justiça

PR[MIOS fABUlOS�S! - P "?tA �o�mo I
IfcJ sé/e II

UM AUTOMOVEL OKW-VEMAG -1963 _ NÓ"
Totalmente equipado

lia sine i)'
1." prêmio. Um dormitório auper-Iu..o o �10

�:: ;�:::� : �;aC��l���oa ������dO �':�[�O
Todos da 'Neva Li iüa

CADA F'AR"CELII. DE 12 MIL CRlIZEIROS DI:'. SUA C'OM?RA C
WA C<:>UPON DA SERiE "A" E CADA Cr$ 1.500 UM .CCUi"O: DA

"';<- �

EIS AS CONOIÇOES D VC: r..t '""'A

2.001r
DE O.ESCONTOO EFETIVO NAS
COMPRAS'
A VISTA. OU

18 PAGAME".NTOSi \ii ICVf·, SEM
AC �.}CiMOI

'0
\i�a à paz através da justi�a
so-:i::I. Como hJmem de em

prêsa e homem de classe, ,,�

depto com'icto do primado da

�;.r:e�:!�:I�� ;::�ntocOe::nôb;��
co em reg'me democrático,
sinto_me à vontade para inte-,

grar êate õrgão, que Sô tem

sentido e Só podé"'h'er ple_
namente dentro do clima de

d08 e a experiéncia dos repte

!<ent:"ntes classistas, tem. a aU

id;,de do saber e a imparcia
lidalle dos julgamentos. Nêle

tôdas as disputas deveriam

encontrar scu vetcdito final,
sem recur-so a outros eaml-,

nhca, qne. � rrecuentemente
os da dema.gOgia ou da violên

cte, mas JIlltito

da justiçtt.

liberdade (I!l'" constitui a <,s

�ooCla da deeiocracta',
Assinai''" a:n,h que dcfen

de a v;llorb:a�âo e O fOrtaleci

mento da Juettça do Trabalh'l

<'qUe deveria ser em verdade

no Brasil, o úntco e defínl tl-,

vo árbitro nos conflitos entre

o eap1tal.e o trabalho". E iri

êou qUe O TST, reunindo os

cOllhedmcnto�' dos juízes toga

do Trabalho, deve integrar, _

Falou a-'-fiegUir o Ministro tomo peça fundamental, a ea

_Ch"'�"J""_"""�I,m,"d_O,
1

__t"'t_",.,._om'_"t,m,_,o, Um ,p'lura,ma p.1fª Lr,lm�r.� casa
nÓPi�a:cVªrias 'cn��� ��-�r«i1as no'

Jardim Adán[co
.

RU-MARCAS f PATENTES
propaganda e marcai de ezportaç40.

AgeBte Oficial da Propriedade Industrial
fieI/litro 41i! mtlTCIJa. patentel 'li! 'nvenç40. nome. co.

ft.6I'ct418, tItulO. ae utabI'Jec1mento, ins::mta8, fra8ea 1ft

"!lua T�nenle Silvelrn 29 - l° andru �

SALA' - 'ALTOS DA CASA N ... I'( - FLORIA�O
fOLlS -;- CAIXA POSTAL" 97 - FONE 3912.

\

Desejando .çarüctpar na

sclucão ce um d'JS nossos

mais agudos problemas
o pro

.1: -dim AtlànfseDla �rrmal,
A tranquilidade é um fato' que tem influência neate �u' .10".. e' -llilh,!lr�oIennmenc, embora, seguramente não seja o mais Impor- � �nU li.

tente. Contudo, a entrevista do Presidente ao Semanário cc.

noce não trouxe esta tranquilidade e o reflexo está na ree

�� dos meios econõmrcos-nnanceíros nacionais: alta na

taxR do dólar, queda nas transações da Bolsa de Valores,

kpectativa dos empresários com relação aos investimentos

Ptogramados, etc .••
Deve o Govêrno ponderar suas entrevistas futuras, POiS,

o fator psícolõgíco muda a tendência dos fenômenos, poso

sibilitando aliviar ou não a atual tensão no mercado inter

no,

cêutico e Industrial Nllton

Nlcola-ni, assassinado, quan�

do no último 'ano do Cur�o.
pt.8l1ado pela infelicidade df'

poude re.slslir à Imensa I!8r,
e prossegUir com íix1to t!e\l$

estudos, olnendo agora o

honroso p"ergamlDho. Aluga-se um com 240m2 de ar&... com garagem, a rua

E plrall.lnfo da brphall.te Angelo La�orta D. 16, e Vende-se uma residência a rua Fer-

