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TEM P O . (Meteorol69lcoJ
íntese do .Boletlm _Geore.eteorológico. de
SEIXAS NETró. ViUda ate às 23,18 1Is. do

dia 11 de dezembro de 1963
NTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOS��RI·

CA Mt:DIA: 1007.1 milibares; TEMPERATURA MÉ·
DIA: 33.1· C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 72.000;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:

Negativo - Nevoeiro cumular - chuvas espars� -

Tempo Médio: Estavel.

lilnifi[a'iva Hom�nalem ao lau�o�o I�t João'. �a lilva
"Meu pai foi acima de tudo um profundo humanista": Palavras do dr. Aderbal

Desastre com Avião da FAB
Poderão vir a ser reajusta
dos cada 4 mêses os sara
rios dos trabalhadores, ven

cimentos do funcionalismo
e das classes militares da
União. A Comissão de Eco
nomia da Câmara Federai
acolheu substitutivo do

Deputado Almlno Afonso, ao
projeto do salário móvel.
Pela proposição, sempre
que houver aumento do (!US-

por cento, haverá aumento
de proventos, Estão inclui
dos também servidores au

tárquicos e aposentados da
Providência. Já na segunda
quinzena dêste mês, deve-

servirão de base a fixaç[lo
dos novos níveis do salário
mínimo. A Informação é do
Ministro do Trabalho,
Amauri Silva.

Ontem por volta das 20 horas, nas proxi...
midades da Base Aerea de Florianópolis.
um Avião da FAB, procedente de Porto A

legre de prefixo C47, realizou aterissagem
forçada, o aparelho transportava na sua

maioria estudantes. Filizmente não houve
vitimas,

Funcionalismo Municipal: AUMENTO
o Sr. Waldemar Vieira, cicio, sancionqu ontem, pe- nicipais. a Lei n- 593, que leis elevando o salário re

Prefeito Municipal em exer- rante os funcionários mu- aumenta em 70% os atuls milia de Cr$ 500,00 para ..

níveis de vencimentos, a Cr$ 1.500,00, extensivo tem

partir de I" de janeiro do bém às esposas e mães víu

ano vindouro. vas e aumentando por tem

Além do aumento de ven- po de serviço os adicionais

cimentos, o sr. Prefeito Mu- que vão de 6% por decente

nícipal, recem sancionou até 25% aos trinta ,anos.
Papa fala sôbre a Importância

do Rádio e da TV
CIDADE DO VÁTICANO
10 (OE) O Papa Paulo VI

declarou hoje que o (â(!:o
e a televisão, se conver-te
ram atualmenje em Im

portante naoao da vida na.

Igreja. Falando aos parti
ctoentes do coneresso In=
ternactonat do Rádiq e Te

levísão que se realiza. em

Roma. o Sumo Pontiftcc
afirmou: "'0 �alho. do
râdto e tetevrsão, apuren
j emcmo .apenaa materia!,
ajuda de fato a aproximar
as mentes e os corações.
a fomentar a fraternidade
entre os homens, acima
das rrontetras de ccnunen
te; e nações.

Pery . a�snmiu,
O fMfA

'1"1, ii!! I ii.

RIO 10 (OE) O Gal.

Bevilácqua assumIu as 15

horas a chefia do Estado
Malar das Fôrças Arma

das. Em rápidas declara

ções, disse o Gal. Pery que
de agora em diante, não
saberá dísttngulr um Ma_
rinheiro de um Aviador,
ou de um Soldado de In

fantaria.

lerrorisffiil
EDEN 10 (OE) Foi lan

çada uma bomba de mé_
dio teor explosivo, I'es'll

tando f.eridos o Ministro
do Interior de Eden e o

alto com!ssorlo britânico
nê�e território,
Kennedy.

�� �..� � """""""""""""""""""""""""

SOB O P[SO
DA fAlfillDAD[

TITO �ARVAq-lO
Estivemos, pouco dcpois,

no local do recinto do] Tira·
dentes ondl' tombou, \ for�

da. sessão plenâria, alve,la·
do por Simões Lopes. para

evitar que seu Cilho fõsse

abatido a punhal, o hravo

pernambucano SoLlza Filho,
antl.aliancista, por volta de

929·30. O recente episódio
san,;rento dO Senado íoi o

primciro a registrar·se 711'·

pois de 3� anos.

Havia (.oulO uhl,' .(\.. 1\ .. �t�·

Pery

George

Presidente da CEE e
I Assessores em Belo

Horizonte
Q Eng" Paulo 1). de Frei-

�I'j,\��acompan'lildo doS "'engenhP.i·
ros Peter SchtnitlJausen, dí
tetor da Divisão Técnica e

Luiz Antunes' Teixeira, dtre
tor da Seção de Elatrifica

cãc Rural, seguiu para Be-,

:0 Horizonte, com 8 nnetí
dade de tomar parte na II

Reunião de COnsultas sõbre

Estadas7" visa, alfim d;a ané-

�de-�!''$!,5�IZ��c���:atdde�tr�lC8ç�
rural que deverá ser padro
nizada em todo o Pais. San
ta Catarina, que a partir de
1!J61 desenvolveu uma poli
tica de eletrificação rural
através do sistema do co

operativismo, obtendo ex-

Sôlário� �o�erã� ser revistos oe 4 cm 4 meses
BRAS:tLIA, 10 (OE) - to de vida em 10 ou mais rão estar prontos os eatu

dos do rezoneamento que

[IR. )'EIIHI.'IHO: .\SIM!Clll da 'lot.-.lilladc de inaug1.lra� no. retrata do Des. João
1'.... 1·" d� Silvlt ..•ll 11I1�ndê.llchl Uisl.-it;1i lhullH'la Ibel.lidade

Vibrante merurestacac po- rit. no Brasrl, pois as t-rras do! do Estado prestou â.
pular ocorreu no ultimo rto- que ali cxtstern foram ven- E:' presa Cclomzadora os

mingo r-a localidade de Dr. didas a prêços acesstvets mais relevantes serviços".
Pedrinho. quando, aeompa- ao mais humilde lavrador, Após descerrar o retrato

nhandq o Governador Celso "tendo nesta conjuntura de seu saudoso pai, vistvet
Ramos, o ur. Aderbal Ra- grande merecimento c "Dr. mente emocionado o Dr.
mos da s-tve ati eompere- eemnno" e especialmente o j,derbal Ramos da Silva fez
ceu a fim de partícípnr da Dr. âderbal zamos da Silo comovente a1!.l'8decimento
homenagem que aquêle po- va. que, quando Ocvema-

.

(Cout. na 3'. pâg.)
vo prestava ao seu saudoso

pai, Desembargador Pedro.
Silva. constderõvet r-oncen.

tração po_olllar vertrtcou.se
em rrente à Intendência

Municipal de Dr. Pedrinhn,
palco das homenagens. O

jovem coletor estadual Nel-.
60n V,iviani, em entusiástica

oração, -rea -especial agrade-

deracâo. Em �e-:ltlda convi
-dou (, 01'. ll.d�rbgl Ramos

da Süva a descerrar O re

trato do Des. Pedro Silva,
que se inaugurava na oca-
síão.

Antes, nronuncíou rápi
das palavras '0 Intendente

;ü�:8������Pf��i��!�
oração: "É dever sagrarlo
honrar aquêles que por
seus méritos, fazem Oll fi:lt'·

ram jus gratidão dos seus

semelhantes, tanto mni ..

quando se trata de nlguém
que, por seus esforços. tudo
fez por uma sociedade da

qual é ou foi membro eml

nente". Referiu-se ao Des.

Pedro Silva como o autor

Com destino a cidade

do Rio de JaneirO, seguiu
na tarde de oDlem o En

,genheiro Wilmar José E

lias, chefe do 16.0 DIstri_
to Rodoviário do DNER

do «milagre da nacíonalíza

FJstradas e R()(i;)gem, da !i ção" do Vale do Itu lUi,
beração das vel'bas desti- "cujos passos hoje scrvt'm
nadas as obras nu BR_59 rie exemplo pfua nortear as

e 36, CUjl"'; os h'abalh.Js gerações atuais no caminho

prosseguem em l'itmo bas t:n honra e do dever".
tante acelersdn. \ Falou a se�ir o Sr. Leao·

Durunte o ImpedImento
-

dro Lon_go, velho coloniza·
do titular do 16. D.R.· Irã dor' da zona de Rio dos C'P·
responder pelo seu expe
diente o Jj:ngenhelro At'n�l
do Severino de Oliveira.
O regresso do Engenhel

ro Wilmar Jo�ê Elias, es��
previsto para o fianl desta

krminista tangeml0 o se

nador José Cairala. José

Guiomard tinha resolvido
f('ussllmir o põ.,to, mns Cai·

rala. seu suplente, pedira
paru ficar al�um t('mpo
ainda. Era, pois, o encontro
I'ldrcado com a morte .lli,
;;.ob o Signo da Catalídad('.
Escapara, talvez, a mil pe·

r��os na selva amazónica,
Jlara vir tombu na 'tiviliza·

çiio lT'onumental tle Brasí·
lia.

.

Surg('m. ag-ora, ao impac
to f'mocional, ('riticas e aeu'

saçi'íes allr('ssadas contra
Arnrm de l\'Ielo, scm exame

im't'$tigador, retrospectivo.
dao,; origens da tragédil.
lQl1em conhece a vida do in·

voh1ntário matador, sabe

que êle. cõmo afirmou co,"

sinceridade. nunca te,'e mr·

lIlJ ,h u'UU<-l, 11-":1:> sim de.'

matar. Não é mn politico mar G. Monteiro, o gover· impulsos temperamentais.
reito por injunçõf's felizes. nador Silvestre o perseguiu Andava o gal. Gois às tur·

Jfwl Silveira sempre nos em sua propaganda politi· ras com GetMio Vargas. Pa·

falava dele com fraternal ca pelo sertão, tornando·o ra acicatá·lo, valeu·se êste

·admiração. ArnOll rêz vida mesmo alvo de metralhado- do seu agente.provocador
no jornalismo carioca. co. raso Ismar, atingido na re- na Câmara - o conhecido

locando-so! ClT' cvirtõm:ia co. gião glútea, ficou lon�os deputado das cuecas ftar

mo c'!tTitor t'" talento. â meses tratando dos feri· reto Pinto, que iniciou lima

maq:t'm ,los grupichos do meptos. Quando eleito go· série de discursos truane::;·

I'logio.mlÍtuo. Por muito vernador, Silvestre então cos, criticando () cx·minis·
amor 11 Alagoa�, roi candi. deputado, por nós inquirido tro da Guerra, emitindo con·

dalo ao seu govêrl1o. E ven. Sóbre c()mo trataria os ude· ceitos nào raro anti.parIa.
ceu. O Estado conseguiu, nistas e os comunist,as ala· mentares. Terminada Ílma
sob o seu espirito liberal, goanos. respondeu·not': "Com das suas diatribes, a que

llcmocrata, conciliador, rela· os udeno e os comuna, vai chamara a "semA,na do

zer·se das tropelias e in· a pau. É no pau!" E foi, E\1:ército", Barreto dirigiu,
quictações do govêrno SiI· realmente. A lei era êle, o se aos fundos do plenário,
,'cstre Pêriclcs. J;:stc/ graças "homem forte". Nãll pode- onde funciona o elevador.

ii asa protetora do seu i.r· ria, assim, perdoar 'a !\rnon Ali, Ismat encheu·o dc bo·

má') general I'('dro Aurélio O haver vencido o seu cano fetões. E jli com equimoses
de Gois M'mteiro. dominou didato à sucessão. E muito nas laces, Barreto reingres·
Ala!�oas, através de tru('u· menos o clima de pa7. que sou apresa�amente no pie·
Ii'-ncta�·. de estímulo ao e1!.n· desceu sõb Alagoas.' Ann, -mil.!'!! nlc () alto,

g:lcdrismo. Desavindo com Oc!)rt�no;..."w a'inda, um bradando que ,'ora agredido
outro irmão, o senador Is,. exemplu lli!-Jti:l'aUto', ({()!; seus �oi! q�eri",' jll�tiçll., \.i........ 4,Lll.

Eletrificação Rural, premo- cepcionals resultados, esta

vida pela Comissão Interes- rã assim representada atra

tadual da Bacia Paraná UnI- vés do presidente da CEE e

guai e Centrais Elétricas de seus altos assesofes, pelos

�(, .� ::;.
' Minas Gerais. '

:!C;!���n��:me:��ltt)J�,
A .

ti O' t
Os objetivos desta Oon- eletrificação objeto da copo'

S�J5 I r e r Ien ar ��:ê����o�:ve�:u;!�: ;��i�!� ,!ers�nc�:ali�:r Bne�o s��:iZ�;t:

para Mudar . 0.:0.,,:"0.
"" di..",o, 13 do corrente.

r.�� ��:d�: ��:�a�a,,��;ã ��dn.:":�:�O,,:�o:�O��ti:. ViaJou o chefe do 16.
�:c��:ãri:i\i�;U Ag�iC���:r� :;����:t�r:éC:iC:;�a��lc:lt;;; Distrito Rodoviário
e em en-revista demorada através de projetes espe;
comentou aspectos da pro cHicos baseados no tripé
dutividade da famBia ru- recurSOs materiais. recu,'

ral na área do município sos financeiros to recursos

de São Ludugero. humanos. Em linhas ge-
rais, o dr. Luiz Gabriel,

Na oportunidade o dr Indicou que o caminho a

Luiz Gabriel. exp.oz ao pa seguir em 1964 1 assistir e em Santa Catarina. acom-

dre Kundz, o que pensa a crientar para mudar a ro panhado de seu
.

asses.�or

respeito da execusão :lo tina que entrava o alcan- Dr. Teodoro LeUs de Oli-
uma refOI'ma agrária. sõ- ce de maior produtlvlda velra Leite.
bre bas&.' cri.';tàs, e cam- de. E concllu, que ludo nâ� A viajem do chefe da-

bem como desenvolve a 90 é. tão fácil como falar, plJ- quele distritO tem por ob_
lítica a�rát-ja ,10 Govern.a rem cum ordem, boa ,,0.'1- jetivo tratar junt.o a ad-

dor Celso Ramos· nas li_ t<lde e trabalho se conl:ie- minisração central do De-

nhas do prcgrama de l'a- guil"á multo. partamento Nacional rie

dros e Benedito Novo. ami·

go particular do Des. Pectro

Silva durante a sua moei·

dade. Disse quê .'l reriro de

Benedito Novo ,oode "er

considerada como a. precur·
sara de uma reforma tlgrá

corredor entre as bancadas,
â nossa {rellu�, em diret:iio
à I\'le8a. Silvestn: abandono\!

sua poltrona ii esquerda e

aproximando.se de Barreto,

desferiu·lhe forte pontapl!
por trlls, atifando·Q um 1)(lU'
co adiante. Nada acontt'Ct'II.

tmbora o incidente al('l1ta .. ·

se contra
.

o decilru parla·
mentar. Ficamos. os jorna·
listas, com a impressão de

que o .deputado alag031)0
solucionava suas questões e

antipatias sumâriamente, à

base da violência. ...

No caso A�non, tudo indi·

ca um ódio requentado,
crescente, tocando, pO!; fim.
a- um ajuste de murte. I)e·

("arações feitas c repetidas
ass:JIl o demonstram: ma·

tá,lo·ia.. quandlJ, fni'õse a!l'

sunur a sepatoria. Não ()

r". Adcrbal Ramos da Silva agradece emocrouado OS

homenagens prestadas ao seu samlos!) pai

Jlojl::, às 20 horas, o governador Celso Ramos inaugura.
rá a i1uminaçãll de Sambaqui.

Dl'ntro �m hrt!ve mais duas inaugurações semelhantes:

Cacupê e Coinas\'ieira.

Antes foram Lagoa e Santo Antonio. Anles foram mais
de 200 ruas dI:: Florianópolis. E a profusa iluminação a mero

clitio tias llrincillUis. Tudo - sem contar o que foi feito no

continente, t'm Camboriu, pôrto·Belo, São y-edro de Alcan.
Iam. etc. etc.

Agente realizador: a ELFFA. Mas não aquela EU'fa do
"PEROAO DA MÁ PALAVRA." Essa o gO\'ernador CeJ�o
Ramos A:CABOU COM ELA.

A que tez tudo isso foi a outra ELFFA. Confcre?

dHivas. !\las, consumada '0

assaS!.inio !;'(' êsh' t'õ ..se â
tribuna lldender·!<c das suas

acusaçues. Não se sube co·

mo a Câmara Alta Ic\'ou
sua lolerãncia a extrcmós
tão ah'iurdos, frenle' ao di·
reito de um senadur exercer
1'11\ plenitude o seu manda·

til, sob a constância de

amea�'as lJcrmitidas. E mal
Arnou iniciou seu rtiS('nrso·
dcresa. Silvl'stre cllsftiu·lhl'
o insulto: "Crápula". E IlUra
êle avançou, mão no coldrf'.
O geslo ou reação . do ora·

dor só poderia ser o de le·

I;itima defesa. Daí o dispa.
ro, que teria atingido Cai·

rala, ao intervir para evitar
a tragédia, caindo '-lUma
desta.

A esta altura, ,rale per·

!:,untar a quem cabe ares·

110J,lsaloi4ú"uo! uu eH;IJ.�"" iu,

tuoso, se ao intelectual brio
Ihante buscando o direito

tle desempenhar a. mis'!iiio
de rellrescntantc eleito do

povu, SI: so I)Olitico avezado
nos (lesmandolS c na ,'iolion·

cia, qUI:: lhe decretara e pro·
clamara li sentença de m(lr·

te. Hou,'e, certo, um jUtsto
pagando pelo pl'cador. E'!i'

sa, contudo, {o uma lei imo

podl'rávt"l sancionada ppla
f:l hlli<lade, que marca os

homens com o sinete da

morte, sem indagar de fa·
tores ou locais. De qualquer
forma, a posição de Amon

de Melo é de profW1da
amargura, mereccndo, ano

tes que a condenação, a sim·
palia, de quantos admiram
as suas qualidades, a sua

eultu e-.3 �ua conduta..íl�
homem 11Ilbllco e de cida,
dao exemlltMeS. • ,�.L

.. -:7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Quinzena de S.C. movimeatou A Rio
Comendador e Sra.Osvaldo Riso
r.ecp.pcion&u' para nm

_

Jantar
o Centro Catarinense no Rio de Ja-

neiro recepcícnou a cctonía catarinense e 9 O figurinista José Ronaldo. prepara
convidados especiais, Pira a festa de en- uma belíssima coleção para uma circulada

cerramento da quinzena de Santa Cata-

rina. Casas das Beiras credenciado Clube no próximo ano. pela zurooa. Sua espo-
sa a elegante Glorinha, participará da

Português. foi o local onde aconteceu a viagem como manequim da Coleção Ro.

elegante reunião, quando o colunista so- naldo.

ela! Sebastião Reis, da cidade de rtejat
apresentou movimentado desfile rte Mo- I / I
das, com tecidos e malhas de Santa r'a-

III

tarina. 10 Passou a residir em Brasllia onde
assinou contrato bastante tRvorável a sua

inteligência e capacidade, o Professor

S�'vIO de Oliveira.� Racion�mento pode - volt�Lh�O' ç:�. de-
RIO, 9 (OE) - O conse- verá divulgar um corpuní-

'���i:�':" A
D Â aMEMAS

lho de Aguas e Energia rcu- cada sõcre as medidas que

i"I __
' ...-.,

ne-se esta tarde para 11m solicitará ao Conselho, sen-

OÓ�SCÓ DE SAO LUIZ (PEDRA GRANDE) E�a- Cartazes do D,'a ��;;gét:u�: Gl�:nas���::ft� ��Ci����:�lto. o retórno do

tamente onde se encontra o local denominado Eão Luiz 110

�;:::od:�:�;�� �� ::�:i�iOG�:��r:o�b:;:s�ZI=i�� ben� .. C�NTRO -

trabalhado sôbre uma pedra e lembrando o ponto em que
Dias Velho teria desembarcado aqui na ilho.