Ru;! .Tosé da...Sflva; Presidente da Comissão de turma de ftiJl"mallata8 tubarO- r.ando Máchado 11, 14

(o��r�"H'jj, 1�.....';'>iHbit�;'_ 7,-e-1O � ';;.�';:':�:,:'::;:� ,• .;:::� :=�e�;:�::: ou no local �om o ". Seve·

'!'�'($"r>;(

onde já está um

m »tn'rtco ba'rro residen
eis.}, a c-ns-rucão ôo várt

n : casas. cujo; vend., -erá
tacmtada cal suaves con

ctcões.
�

A 1. delas é de conror
tavel j"bangalou" localiza

do no eetor onde sõ é per
mit:d') a construção de

bõas restdencías de mare;
rial. As demais- em nu.ne

ro de 6, igualmente já
príntas, estão localizadas

pouco além desse setor

mas mesmo assim- basban
te próxínnn da via asfalta

da.
Tão logo sejam vendidas

essas casas, (o que certa

mente econ-ecerã dentro

de couqus-ímcs dia-s) 'se_
rá iniciada a construção,
de nOYl série.
E' lima. es[upend:l parti

cipação para a S""Jlução de
um magno pi·cblema.

"""' ...... -

Festividades do mês .de DEZEMBRO

DIA 8 - BAILE DE FORMATURA DA FACULDADE
DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATARI
NA.

DIA 13 - SOIREE .DE FORMATURA �OS ALUNOS
DA ACADEMIA DE COMERCIO SANTA CATARINA.

DIA 14 - SOIRÉE DE ·FORMATURA DOS ALUNOS
DA ESCOLA INDUSTRIAL.

DIA 15 - SOIREE DE FORMATURA DOS ALUNOS
DO CUTI<JO NORl."Y. sr. DO Il'{ST�-P TO DE EDUCAÇAO.

21·.:.... B:ILE DE FOR.KSrU1';' DA FACUI,DADE DE
,yrY'I""rTOLOGIA DA UNIVER"::IDf.!JE DE SANTA CATA
RINA.

BRI���;�5 A-'"-p����!_�N;A���.�:;D��T��������
APARTAMENTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



mos, a educacional, está
senão atacada com objetí
vídnde, no sentido de i.ma

pronta resolução do magno

problema.
EicOlas de emergênnín

de uma duas salas e gru

pos' escolares padrão, to-

�:mre���t:u�:O��r�� C����J�
nense. para atendimento
Imediato das crianças etn

se espera, até o fim oo atual

quinquênío, a escolarização
de 200 mil crianças sem es

cola ou pre�àriamente es

colarizadas.
Além das e<"{"01as de emer

gencia, inúmeros grupos es

colares padrão j,'i. se encon

tram conclutd05 ou em

c-t untada fase de conclu

sr;o.
::e o caso dos deis Grupos

Escolares de Concórdia.

Dep. Pedro Zimmer·
mann em S. (atarina

res, em Lind6ia, com 4 se

las de aula, resultado do
um convênio Pl.AMEG-MEC,
se encontra (foto 1) em

adiantada, fase de construo

ção; o segundo, rumbém em

concõrcte, no bairro de

Ar.'1butá, com 3 salas de

aula, já se encontra (foto 21

ínteírumente con-rutdo.

Ambos, velha relvlndlca

ção daquela próspera comu-

çou um plano objetivo pe-
ra a resolução do proble- ... � J'

, O·ESTÜí)
� O Itlts UlfCO DIAlUt DE SAJlTA CATIúIIlU

-

Florianópolis, (Terça-Feira), 10 de' Dezembro de 1963

mscnçao para concurso de
Lente Catedrático'

Procedente da Capital Fe- trattva. Lá, permanecera . "4,wrtunhJade é excelente,

deral, chegou quinta- feira a por vários dias. eomplemen- esrudlosos médicos de San

Florianópolis o Deputado tando os contactos inicla- ta Catarina!

Pedro Zimmermann. Em dos na capital, que certa

Santa Catarina o dínàrntoo mente resultarão em pro

parlamentar barriga-verde veitosos benefícios para o cimento-; conv{oc�moo;

manterá importantes con· nosso Estado. Sabe-se que, Senhor".'s in'l'rc;sadus p!l�

tactos com os setores poli- Ultimamente, o Deputada
ticos e administralivos do Pedro Zimmermann vem

Estado. desenvolvendo import.ante ....