No monumento acham-se duas placas de bronze n ...�l
nalando o acontecimento.

Agora com as obras da nova áventdn Norte, h cn.ve ne

cessidade de ser reit rado dali. p('l� menos orov'<c.namen
te aquele cbeltsco.

(\ falo porém é {11I1' aquele RI" .0 trabalho esta lo-
gado no chão.

É neccssérto guurda-Io com cuunno até o término das
obras.

tal.
Porque nli cs\;i 11m pedaço da história ae,nossll Ca:Ji-

A FIGUEIRA DO JARDIM Demos em primeira müo
nesta coluna a noticia etc hdyer se dcs�rendido rio tronco.

11:�d:;eg:;:��:�;�e��:rn�â�·Jartltiif.� ��'-\
j r

Encar�mos, então, a neccssidad..., de ser levantado a

quele peaauísstmc braço que ao cair rê-to pelo 'tato de na
ver sido quebrado o ferro de suporte.

A Prefeitura mandou proceder o reparo. Da-se, porém
'rue o referido processo usado, deixa muito a desejar. E
que ao invés de colocarem outros suportes, emendaram os

mesmos.

É a velha historia bjbhca: - "Remendos de pano velho
(fi panlt novo"

E dai, está na cura

_

Os remendos nf\(� suportarão novamente o pezo daque
le gnlho que catre

E si cair. não se espera que seja tomo ,da primeira vez,
qu;·ndo n50 houv1 vl'ima para lament.ar·se.

Vamos fezel' .lIn serviço direitinho?
Pensemos /l1Ima :rajada fórte do ven�o sul.
E como j�1 acontece que muita gente -cheia de sl!pel'<;li

ç?Jes que não passa del)a,ixo da figueira, porque afirma!;.

f'J_ue dá azar, ag-on' mesmo com o perigo á vista é que pas�a
I ao de largo.

E assim procedendo terão razão.

PARTICIPACÃO
Lacy Santos RO!<li. l('In o prazer de p:rticiPar aos seus

paTtntes e pc!<soas amigas, o contrato de casamento de
sua filha Mariza Malory, com o sr. Luciano Camilo da SiI.
'la, residente em Pavurm Rio de .Janeiro.

Estrci10 Fpolis.

\i. FLAMULAS
-

.
ConfeCcionO-Se Quolquer quantid.d., no m.lhm

qualidade e menOr preço
Ed Zohio - 7 o andor opto 701 Fone 2..9..

1'1l01EIA ;<f(i;.,.�

OLHOS
use óculos

benl adoptados

atendemos com exatidão
suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRIO

são José
ás 3 c 8 horas
Sophla Loren

Tab Hunter

George Saridcrs

l\L'LHER DAQUELA
ESPÉCIE

- Censura: até 14 Ilnos -

àg 5 e 8 horas.
.Aurélio 'Iteixeira
Gracinda. Freire
Milton Ribeiro

TRES CABr

LAMPIAO
Technicolor

C�nsul'B; alé 10 anos.

rox,
Font': 3435

FECHADO PARA REFoa':
MAS E lNSTALAÇAO DO

CINEMASCOPE

- BAIRROS·
gloria
ás 8 hOr;ls
Sylvia Koscina

A PROMISSÓRIA

- Censura; até 14 anos _

império
ás 8 horas
Richard &'Ylll!.'1'
Tuesrlay Weld
Terry � Thomas e:11

ARMADINHA PARA
SOLTEIROS

Clnemav()Pf' - T('chnl('o!fJr

raJá
as 8 honls
George Ceuleul'Ís
Vera Day

A CARNtVORA

CASA
Precisa-se de um� para a

lugar.
Tratar com sr. Demétrio,
ons. Mafra: 70 00 !.I-f. 3fl59;'

� , I ,

Aloysio Callado e .rosétre Tcrries parttclpnm o nasci �
I "

12 Voltou a circular em NOTa York o

mente de seu filho MARCELO ROBERTO, ocorrido a ! repórter social José Rodolfo Câmara.
:!3 \1,'63. na Maternidade Dr, Carlos Corrêa •

3 Continua sob cuídades médicos

10-11-63 � em Casa d� Saúde em Brasilia,.o sr. Ri·

'.1 In beiro Martms. Esta Coluna deseje os me-

---:A:":V=IS""O=-D=E::-O:j;-O-N-"-C-O-R-R-t"-N-C-I-A--- H ���res votes de seu breve restebetectmen- ��taC:ll�a�:: :� c�:ac��:��i�a��e, �:
elegantes casais da sociedade de Itajaf'

/ / I Eduardo Santos Lins (Diga Maria. e cc-

Sf\r Ramos (Lucy.
'

NASCIMENTO

DE

� Delegacia Regional do sérvíco de Alimentação di
Previdência Social (SAPS), comunica aos interessados
que fará realizar no dia 13 do corrente, às 9 horas, em

<>u.a séde, à rua Francisco 'rotenuno 10, concorrência pú
blica para venda de 25.000 r vtnee e cinco mm sacos de al
gQjão vazios e 13.000 (treze tIlil)" sacos de anlagem veste

�.jC estado de .conservação poderá ser venncado no M·

\��a�,é:_�:���u��o'���ii�=i� :1:rIn�:�Ii�I,iO AducCi.

• rossim, esclarece que as propcstes de preços pe
ele -ác se referir a cada um ou . ambos os tipos especifi
-an s. devendo ser entregues em envelopes fechados, os

(juwis serão abertos na presença dos tnteresseões no ho
-ãrto e endereço acima eepecoücecos, reservando-se ao

SAI-e o direito de determrnar sobre as condições de pa
«emento e retirada das quauüdc.íes ucrmn ciladas.

"tor'anopoüs, 3 de dezembro de 1963
"orgu ?lllllot" da Silveira

Encarregado do Armazém Distribuidor
VISTO:

Hin;;ldo Cctso Fl'Idmann

Delegado nemonat

VENDE-SE
Ou troca-se duas casas sendo UlU� de material e a

Jutra de madeira, situadas .• rua Jerónimo José Dias, 52 e

52 .'undos no Balro do Saco d0S Limões, enfrente a Fábri·
ca de Fogos, un pouco alt d�. volta do Amndet .. TratRr
,10 local com o Sr. João Nascin�Jlto, no periodo eln ma

ilha. VaJôr da -;ropriedaele. CI'S ..30'.OOO,flO.

APARTAMENTO
Aluga-se um com 240m2 de area, com garagem, a rua

Angelo Lapotla n. 16, e Vende-se uma residência a rua Fer
rando l\Iachado n. 14

Tr�tar pelo t�lcrone 3351 ou no tocaI com o sr. Seve
ro Simoes ou Cesal: Simões •

III

2 Na maravilhosa mansão Imperial nn

Gavea, propriedade do Comendador e Sra.

Osvaldo Riso (Camélia, participei de um

elegante e movimentado jantar emertcn- 11 Miss Santa Catarina Olga Mussi, foi

no, com figuras do mundo social elegan- cvactcnaae durante o desfile em que par

te carioca _ Sem dúvida, a beleza e ele- tipou na Casa das Beiras, quando eram

gância de Cesarina, mundialmente conbe- dívutgado os tecidos e malhas de Santa

cida, !ilha do Comendador, deu nota alta r'crartna.

durante a recepção.

:1,12/(13

III
sendo aplaudido como cantor revelação
63.

4 Promovido pelo Centro catnrmense.

na "Churrascaria Gaucha" gente de socie

dade Teatro e Cinema, compareceu para

um jantar, comemorativo aos 15 dias de 4 O dr. Mauricio dos Reis em seu Iuxuo

Santa Catarina. 50 apartamento 8. Av. Atlântica, recepcío
nau um'grupo de amigos para uma ret

joada ceríoca,III.

Cardoso e Helena de Lima, III5 Elizete
vozes que valem milhões, são as atrações
do "Cangaceiro Bar" 13 Recebeu para um almoço em seu não

menos luxuoso apartamento, o dr. MurUo

Ramos (Ligia, os casais: dr. Aberlado co

mes rDons Dr. Cesar Gomes (Maria He-
III

6 Em São Paulo, Ministro Charles Ed· lena.

gard Moritz, [oi altamente homenagoa-
do. III

16 Em recente reunião social no Rio

foi muito comentada. a simpatia e beleza

1 Na "boi te" Sacha�, o mais requintado d� sra. dr. Teodosio Aterlno (Nair.
ambiente do "society" carioca, pàrticipei
de um jantar a convite do ,simpático e �.

legante casal dr. Marcello Dd'ria Macha·
d� (M�rcia. A sra. Doria Machado estrea· 17 O c!ltarinense InácioGuilhon que diri

va novo penteado e um belíssimo modêlo ge o movimentado programa na TV Con·

Denner. tinental, "Nos e Os Brotos", agora está

III

III

I'
8 Pela primeira véz o "Golden Roam" / / / ,

do Copacabana Palace, é cedido para u-

ma

fe.
sta

be.neCiciente,
em noite de Re- 19 No "Top Club" em uma noite bastan·

veillon - Custará apenas a importância te animada, num grupo de "society" ca·

de "vlOte mil Cl'u-<leiros" por pessOa. rioca destacava-se Tereza de Souza Cam
pos, considerada a mulher mais elegante

I .I I do Brasil.

«BIIDel»

DIA 8 - BAILE DE PORMATURA DA FACULDADE

��. DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATAR!.

DIA 13 - SOlRtE DE FORMATURA DOS ALUNOS
DA ACADEMIA DE COMERCIO SANTA CATARINA.

DA' ��C��-INsg�:��� roRMAT�RA DOS ALUNOS

DIA. 15 - SOlR:eE DE FORMATURA DOS ALUNOS
DO CURSO NORMAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇAO.

21 - BAILE DE FORMATURA. DA FACULDADE DE

�?�:'TOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATA

DIA 25 - TABIli: lNi'ANTu. - DJSUlBUIÇAO DE
'''NDES A PETIZADA E �cmTEIO DE nESENTES.

. __::::..:===- _;;___--- -======

� ..

RESTAURANTE
CONFEITARIA

LANCHES
PIZZARIA

-BAR -

F I o r i a n 6jO I i s
Rua Trajano - 27 - Fone 3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CURSO DE APERFEIÇOA:\ffiNTO NO 1. A. P. I.: -

Através d� com:Joicação vinda. de Porto Alegre, ficamos
sabendo que a "dministração Central do IAPI, 'com o c-.

jetívo de dinamizar seus eervtços, elaborou um plano 1'0

sentido de aperrcrcoar seu quadro de servidores.
No Estado do Rio Grande do Sul, 8 Delegacia Regional

do Instituto dos Industriários, realizou em meados de se

tembro pp., um curso de treinamento para os novos funcio
nários recentemente nomeados e um outro curso especial
mente para chefes de .diversos servtcos e setores. Durante

o decorrer de ambos, os cubos, houve troca de experiências,
mediante rneeas-redondas e debates, proporcionando a to

dos um aprimoramento nas técnicas de chefia, setores e a

I endímentc no público.
Daqui desta coluna enviamos os nossos parabens, não

só a alta administração do Instituto dos Ihdustriârios, co

I mo também ao Dele.g:ado José Henrique Green, por ter te

eaôo a efeito tão nobre iniciativa.
Em Santa Catarina, infelizmente, até o momento, não

tivemos oportunidade de ouvir em qualquer promoção nês

se sentido. E preciso que alguem tome essa iniciativa, pois
a Leí Organica da Prevídêncía Social e seu Regulamento,
não foram feitos para ficar no papel ou aplicados tão so·

mente os artigos de maior ínterêsse dêste ou daquele gru

po. É preciso dttundí-Ia, populartza.la, tomando seus ar

tigos conhecidos ee todos os beneficiários e dependentes.
Os servidores das nossas autarquias precisam conhecer de

perto a LOPS para benefício dos segurados.
Se [l previdência social, como 1iz o prof. Moacyr voto

so "une; de mede harmõnico. o Estado, os empregadOS e os

empregadores na co- responsabilidade do custeio e, já a

gora, da própria gestão das entidades que a esta controlam",
devem proporcionar, igualmente, cursos dos quais muito

lucrarão os chores de divisões e demais servidores, não

deixando de incluir, nêsses cursos, os próprias membros

las Juntas de Julgamento e Revisão, que ao ampliarem
seus conhecimentos deixarão de depender de "outros':' ao

Julgarem os processos.
�

Conhecemos de perto o dinamismo e a boa vontade de

alguns dos delegados de nossos. IAPs, por isso, apelamos ao

Delegado Amaury Cabral Neves, ao Sr. Herbert Hablich. a ....

Sr. Pedro Rosa, Sr. João Nunes da Silva e ao sr. Nilton Re

belo, respectivamente IAPI, IAPE, IAPFESP, IAPM e

IAPTEC, no sentido de elaborar esses cursos, aqui em Fto

rianópolis. dos quais gostaríamos de fazer parte para aprí
morar os nossos fracos conhecimentos· a respeito da pre·

\'idência social.

Enderecamos o mesmo apêlo à Administração Central

do IAPC, n� Rio de Janeiro, tendo em vista que o InsUtu·

to dos Comerciários, segundo declarações de seu Presiden·

te, sr. Jurandyr Cordei.ro, pretende dar maior divulgação à

Lei Orgânica da Previdência Social entre os segurados. Sa·

hemos que, com essa finalidade, serão visitadas diversas
r

cap1tais do Brasil, não estando' incluida a nossa FINiand

)olis, lamentavelmente.

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

REI-MARCAS E PATENTES
propaganda e maTC(U de exPortaçi!o

Agenle Oficial da Propriedade Induslrial
fteo1.!tTO de marC4.'1, fiatente� de mv�ç40, nome. co

..1!t7"C(at" htillo3 de t3tab�lecim.ento, tns:.:of1ku. IT(13e' doi

Rua T�np.nte Silveira, 29 - 10 andar -

SALA' _ 1,( LTOS DA c..
- A NA)"- - FLOII....O'

POU!' _ CAIXA POSTAL �7 - FONE 3912

,
._-------.

-

--c.;;;o Preparatório Continenle
CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO !lI (GINÁSIO EM UM ANO)

PRE-GINASIAL ADMISSAO DURANTE O ANO

DATILOGRAFIA
_ EquipadO com mâquinas novas

.

_ BAseado nos mais modernos processos pedagóglCOs.
_ Dirigido peio:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS: DIURNOS e NOTU�N?S . .

Faça sua inscrição à Rua Dr. FulvIo AducCl antiga 24 de

Ma"", 748 - 1. andar.

Atencão Comércio e Associ1!ções
ESCRITÓRIO TECNICO de

CONTABILIDADE
DESENHO PUBLICITÁRIO
CARTAZES P/ VIJRINES

Ten. Silveira 56 �d, Marzan -

2.° andar - sflla 8.

o HOMEM J-: " UBRA: Celso contempla a -recém inaug6.rada Usina da Cooperativa
de EletrilH'ad.D nUl":!! de Santa Maria. O Govêfno do )':stado contribuiu eum 16

milhões para a construçãu da UStha
(Cunt. da 8". 'Pág,) metrtncecão calcado na EspOLA

Outras virão para a concre

tização dêste plano. O Em"('
Paulo Melro destacou a pc.
Hticà de energética de Sr.

Celso Ramos declarando

que .. "ao constatar que nem

mesmo as áreas urbanas
dos principais municípios
catarmenses dispunham de

energia suficiente, o -Gover

nadar Celso Ramos deter-

realidade catarínense, pu·
desse o Governo eliminar II

estagnação aconômtca em,

que se encontrava o astn

dó, dando-lbe melhores cora

dicõea .de desenvolvimento

e criando ao homem do

campo, através- da política
cooperativista; as mesmass

condições que seriam dadas
às populações urbanas".

minou provídênctes enérgi-
cas para que, através de CEI,SQ AGRADF:CE E

um Plano Quinquenal . de IN,·\UGURA NOVA

JUíZO DÊDIREITO DA la VARA CíVEL
COMARCA DE FJ.ORIANÕPOLlS

Edital, com o prazo L!:? sob pena de contesse. in_
trinta dias paru cnacêo quirícâo de restemunhes.

juruada de novos documen

De ADELAIDE TEO- tos, arbf trumento, preea-

D06IO e IRINEU SIMAR. tórias· etc. tudo nc caso

que se encontram em da ação ser contestada, pe

lugar Incerto e nio de-lhe sejam os fei-

PETIÇÃO DE FLS: -2 "Ex_
mo Sr. Dr. Juiz de Direi

to da Vara CivE'1 de.�l� CC)

marca. "A MODELAR S/A

COMERCIO; <:'"Stabelecida
nesta cifíade. â rua Traj:l

no n.n,7, pOl" s·�u advog'r:rl1
que esta subsBJ.·t've, vem,

perante V. Excia.· com lun

damento no art. 298, {XIV
_ C.P.C. promover a Pl'J_

&ente açãu ex:rcutiva CJn

trn Adelaide Te'ldosio TIl

qualidade ele cGmprador �

IdnN\ Sima�, C( Dl'J avali __

ta. o 1.0 resido e dom. il

rua Paulo Schlemper s/n

e Q 2.0 â I"tm Vitor Kond'�l'

n./ 64, todos nesta cif!ad2,

pelo liquido (' ("crto de C,"í

10.000.00 repr('sentadu pe

la dupUcata de n.o

5391, inclusive e vendida

em 2 de junho de 1959, e

não paga· visto K'r sict,)

impo,"sivel receber o cr;!_
dito pelos meias suasórios.
I.,;to pôsto: Requer se dig
no? V Excia., mandar ex

pedir contra o� execut .. -

dos acima, mandado eXJ_

cutivo a fim di..' pagar· no

prazo de vinte e quat�·ô,
hora<;, I) valol" integ�al da

dívida, acrescida de juros
de 1 % ao mes· .a partir de)

venc'imento, custas e ho

n?l"ári:s rle advogado n,"\

ba.�e de 20% sóbre () val'lf

respectivo fIa cRU5a e co

minações de direito, sob'

pena de não () fazenclO. se

proceda a penhora de seu'!

b('ns, tanto,.; quantos bas

tem para (1 pagamento do

principal c demai-s ónus

reclamados, ficando cita_
da sua mulher. na pipótese
da !lenhara recair sób"e

bens Imóveis,· p:ua tOc!l)S

cs nt')s e termos uté final _

('xectisã'J. Protestando pu\'

todos os meios de prova

em dTreit() admitidos. e.�-

elalmente cxamE'S perl

claLs, depoimento pe<J,�oal

e:abido.