No momento o Deputado gestões na Câmara Fedeml,
Pedro Zimmermann encon· com o objetivo de propor·

Ira.se com o Governador cionar ml\ior destaque ao

.
Celso Ramos no Vale do atendimento dos protJle·

ltajaí, percorrendO aquela l(lIlS de Sant.a Catarina que

região em vingem adminis· são debatidos naquela Casa.

ra, por varias vezes, nos

ultimas dias· recebeu I)

Dr SeraI:m Bertazzo, Ti�

tul�r da SeCl'er;lrla d1

Oeste, recentemente cria

da.

Dois funcionários espe�
-cializados da Contadoria

, Durante os entendim�n_ ·Geral do Estaelo, serã0 �n

Itos mantidos Iol tratat\')· vlados pela Secretaria dll.

>inclusive, dos l'ecur�os pR Fazenda ã. Cha,Ç�cô, pa""
- ---------_.�

(iovêrnolCumpre
-Promessa

Um dos compromi!-;s'Js
formais assumidos pel�
Govêrno Celso Ramos pe

rante o funcionalismo rio

Estaelo. foi O do cumpri
mento e execução da lei

n. 777 de 30/12156 que as_

segurava aos funcionários
estaduais, direito ao adi·

cional de risco de vida e

saúde. O assunto foi po�-
teriormente disclpilnado
pela lei n. 2.976 de

19/12/61 e regulamentado
pelOS DecrCt<ls 1673 e 2367

do 'ano findo.

de Cr$ 152.178.767,50 ded

tlnados ao pagamento dos

adicionais de risco de vida

e saude o funcionalismo
do Estado, relativos aos

anos de 1957 a 1962. Ê.'$ses

créditos de acõrdo com o

dlsp1inamento dadó em

lei. então sendo pagos jun
tamente com os salários
mensais ,em parcelas que

atingem o máximo de Cr$
88.000,00 e o minimo de

Cr$ 50.000,00 sendo que as

ilT1Jlortâncias inferior€s fL

Cr$ 80.000.00 estão senda

pagas de ·uma sÔ vez.

Cumpre assim o Govêr_
no Celso Ramos com a pro
messa feita ao funciona

lismo de pagar�lhe o di

teltc-8o risco.d.ie.. vida. in_
clu�iv'e 10� débitos relativJs
fi 4 �IDQS' do g"vcrn� anl'.)

I'inr,

Durante o corrcnte cx

xerciclo, em cumprimento
ao comprlmisso ,a�sumidl}·
o Govêrno do &.Iado �_

�. !' ..
' C. Ii'.l

Parta melhores esctare-

ARTlGO 20

ASSUNTOS ADMINIS-
TRATIVOS

'Sé Cados Medeiros e o Ve

reador Aristeu Fernandes;
General da RCljerva SoutO

Malar. da CIdaele de La�

jes; em visita de cordlali

d::de, o Titula' di Fazer!:
da recebeu o Dr. JnmeSO!l

A gecre.arta de isouca

cão c Cultura, através da
Diretoria dos Serviços de
Extensão leva ao ccnhec
menta dos interessados
que as incrições para o

concurso ao cargo de Len
te Catedrático dos est�e
ctmentosvesteouets de en

sino médio do primeiro e
segundo ciclo, relativo aos

seguintes es-ecetecrmenrce
de ensino: Instituto Es
tadual de Educação "Dias
Velho" de Flirianópolis;
Colégio Normal "Vidal Ra
mos" da. cidade de Lages;
Colégio Normal ''Pedro II'
da cldad€ de Blumenaa;
Colégio Normal "Barão de
Antonina" da cidade de

Mafra; COlégio Normal

Ginásio gecundái-íc "Plo

XII", da cidade de Mera

1/Ilha; o.néstc Secundár:�

requerer a sua ingcl'içi I

pessoalmente (\u por pro
curador. modtante reque-

"Casimira de Abreu". de . rtmento dir'!tido ao aecre,
cidade de Curitibanos'; G! tárto de Educação e cut
nésío Secundário "Pedro jura no qual- mencionem,
I" da cidade de Pôrto, U- em ordem sucessiva, os

ntêo: Ginásio Industrial estabelecimentos de ensí
"Presldente Nereu de 0- no onde preferem ser rote

Jivelra Ramos, ca cidade dos, se houver vaga em

de Itajaí e oméstc rndus- mais de um dêlcs
mal "Aderbal Ramos da

Silva" do Estreito em FIo

rtanópclls, estarão aber:
tas até o dia 3 de janeiro
de 1964.