O Doutor FUCLYDES

DE CERQUEIRA CINt.
TRA Juiz d-e DireitO j:'l

1. Vara Civel da Coma"

ca de Florianópolis. San

ta Catarina, na fOrlll<l.

(la lei,

FAZ SABER aos que o pt e

sente edital virem ou del�

conhecimenlo tiveram que

pela presente cita ADE_
LAIDE TEODOSIO e IR'::�

NEU SIMASI que se t'11.Coll"

(ram em lugar incerto e

não sabido, co:n () �ra2o
de (30) trinta di as, para
t·.f'".,ponder aoe: térmos da

ação executiva que se pro
cesa neste Juizo. movi(lcl

por .A MODELAR S/A -

COMERCIO, con[orme ge

tição e d-espach0 a segUi!"

transcritOS:

tos com vista antes des

pacho sen€ador, 'para es_

peciflcaçã'J das pl"DVas. C(hl

forme fór nec'pssãrlb, ('m

face do que alegar a CO!1-

testacã( '. Da pl"e�ente t>. �

ção o valor. supta-citado,
pura efeitos fiscais que vai

acomp<lnhada ele doca

menlOs. Tenn.(Js em qu"

pedf deferiment". Flm'ia

nópoli�, 26"'''' 'uain ,l

1963. Ia) Ennin Laz - 3.

vogado.

CERTIDAO DE .FLf!-, 8 v.

CertificO que ne�ta çata
em cum.primento a.é! pr('

sente mandado e sua re3-

peitável assinatU1"<l, pro_

curei nesta cidade o Sr

'Irineu' 8ima,;· à· ruu. VitO'"

'Konder 64, para rea)lzar a

citação do mesmo,· deix,m

'do de procedeI". em vista

ll-? nã"J C) encontrar e [oi

infOrmado 9do moradQr

'da ca'sa que êste .iá não rE'

'side ,llí há mulw tempo e

nào sab('ndo ·inf8rmar seu

em\.créç."J C\'l"\o. Cantinuan
do a dilig·êcia· pl'ocurei no
�-;ub-distri\o ,\u Estreit'l,

(Jugur Capoeiras), a Sr

Adelaide Tendos[()' para

pfJccder a ciwçrlO d" m('s

mo. onde til'ei informnçlles
em iversils ('a,)[h ('Oll1Cl'CI

ais dn !')califlade.· �endn

infor'mado que nfi.o conhf'

ciam o mesmo, sCl1r!t'
incerto·e nilo

do. refcrido ó vrr.r\adc ('

dou fé. Flol"ianópoli<;· 9 de

agósto de 1963. (a) Jo�1

ct.�s Santos - Oficial de

Justiça da 1. Vara

DESPACHO DE FLS; 13 y

I';xpeçam-�.c os ('ditai:> de

citação com o praú) de :�O

dias. Flot"ianópr,lis, 30 de

OUtubro de 1963. I a I Eu

c1ydes de Cerqueira Cin_
tra _ Juiz de Direito da

1. Val·a.

E, pura qu-e chegue BO

c"Jnhecimento llos rel"reri

das ADELAIDE TEODOSIO

e IRINEU SIMAS· e não

pa-.-;sam eles, de futuro, 'ale

p:ar a Ignorância. é exp'::'di
do o orE'sente edital, que
será �lIblicado e ,(f1xad,)

na fO�'ma da !('l. Dado ('

����;��ópno���� ���:��. �:
Santa Catarin;_)· ao quatro
(lia·, do mês de novembúJ

do ano de mil novecente.,:

(' sesssenta e três, Eu,
(Cal'lns Saldanha), Eí",crl

vão· f) snbscr"",'vo.

EUCLYDES DE CERQUEI-
RA CITRA

Juiz de Direito da 1. Van

Civf'!

Estado já firmou cerca rre tentes. Senhor Governador,
2.000 "Contratos com o colo siga fi sul), meto que lhe se. ...
no catartnense, pretcndon- remos nratos para sempre".
do duplicar li qutmtia pa ra O Dcputnrtn Pedro ztmmer

o nróx$o ano, rornocenr'o mnnn. Ialàndo a seguir, "re
n-erhores.metos pura (I Ir:1 eonton o din r-m que um

oaih-idor rural". Ao satr (!:\li .. ,,,.,,", IIi' h�\hill,nl!,.o; de Be

(' Governador ínnugurou as nodtro Novo f{Jra :1 pnldcin
tcscotas Reunidas "nim"iíKjn :10' .";1. CC'ls(l Ramos

cerquclra", nns nroxunidn- ]1:11':1 ,).. seu municio

.tcs. onde vartos or:ltlnt·('s pio. pOW·o Lt'I"JlO de-

grande conce!'t�!1(;:'lO popu
lar aguardava os dois ilus

tres homens pl�1;1icos

se fizeram o11vlr.' ,'lIn](1'
oondo mais esta rraIl1.fw:io

!",is li ('!,(lrr�itl '!' e-aavn SC'r:

dol ·illl·�L1r.l1ra(I!l. �rll"l))oll fI!n

!ln l'inr todo , !",:I:1.!O sr-n

�(' n vibrnr-âo ('ti,· llU voru

d.Hltln :1 n,.h!ini;;trftd"1I
11111,,1 r.'-:"·'.I'll.nl o diOl)f'rn
lil'i"n,n r'j"I-l0

,. 1':-'�"lld;1 lia

d"fflll.·t.u·i:,·', nflfnuml" (\11('

PEDRO 7.1lUMFP'l\f\1't'I:
C"-:(,SO r. OJ�'fO'l"�rr"" \.

ÇAO IN"F.{U�(\'O(:A .'\0
nUr\SlI.

Por (l�n�iiío do ntmôro o r:'I\'{'rlli)·(ln f:r (','I"" un-

usou da pnlnvrn o �r. (1('lln Ino� -s 11m:. II ..mon.. tradí.o
do Rm:1.1. tusse o nrnrtor inf'qllll'OI'!l-;W Rn.;.B".

"Com R'>('o\n." F.n('r'�.ifl . t'

Estrnélns 'nó"l f'''llllmpS .

,
(1';1$0 1;: Aor.nn\l. nFr.l;:·

A ecautr houve urna apre
� "1'111,\('[10 dn Orquestra Sin

rüntca de' ajumeneu.

Falando a seguir o sr.

Celso 'Ramds afirmou que
era necessário, 8.0 assumir r""'7 .. oiIií.:•• '..,.1oÕ.4I;o Govêrno, que rõsse dado

i..
."

�����fi��;:atod� en�::��o� ';:f
Com isso, seriam fornecidos
meios de desenvolvimento
ao homem do campo e ha

veria condições para movi

mentar as. indústrias. Disse

estar fazendo em Sant!\ Ca

tarina o que aprendeu nn

Europa, quanto à politica
cooperativista de eletrtnce

cão rural." Continuando. "IS,

sim se. expressou: "Uma Dá

tria só é forte econõrmca
mente quando, ao lado da

Indústrtn, há urna agrtcuí
tum desenvolvida. Com ês

se pensamento o Banco do

Juizo de Direito da

Comarca de Biguaçú
EDITAL DE ClTAÇAO
COi\l PRAZO DE· !'lO

DIaS. AO INTERES

SADOS ATTRENTES· IN

CERTOS F .....ESCONH.c:
cmos.

o DOUTOR ODJAL

�A COSTA JUIZ DE p!_
REÍTO !n\ C'OMA1tCA DE

BIGUAÇU, E8TADO DE

SANTA CATARINA· NA

FóRMA DA LEI, ETC ..

F!\Z SABER aos que o

presente E'(lital de CitR<;ão,
com o prHzo de 30 dias, de

interessadv, ausentes, :in

cet·tos o desconhecidos vi

rem ou dele conhecimento

ril'el"am, que por parte ele

ANTõNIO JOÃO JUNKE

RS brasileiro, casado, 1a

vrarlar, residente e. domi

ciliado nu lugar Alto Bi_
guaçu, nêste Município, foi
requerida unn açâ\l ele u-

p,n'a adquirir o

do seguinte imo

vel: - \Im terreno rural,

sitO ('m Alto Bigua<;u, nês

t(, Municinill' de fOl'mato

rrblngnlar-, com :l área de

20.�fiO m2. (vintE' mil· du_
7.Nll·o� 1..' cinquenta lllC'tros

111\�\(lr;Hlos e as '.-;eguinte�
(\im(,yt;')e.� f' conft"onta

<;õ('s: - frenl('s, c:Jm 90 me

troc-:. na eStl'ada municipal
f\lmj(".��. com ir;ual melra

{l;f'm, em t('rras da viúva

Fr:lneiscn Robertu; f'xll',('_
mnnr10 pl'lo sul. oml(' TI\f'

d{' 225 m{'rrOll·. com t('tras

(Ie João Sibirino t' ao nOI'

te. cnm igual mE'tr:'lgeom,
em terras da viúva Fn,n

cisco Roberto. Feita a ju�
riflcação 'préVia da posse,
foi a mesma julgaria. pl'(lCe
dente PI)\' sentença. E, pa_
ra qlH' chegue ao conhe

cimento .dos. lntel"essa(lo�,
e ning-ném poSSa alegar i

n0\"àncill' mandou ('xpedir
o pr8'-;cnte l'dital, qUE' será
afixado na sétle dê,.:te> Jui
zo, e· por cópia, publicado
na fÓl'ma da lei. Dado e

.passado nesta cidade,. de

Biguncu, aos qua.ko dia"

(10 mês de Dove.nbrü do a_
no <le mil novecent� e SE'S

senta e três. Eu· Escreven

te Juramentado, o datilo

grafei e subscrevi. •

Bigua�u, 4 de novembro
d(' 1963.

Ocljalma Cost,a - Juiz de
Direito.

Confrre com (l original.
afixado no Forum deSta

A�5e.9ura. M seu carro . ��mca - Ch�ml.1orçl.: �8HYI!!� . Jang3da ou

Pre)",aiauce _. � manut,Ul(_1�l) ?vrffltS., "Crtl"erto;:a -e &'?OOõmlca, ·l'rll9i.o
às rtÓ[l{;!l1··.ofh-:lna� er,.pMi311:tadaD, ofidS" Vorá enccntrari r:erviçeos
tF.cnjca·n�.�nt& .oáarc�adGs e e�i;'C:llt.!ldos. Mcil,lndo. M ''Padt'l&"s de

qual.l.aads e .prscisão ·e�tabelecldos piela prôípt la Cimq� do 8ra&ll.

Mecânicos'. treinados • NO�"O!;l '·tér-liicos·e me:'c�njcos g;ÃC)
formados pe� 1;.�C'bl .. '("écnir3. da 8i:i,-�içns da fábrloa Simca,. aros

�;��â���tt��s ;���ê�a;�m�O�u��:rE�16a���� �::c;�e;�;aCI���,:
té·[o' aamprp J!lm abBcluta forma, eern)lra rendendo o máximo!

Peças. lagítimils - Tõ.J.:3.S as peÇ"·a<;; 'utilizadas em nossas ofi
Clnae sáo gararl[iJa� pe:.he rIgorosos' t80:.t85 e ensaios a .que 1>00
eubmetidss no LabDf'\tÓri .. , ooIo=! Qualidade da Silllca (onde f'áo hm
bém testadas al peçss originais empraga(hs na c:)R,:iruç;';'o do

carro), Não' há paça'l com d6feítos, nào há falh,,� iml.lr!'l�'is19.s!

Slrviços completos em todos os modelos da Unha Slmta: RilllYIi, (hamu3IJ,
',isldeDcI • Jangada. Mlcfinlcd, Funilaria, Elttricidtld.,· Est1üfam.nto.

ET,F.G III'TF.. YF:W7.. tU: P \8.<: I ... F: [rIr Sll1C t

� �.

MEYER S.A,
CONCESSIONARIas

Rua Felipe Schmidt,33
Florianópolis

E:)CPOSIÇí\.O
E

,OFICINAS
Run Fúlvio AduCi, 597
,

Ff;TREITO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,"IlllA TENIS CLUBE .- DIA l.1 1/64. Abrindo com chave de cure a pfGgramação de 1.!l64, o Clube da Colína aprcsen'ar� ENCONfRO SOCIAL ELEGANTE, uma grande seirée

.,... participação de FRANCISCO EGIDIO. o homem show. Início ás 22 horas. Traje passeio completo. Mesas na Relojoaria Müller.

lt-=:"'·=�I�,��:::::::.::',;_:==�'��;::;::::::_=::::,1'.::::::;:"""....�ro�1 L���V2: F���i;,ri��.-��:___::-.�d-�-�-��-�-.��-::na--::::E:!::--::���-::�:C-��
ca cOntemporânea. Sur.lu

Marli e Heitor Casaram-se Ontem
Hoje' �esfile' �a Maiarazzo na S. THAlIA

Dia Ireze �uercncia os lJrotos ele�aRtes l��J
o UR, ARMANDO

ONTEM

rl'Iti ..�eí nm grande .eoa�

tedm ..nt" 50�i.l. .. C�8ml!U_
to da "r"res ....,rll Marli Mau_

,a MO!.Irn. com. o Dr. Uellor

Lu.l� Schtl.· O Alo Relll!:'l(I�o
tol no (;apeln dOI J)ivlnQ Es_

pirllo Santo, <,oln miAu, oU_

el.... pelu Padre AgoeUnbn.
A bela noiv.I!I' trajava um

belíMjmo \"e�tido de T<lndn

acompanhada de lIeU pIli Sr.
JOIIé Meira, encontr<lu cOm o

noivo no ,\lllIr onde recebe_

ram a b.mç';'o �updal. 0'

eom'ldadoa foraln recepelO_

Dad.. com um almoço "ame�

rlnno", no Sociedade d08

.\tJraduru, Na 'edl('ão de

demlalro apreSt'Dtarel 05 dell�

hojt' eslá mareando: iaOl

hons, J'allseio Marltl�
.

om familiares da Mari

.,:"Iquatorze M, I"o"s

Orttva na E,AA,MM.; 'ali

nl.l,'e h.. Cl.lmpetl(ão de

, nO Lira O.C,: ii.. vln�

trinta ha Alo�uçio ê

es Militares por Apren
da E.AA,MM. na (Udto

ttA.TLAS"
é fi Rparftli;. contra .roubo.

e InC:PDdlo de lII11tomól'et que
esta 8endo} "endjd; nll rua

Felipe ikhmhtt,. nQ U· �Obrn_

do. Atende pel!) lt'l�fone
2347, [�ta outa Intt'ressa aOIl

prOprielárlu� de \·eíclll�.

o CASAI,

ORar (I.ulza) fIonal!�III,

vai comemorar 1I0do" de:

Ouro, no pródmo dia fluln_

RNCONTUA_SF

em ... Inll'�m nrkl:11 prtn
Vai .. du Hajai .. Jojn,1l1e o

C..Mul (;eral do Japão em

l'oTlo .\I('j.("r�. o IIr, �lasno.

F1ljlmolo a'''mpanha,ro de

um memhro da CD�II Mllilnr

d" (;u,·er,,�dor. O roteiro da

,·I.lla "r,l(n"l�ull" pdo Chere

do Cerl1l1unlol, In�htl" ,,� d.

dadulJe JoLnvill .. ;

�"u�fJue; IInJai
B�lnfÂr:o d,' C"mbnrlú. onde
o dLpln"'''h ,·;"I!�nt.. ,,�._

ean(�r. no fim da "ia!!em,

IInlt" do rell"r..s�o ii I'orto

Alelt'r...
HOJE

IM .. do f:nl{e"helro e Ar·

qultet.. _ no prul!"uma "on"-

Jo;LUITE EDXA

MACEDO BUU_

(;ER _ PRIN_

CESA DAS DE_

IIlJTANTES DE

"""'TA CATA_

IUNA 196 .. , NO

PRóXIMO

SAIIADO, SERA

AI'IU;SENTADA

OJo'ICIALMRNTF.

�UM DESFI_

1.1". BR MADAS

uu F. ACONTE_

n:UA NA SO_

l'IEIIADE nau,

MONIA I.\'R,\ DE

J O I 1>' -: I L L E

b! àw nove hli. Mlpa Betene

na Oltedral �Ietropolit .."a;

à;o 17.30 hs, Visita ao Sr, Go

"ernM'" do F.etado na o�a

..Lio �er••�n'ldo nm "COQ"

•H.� Jo:nllenhl!:lr06 .. Sus (1'11"

1&",1" dos l)f'Sp:l("h"�). 00-

ka" IIc<>nl ..('I"" "m ",o.·lm"n

ln,lo alm...;o "" Praia Cluhe

abriLha�tado pelo coajllnlo

mll,.l"-al da ttãdio Pl.rlo da

Manhi, A família dOI! t'Pge

ohelroa e arquitetos "dive.

mm reunida!.

NA SOCIEDADE

THALIA d .. Curltlha, hOJe

Her' r ..allnda lima K,ande
feda, patIMClnada pela Ma

ti,ano; VI)rbI11Ii dO 8r .."'.

e Hermea Ma,,-edo S,O,. qu ..

tem como Patrone&He a� S('_

nh.na Governador N..y (NI.

ce) "raRa. Este aeontl'cimen

to deveria ln "ido reli lindo

nodla23 PP,'o qu" nio

IIO·ontec"lI ..m "Irhlde do fa_

It'eLmento do I'residenl('

K.nnedy. () Sr, OHV�ldo

'�an�o. I)lretor da GloriaI ....

lndllstrtu Reunidll6 da Ma_

t8TUzO "m Curitiba. o Sr.
Jnaé I.eal do Amaral. G ..ren

tI' d. H .. rmes "MacedO em

CUritiba e o Sr. Glacomo

"',,,neo, Diretor SuperlntPn_
denlt' da VI�."ell\ do Bra_

1111. promnlores do ("'''nto 10_

I!il mllls e�tarâo reUnidos no

referida �oclcdade com 11

I'rimelra Ilama do I'aarn.:

IIInnjllln8 prt)rtssiOnaj� de

S.I'. e R.J .. "io d�amar fom

aa no,'all crla('õea de prlma_

"('JA_Vuio da Matarauo e

�htarauo Rouasac, A'tI�taA

d .. TV, "i" aprhenta, 11m

IIuHinUco "Hh<lw'. O Cnlunl6

ta como Um do" con,·idallo.