Os interessados poderão

Para melhores esclareci
mente, os interessados (l�
verão se dirigir a aecreta
ria de Educação c Cultura
no período das 7,30 às d

EMFLORIANÓPOLIS O PREFEITO DA
LAGUNA

horas, diàrramen-e.

sncon-re-se em Floria

nópolis o Sr. Nazi! Benta,
prefeito de Laguna, que
em nossa Capital trata de
Interêsses do 'Seu munící

pio.
Daqui 'Sua Excelência dl

rtglr-se-á a Brasüta onde
participará de \!ma reu-

nião de prefeitos a conví
t€ dos Deputados Cunha
Bueno e aníz Brada, da

Frente Parlamentar Muni

cipalista.
..O ESTADO" formula

"Governador Celso Ra
mos" da cidade de Join
vme: Colégio Normal "San
ta Catarina" da cidade. de
São Francisco do Sul; Co
léglo Normal ''Se':.lãdO;
Bonja-nim Gallotti'" da
cidade de Tubarão; Colé-

��o C�d,::;a��'�;o �:�:::: Gremio Cultural curso tnntineríle
�:���jOIv:o�Va:irC,,"'��v:�= E' com �atlsfaç.ão q�� ram os alunos que com

registramos a fehz e bn- põem o CURSO CONTI-

����aie �:lhO�;ar���I�!� lhante Iniciativa que tive_

t com praze!' que regts_
mOs entre os

-

f9rmandos
Os jovens Fernando Fer·

la�se na pessõa dos três
eStudantes, c()m� a Turma

de Ginaslaoos de 1963 di

'ColégiO Catarlnense.

A entrega de ccrlilicadol
O programa de format.u-, foi realb.ada às 17 horas.

NENTE, com muita pro�

priedade. fundando aGre

;:'��nt;.Ul�':,':IVi�::':'t;�';; Os lírilros haratos ri!! C'ut,'nh�:�":' ����;C:;q�;';::�: II 1:\1 U Uu I II

�;:E�:::;�::���n:��i�;� CDO�eram ,�ara um mel�or Natal
torJ.a que ,re,gera PS destl\. São gerais ÔSl eiogio!;' a com"Ol:r iUtarêsseE: da popll
nos, do gremJo no decoI'- cooperação da Grutinha, a laçào longe de preocupa'
rer do nao de 1964. simpatics secção de artigo"s ção de grandes lucros
Presidente - Thomaz populares de A Modelar. Assim, pode·se indicar s

Costa de, Carvalho A ellorme variedade das Grutinha, sem qualquer exl'
Secretarl<l ----.- Doroty I� suas mercadorias, de ótima tação, como o solar mais

�abel Costa qualidade e máxima utilida- barateiro da nossa CapitaL

ri�esoul'eit·o
- Divino Ma de, compl'ovada nas melho Os seus preços cooperam

res fabricas, em grande mesmo para proporcionar
/ quantidade e exclusiva- um melhor Natal. Um natal

Oradores - Euzébio Cam ment ea vi:'ita, foi marc:! menos dispendioso. Um iii"

:s e Maria da Graça Ben da dentro de uma decidirl; tal mais facil.

e real vontade de coop.erar
Foi escolhido como Pre.

sidente de honra, oor u�

nanimidade, o Dil'€�or do

prôprio. estabelecimento
professor Vict.or Ferreinl.
da Silva.

votos de boas vindas ao t
lusjre prefeito de Laguna.

Dezembro.

O Conselho Diretor �a

nova Câmara Júnior ficou

assim constttuldo: IPresi
dente ManOel Nun�; Vi_

delar� apresentam, para o

Nata,l prôximo, uma gr:ln
de va riedade de briquedos
da grande fáblica Estréia.