...�pedolll fará o possível pD_
r" t'�lar preflente.

1lF:7EM/IItO
ã;o.'oile,"afealll

"ln"" pnr" II pró:rima 1I."h

f<'ira nll (l"l'rfncill ""IIIrl'

n .. lel. Cllm jllicin marcado

p"r� is n ,,�. Apresentarei
o� Or6101l0 EI"ll'nntes 19&3 de

)o'I .. rt"nnl'oliH. A rend" ,;

pr....Nal"l doa filhOs do"

Il'ráflcos dnstr"'SjOrn"b de

Pl'oll •. Ilamas el"Rantea pTe"
U,lario a esperad .. noitadll

do dia 13. H�I"na �tarUn3

eanlar. oS últimos .Uc�S�O�,

com o conjunfil musicai d�

Arlindo.

Valério de Auía e S,.

n;lrtieipuam de um elegant.

jantar e que aconteceu eIP

Curltlba ..m Comemoração.

10 JUbileu d .. Praia da Tur

ma de Medldna 1938, dll

qllalo nr, Armando. f"z par

",

LUIZ nJo:NIUQUE
canlOr "Ooasa NO"a", en

contra.se em fériaJ! ..m oo�

�a Cldlld e-, rom 05 sella raml

IIMr ..N. Fez "ucesso na tt'm

Ilorõld" nu "n'a�nrã', ne n,l

Tem contrlltn rOm o "'1'01'

CLIIR", o melh"t'" har da

c"rlnca Em Janeiro pr..xlnlo

"al se 'apresentar na TV Ex_

1'.. IHior, canal 2. nn pr°ltrama

Mile_RoBcoli, Foi classifica
do em 2° luftar na r""ela(ão

6:\. Várias prOP�8taa de eon

lutos Ibe ofereceram. Inelu

.1"e até pnra o exterior -

Afrlea, JUnto com Jorlt"e Ren

wanhlln"u mllharts rle rqo·

7..,lro�. DeSejamoS multo pro

It,e ..�o ua sUa car ....ln

li�tI� ...

EU:GANTE
COQullel. "ai IIcootf�.r'

IIrú't!ma .IIexta felra, 00 Co_

maodo do 1;° Distrll'l Navlol•

O que marcará o enC.f'l

mento da Semana da I\lari

nhl' 1963, O U.IIal Almirante

Murllo (HI,da) do Valle BIl

"a r ..repclonará aS autorl-

d'-\U e �rs!I..

TAMBE�

na se:o:ta rel,a, dia �rele a

Marinha recepcionará aso·

dedade d. Itajai COm Um Co

qull"I./O Capitão dos l'ottOS

Comle I'anlo Antonlolll, H

p'��t'nl"râ fi' ALmirante Mu.

ri"o, n"".... le acont ..clmento.

os KKOTOS

Eleg""t ..s A3, vã.. dar nota

alia na festa "Oeumloro ia

N01... "0 QU.lén&ia l'alllce.

próXima seSI

CIt'CtrLOU

em nosSa Capital, proce.
denle de São JoaqUim, o "r.

ç"ur M�tturano pai do re_

porter l{ogér1o l\lartQ,rano de

"0 CrUzelr'" e "A Cigarrll".
que "eio a"slsI1r a formalo_

ra de 11"0 filha E"lálla,

Krllh�nte o discurSo do 'jo
"I'm Rkardo Gallettt, Gina

",Ia no 63 do Col�glo Catarlncn

�e QUe rfceheu .. DiplOma no

'reatto A.C., na noite d .. �".

I':onda feira.

Nnrlada II Cima,a J",,,I,,c

de llaja;, rt'pre8entou a C3-
mara Junior Internadon,,1 o

lornallsta I' ACadêmicO Ama.

rol .. Sil.... O I're'ide"t ..
daq"'ela entidarle, é O Sr.

Mnnnel NUne".

E81'Á

atrarado no Iraplche da
�'Iort'stal. o CT O.. rtlOga
QUI" vejo para pBrtidpar da

�emnna da Mar1nka, n"�'a

C�pital.

no palco Um homem de fv_

�õe� angUI08al e mi.... delI

cada., OCUpando o cenário e

O teatro com (orj;a de uma

ação muda. J'rlmelro "ó; mlliM

18.de com um grupo de �ete

arUst... Inlcl';u com <III cláa_

_leos "Elltüdios", lmprelL"ua_
dOR pelos fundamento" da plm

tonl;na do imor'al p:�rrõ orl.

Mais tardl' apfl'sentou com

pOfllções próprias, A a('io pa-n

do na cldad.. luliana de Rér

uplica:

pmo ee Iniciou a db"açi.�

pOpular elusl(8 na Comédiu

de Arte, e quando Se desco.

brlu no" "enárlos da Europa,
nsldade moderna, a conver,a

do.ll ArleQ:ulns, P"ntolon�; Co.

lombinas, DOttor, etc .... Sena
rrlad ... r�� eenseguiram, a"slm,

<h.; form;' po.!J'f.,ita e Clpr...."I·
'·a. d..�crever IndividUalmente

DerrUeaU, que no 8eculo XIX si<l da idélM. tal como fézMar

tOmínica "Nove chapéu" IIÔ_

br;e Praga' fOI uma realiza_

.
(io de amor a Praga antiga

e,atual.

�';tl"ndo pa pe(a f(;aminho"
de Ladi'lav Flalka

MALABARISMO IHC.liIVEL!
RIO, 4 de dezembro

Hebe Camargo, a intellgen
te criadora do programa' de

televisão - O mundo das

mulheres, - em que tant�s
quináos têm ela e. a suas co

taooradoras dado em grano
oes vultos das letras, do jor
nalismo, da politica, apre

sentou ontem ao públiCO ca

noce. na tela da TV-J;tio, o

ror' nbarrsta chinês William

Wu, cuja habilidaàe, destre

fi\ll- e nnnesa de execução de

seus Impcssiveís traburhcs,
excedem a tudo que a maía

.. rden,e iuagina(.:Hv possa

l; .. , dos seus incríveis nú

ftleros, consiste na superpo

�1,:�lO à sua cabeça de uma

mmina de vidro de 40c. por

to"c���)��s ad�u�a���'��e ê�:

uc. e, ;;,�b.L c"tm;, Ud.,a ,;".

mina de vidro ídent.íca
primeira e assim sucesaíve.
mente até uma quarta lâmí

nu, scure a {,u:... assenta um

ló:nmde macuco que por SlU\

h;.<; equiubra um ce.uvemu"
Concomnanremnmo a este

esrorcc de equilibrio, faz gi
rar em suas pernas e nos

SCl!S braços, grandes aros

ee madeira, tuau Isso numa

víbraçâo, numa excitauão
nervosa que o levam, termi

naco O trabalho, a pular e

saltar possuido de imensa

alegria pelo êxito obtido.

Estâ apenas ha dois mê
ses no Brasil e (ala perfeita
mente bem o português.

r-'- 1 parece um ser humà'
- ,do q. ir,... ressão de

um b,�e sobrenatural qu'e
tlUbafua nuxiliaclo por umo.

coorte de amigos invisíveis

porquanto sem uma ajuda
liessa natureza, homem !II·

gum poderia executar o que
William Wu executa. Só

mesmo vendo!

Atê qtle enfim, a televisão

está tomando caminho ...

leve eomo um d<lll seul! prin_

c1pail objetoS a vol�a dos U.

posrl.sslcoMelleu ..nrlqoeci

mento cOm noves rormlls e

rdações, correBpondentes à

êpece em qU(, ,'Iveu C criou

Em sel'"ida vejo Chnplin, {'ujo

Car\ito� é um tipo exerl"nte

de'inidn carllcl ..'ristlco pari

seu tempo, Não tentei repre

"eaU em "O .Cpote', de Gogol

Algunll coates d e Gogol e

Chech me ..moelonam; entre

lanto, para mim, não se tra

lar de copiar II ação, Dete

nho-me nO carátcr. !le modo

al:;rum ua drumlltbaçiio. Nem

a "llocaem "Ue"Contecea nr,r

ração é importante, Tenl-"

m"rear ald':la "Lva e forte de

n<lsll()Sdb,",

CRÔNICA MODERNA

sentar "'.Tli10>, pOr stu tipo

talhau, "ara'o cinema e soa

transpOSIção para .. p.. lco se

seria hlha noll princípios ma

li; c'. O �mhienlc dr�en".'. a_

pro:rhuadamente da dé�"dll d ..

"'nle, éo t ..ma do terCeiro con

10 fnlitolado 'Ontem'. Na de'

fadeira cena tentamos algo

"dr<'a dos Ilpos atu.iR".
cos plao<l6 <Ie "Na Zabradll

não pensar no s�nlldo da afl,'

no caminho 'Iue conduz mfti�

além. oferecendo eee ('sp<,cla

dorcsoqueéülllebe lo.

"'Inlks Ião dtllel.a aha.ndonar
;\11 ohra, lIteráriall, "mito eu.