Os brinquedos estão ex

postoS na: A Modelar de u

tilidades, domésticas· à rua

Trajano n. 29, ond€ podem
ser apreciados e adquiri
dos. Desnecessário dizer

que os' briQuedos, inclusive
a'S belissímas bonecas, po
dem ser- compradali ''pelo
,�i'St€ma do qual os Esta
hplecimentt;s A. Model�U'

f,l':nn, Q.; .ll.ll.tt;H ....... "

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

Abertas a� insc�'ições para
Capitães-Médicos na PM
A DIRETORIA GERAL prazo de dez urn dias,:lo LóGICA, CLíNICA DE

DE ENSINO E INSTRU� partir 'da data. da publica- CIRURGIA .GERAL. CLt_
ÇAO DA POLíCIA MILI_ ção do E<iital. as inscrições NICA GERAL E CLíNIC.'\

TAR DO ESTADO DE SAN para o Ccncurso de quarra OTORRINO � LARINGO-

TA CATARINA· ccmun'ca Capitães Médicos da Pclí- LóGICA), de acôrocecom

a quem Interessar nossa. cia Militar do Estado, a Lei N 3.337 de 16 ele NO

que se acham abertas perc (CLíNICA TRAUMATO- vembro ele 1963, publicada.
no Diário Oficial do ES'a

do N. 7.433 de 2 de Dezem

brc do ano em curso.

Eis. mais uma obcrru
nidade que a Polícia Mlli
tar crerece aos Ilustres e

esrucncsos nomcns . de Me�

dtctna ti" l\fJS:;O zstado. A

ra C'Jmparercr<'m ao Quar

�:�t;�;�i�;.:�!�!rl;,�: Dnmin�o a· formatura �us moa-
�::;;��::'���.o���i:�' l�;;i sianc.s do "ole'",'O "'atarl'nen·sehorall: e lias 14,00 às 16,30 " Y . �

.

horas. so����=:S-j�e d;::;:!�ur:s �l�::e�Od:ofs�Ü�:ren!il�f;

E t d· 't F d
da turma d.� ginasiano.s do DomlllgQs Fernandes de

n eu Imen os alen ª Colégio catarinense. 'Aqulno e um dos mais des

As 8.30 hs. missa de a- tacadas �l.iunos do Colégio
__ ,ã, de g,·a." e a, 2O,ho- c,taclnen,",; Rog'''o Sepi

Oras
entrega dos diplomas, tiba, primeko aluno da tur

l��'t'n et·a do est
no salão nobre do Colég:o ma ê irmão do nosso co-

��'Á: 'ecr arl e Catarinense, constltulram lega de Redação Joã,Q Vaz

f,'" ..
': ,tJ

,
.

o

:·"';�;:�;o d, ,u,ma o �::���"qU�'C:�!O e:���:
O Secretário da Fazer._ 'ra!l manutenção daque- organizarem o sl�tema CO!! Dr. Waldir Busch e Patro- da expressou a opinião e

da. Dr. Eu�énio Dolfl Vle!- ia importa!ate Sccretal'ÍoJ. otáb:l daquela neva Secre� n"J o Dr. Aderbal Ramos Os sentimentos dos novos

que montam Cr$ ,taria no,; moldes d'· Pla� da Silva. ginaslanos.
<2.200.000.000.00 (dois bi- mel; e de acôl'lio com a "O ESTADO", congratu-
lhões e duzentOS milhões pl'ôpria Lei que criou a no

,de cruzeiros). va Pasta do Oe�;te.

.

Ac;:;::";�dud�n�Oc:;;':Ulç�� Secretaria �a
F�;��:ló:;a;:':�::�::��� A"ricultura:;:f::!O�af�::v6r1<��d:C;� UNO exo'ediente do dia. 5
ckcl" de Santo Amaro da de deze�brQ do corrente
ImperatrJz e Jobo Lcmon_ ano, o dr. Luiz Gabriel, Se
je, de São Martinho. cretário da Agricultura, a-

tendeu em seu gabinete as

seguintes pessoas: Sr. JO_
nas Garcia, Prefeito de
São José do Cerrito, que

Resolvendo 3ssunlos 11- 'tratolÍ dos Rroblemas da'
gados ao bem andamento agricultura do seu muni
do serviço púb!ico e atl- dpio; Sr. Milton Paladlnl.
nentes princip:tlmente à IPresidente da Associação
Fazenda, o seu Titular re Raral de Nova Veneza, �

cebeu em audiência o De presentou problemas do

sembargador Presldente- associativismo rural e su

do Tribunal doe Justiça. dê. geriu soluções; Ruralista.
Arno Hoeschl; Comlssãu 'Walt.er Muller, Presidente

composta do DepUtado da Associação Rural õe
João Bertom, P,efelto e- Timbô, entrevista sõbre as

leito de Santa Cecilia, Jv� :mnto especial; Dr Céllo
Cunha, agrônomo; Depu_
tado Paulo Penso, de Vi
deira, tratoU de probleml'ls
agrícolas e J:€cuários e Lá
zaro Bartolomeu, croniSta

Itajaí tem câmara jr.
PrQcedente de Itajaí re- lindor Camargo; Diretor

gressou ontem a eSta Ca- Social Antônio Carlos Sil·

pital O Jornalista Amar'll va; Diretor Adjunto An

e silvá, Diretor de Rela_ tônio Carlos do Amaral.

�::.'�'���:rCl��.i�I��i.��:· 8r·lnquedos para- O N,.tal· na A��;�s��:a�[� �::��a��t�� o �

r�'��dn�;��;1:;�t�; Modelar de Utilidades Domésticas
mo se sabe, a Câmara Ju_ Na preocupação de bem Estado de Santa Catarina-, há muitos anos idos.
nlor daquela. progressista servir à sua numerossíma
cidade é a mais nova de

e, tradicional frcguezla. I)S

Santa Catarina e sua 105-
Estabelecimentos "A Mo

talação oficial será reali

zada ainda no decorrer de

Em Florianópolis o
Diretor do Ensino

Superior
'€sle\'e nesta Caottal, pro- cutadas na Unlversidadf1

_;.,"'<iente de Porto Alegre', o aente Catarina. Após de

vrorcssor tnuncrvat 'I'r l- rar se em conrerõncra co
guriro Mendes -- Diretor o Magnifico Reitor, o

da mvtsuo do zuslnc SUo rossor Dunterva! 'rrlg�.
pertcr do MInistério da n�l'ndl!s reat.izl?u visita �
Educação e Cultura. S. Exa. diversas unidades que i
C'itO'/O em visita :>'0 Palácio grum a nossa untverst
da Reitoria. percorrem lo, em Nn noite de sábado. o

companhia rio Magnlflco
Pcítor. Professor João »o.
víd Pcrretrn Llma.o s dtre

rentes setores funcionais e

burocráticos da Reitoria,
como inspecionando as Diretores das nossas Faeqt.
obras que estão sendo exe- _ dades.

EDSON SILVA: "COlfT1i.TO" DA
S.A. PROPAGUE

A.S. PROPAGUE, conhe

cida firma de publicidade,
que tem proporcionado a

vinda de expressivas Iígu
ras a esta Capital,' acaba de

contratar EDSON SILVA,
ex-diretor da Rádio Difuso

ra de Itajai e elemento de

projeção na radiofonia do

Rio Gra:de do Sul, homem
:;

,SaDa�o a formatura �as
Ciliasianas �e l��J

Realiwu-se sábado a ror

matura das ginasianas de

1963 do Colégio Coração de

;e�.1,ls..... .. . ... _

1!: parnninfa da Turma a

Irmã Muria Teresa e Patro

no o Reitor João David Fer-

ra das Gtnnsfunas de 19$3:
do Colégio Coração de J
sus foi o seguinte:
ÀS. 16 horas: missa

ação de graças, celebradi.
na Capela do Colégio. .I
realizada às

.

retra Lima.

'.

----�--------�--�--�---------

Página de Natal
Conforme vem acontecen· sus, trabalho que, coma ri

do hã varío� anos. Ildefon anteriores, estamos perto,
50 Juvenal, apreciado inte· agradará aos nossos lellt
leclual catarinense e nos..<;o res.

prezado colaborador, vem Ao festejado autor d�

de organizar para a nossa "Contos de Natal", nosS(lS
edição de Natal, bela Pagi- antecipados agradecimentoS
na, contendo valiosas pro- pela sua aprecinvel contrf
duções em prosa e versos, buição intelectual.
alusivas ao Natal de Je-

TAC-CRUZEIRO DO SUL
Novos Horários dos CONVAIR 40

Direto a São Paulo e Rio de Janeiro
3a. 4a. e 6a. às 11,45
DOMINGOS' - 14,45

PARA.
PORTO ALEGRE
3a. 5a. e SABADOS às 10,30

DOMIJ,IIGOS' - 11,15

TAC-CRUZEIRO DO SUL - SfMPi
.UMA BOA VIAGEM _J.,J

,
"
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