< • ,

f)" criljc"" .h' t'-ul<>8 os [oe

0,,1,. " r{'d�tn" d� lIer\im.

qUe comp:lrel·�r"m "o festival

MUnflial de I'antomlna, �Is_s;
ralTteraprecladonocon)Un
tO'cht'co,'60breludooele"ado

ni el prurI"alonal e sensat..z �

81""8 membros, oS quais

"\aram a.ll melho't's premis.
. ai p"rll a perrelta forma�ift

d" tOnteúdo profUndamente
h ImHno .de '''08 reoresenta

çies'

Cesar Luiz Pasold antes mostrar à mãe e à

mana. &"'0 uma orotena
cão. .��cEA�-...,-

PROC:,{\MA DO MÊS
DIA _ 18 SOlRÊE DE FORMATURA DO INS'flTUTO

DE EDUCAÇAO O-.AS VELHO

DIA _ 19 _ SOIRÉE DE FORMATURA DA ACADE-

MIA DO COMÉR' :10 S. MARCOS.
•

DIA - 25 se IRt:E DE NATAL

DIA - 31 BAILE REVEILLON

PArAI NOEL anuncia as vanlajosa� ofertas do
.,---- -

Rafai 63' da LOJA CLAU
No plano' de NATAL 63 DA CLAU você compra os melhores

artigos, faz economia e ainda pode ganhaI' êste.s valiosos
prêmios

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

E TUDO ISSO VAI CORRER PELA LOTERIA

ESTADUAL NA EXTRAÇÃO DO DIA 3 DE JANEIRO

E lem
�

mais:
'

S'CJA QUAL FOR A IMPORTANCIA DE SUA COMPRA,
VOC� GANHA OS CUPÕES PARA CONCORRER A ESTES

PRÊMIOS DE GRANDE VALÕR DO

Sessenta e Três CLAU
Defronte aos Correios, no ESTREITO

NATAL SESSENTA E TRES Clau
MAS NÃO DEIXE PARA DEPOIS, VA' AGORA MESMO

PORQUE AS OFE�TAS SÃO MELHORES NO

A BOLA, O SOBRINHO !�O

SORRISO DE MAE BENTA.
Esperou. A mãe onegou

4Jliz, contente: nascera urn

mulatinho bonito. De tarde

8 mana viria para casa .

Diante de tanta aJf'gria, o

1I1enino lembrou-sf' de seu

sqnho. E não falou na b0Ja

Gardaria·a para dar ao so

brnho.

Marinho (como o chama·

vam os de- casa J subiu o mar

l"U correndo. :eeli:t Alegre.
,se"unwuv uma bola, que

onlora fõra amarela. Mas,
aos seus olhos de menino

pobre, que nunca teve uma

bola, ela era de um amarelo

brilhante. Mais do que o <;01.
O pequeno merecia. Tin:'.!.

feito Mãe 'R'lOta sorrir.
Tubarão 2·12,63.

U::vantou-:se Vestiu os tm·

pu.tu:.c. lV!vruo:illuu (.o pao se

cu, :.caJU para vt::r o OIS nair

ceI". vlnou o surgir do sol,
e velO·.ne a menl,e <I sonho

({ue tlven.: enue as pedras
}J"'n.v Uu

. ]i;8cho das Lava·

ut:uas", ele achou uma bo.

la amanHa. Brilhante. Mais
do que o sol. E quando à

segurou, ela rolou, fugindo·
lne das mãoS. Perseguiu·a.
Mas não conseguiu agarra·

��eA(!�ll:qC��:i: :�rr�� ��� I
nno) parou entre os braços

Ide um pretinho recém· nas·

cido que boiava no riacho

Para afastar a lembrança do

sunho� assobiou. Alto. 'para
dizer ao ceu, à estrada, aos

.

pardais, que estava feliz: a

chara - realmente - guiado
pelo sonho, uma bola ama,

rela entre as pedras juntn ao

riacho.
Perto da casa, <Jstrannoll

o silêncio.
- "O de casa!"

IE��:�.�nS�I���Or::�o:�:'n
'

de. Pensou e descobnu: de·

cert? levaram a mnna para Ia 51nha Maha( j)Rrtcira do
lugarejo")'.

\Sentou a soleira da porta.
A bola no colo. Não era ca·

p� de brincar com ela sem
--------

Expresso C R E 8 C I UM h N 8 E Sociedade Anonima
MATRIZ: (RICIUMA - SANTA CATARINA

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

Filiais: - São Paulo R�a João Teodoro. 67'J ..,.. Cuo'lliba .'lv .. 'glluçú, 2lJ7 - lone 1.2171 _ Pôrto Ale e Rua 7 de S . • ,

,,' tone 2�01 - Tubarao Rua' Lauro 'Mullc ..
, 50 - ['une I �7!1 _ Ar'or"nguo Praca Heleílio I 1'12 r ., l L'

eteno bro. 691 - lone 7818 - F'loTlonopnhs Itlla Parire Rom". ;rI,

l<ãlí,�la. 207 - fone 765,
'

CAJ,V(rNHÚES PRÓPRi�� �A� ��'b-ÁNÇA;gu"a I:u" Gudavo Rich:orrl 514 - fone 131 - Joinvllle Rua Ab�on

1>1001'.111IU lI.u:.cI"UVII. ctt: Olhar

o "'.H, .1"I;::1t..<:: a 1r"')1I.... U

ulual' "' .....1 ... <1 1.".1 IU,,.':hl�e,

St:gUIUU UI:: 1,lIill1 ÚI"I:l�·tl

t:.
::;,:U'

Il'Juau, tl seus olnus InI:tCj.uca

Uo:> ",.euul"'Javàlll .. - .t:: loU

Cu e""e HI(!,IHllw. l"ára gilrl!"
I,;l'lw.va u mote, preocl).�,

l:!:O'l.Ul:\nw pt.liliva soare a.s�

peu...s jJuntt:a\;udas, que llíi.O

n• .<;.loIm !l.al au& '>Cus pós a·

costumados sem sapata, o

ll1tmtnu pensava no que lhe

tUllll!. acont.ecido.
r·unl. acordado bem CêdO.;

4,au noras da manoa. Acol"

dadu pelo barulho na casa'

a irmã, esperando criança,

gemuí.

Nalal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'�.!;XT'���"'f't&4"�,i,�(\ljg�"\,�_,,,'§'j;"���::��!!:'!3I�!!':[::,\'::·�:��···:!:.3lit;t2t:����:;;!r!Z}"! "'"----�--�----------------------------------�----��------����--�------�--�------�--�,'------c-��-------------------------------,

para res-oncer aos tê-mos
ti a presente ação Execurí-

zendo. se proceda a penha
ra de seus bens, tantos
quanrcs bastem i)al'a pa
gamen-o do principal e

fitando citada sua mu

Iher. na hipótese da pe-:
nhora recair sôbre bens

imóveis, para todos os ':1-

tos e termos até final e

xecusêo. Prorestando por
todos os meios de prova

::i�:;:!:�ade��::;:' pS��
ctats. depoimento pessoal
sob pena de confesso, in-
quírfçân de testemunhas,
juntada de novos docu
mentos, arbitramento, pre

va, que se processa nêste

Juizo, mov.da por "A MO_
DELAR S/A", conforme pe

t-icêo. certidão e despa
cho a seguir transcritos:
PETIÇAO DE FLS. 2 - ex

mo. Sr. Dr. Juiz de Direjo
da Vara cívct desta co

marca. "A MODELAR SIA

Comérclo, estabelecida nes

ta cidade ii. rua Trajano,
n. 7, p::ll' seu advogado que
esra subscreve, V·2m peran
te V Excla., C0m funda
mento no 3I"t. 298· XVI da

C.P.C., promover a presen;

RADlOS I IORNAIS
IEPlESEMTAtÕES A. s. tAlA, h634 DS propordoRandct. mais

elit�nle (abertura puhlldl6tia a [ornais de lodll o lrasil, IIRIPliou
suo equipe esp8clolrudo. Otlita IIDYOS t.pm.nlo�H di r6dios III

jornais. Poro oiI'er onQndos dlll s, Paulo I Rio (os priIKipais "".
Iras puhlitif6tJoS) tonfia a sua r'pr._tosão a malar firma tkt ...
neto. E nole: s6 operamos cam UMA .missara III UM fomaI de
cada cidade. Pe�a Inlormolies Dlst, jornal ou escrefa ptrl

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA
L Yit6rla, 6S1.(on� 3Z. Tel. 34..8949· s.. Paulo

ANOTE - GUAioE � vlsmA.i
DURI-BLOCOS

cCI • .;;trucão.
DURIEUX & ClA. LTDA

Fáor1ca de blOCOá de cimento - tijolos de concreto

com encalxes -

DR. SEBASTIAO MOURA
CIRURGlA().DENTISTA

Ex.DentistA do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese

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

2's 4's e 6' FEIRAS A['É. AS 20.10

RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOÃO PINTO

CL1NICA DIURNA E NOTURNA

Entre em contacto com o

Os Alcoólicos Anônimos são

a grande realidade, que

destruiu a nossa obsessão,
resto belecenáo a nossa

saúde e o nosso bem-estar.

Se o seu casa é BEBER, O

problema é seu ... ";"\" .!
�

Se o seu caso é PARAR

DE BEBER, O problema é nosso!

j.
AA (Alco6licos An&nimos)
Caixa Postal 5218 - ZC·OS

Guanabara .- Brasij .

E, nara Que chegue ao

conhecimento dos rerert
dos I::RENl TEOFILO 1/OS
SANTOS e OSVALDO LUZ
e não possam êles, de ru
euro. aiegar a ígncrâncla,
é expedido o presente edl
tal, que será publicado e

_

afixadu, na forma da leI.
Dado e ptuisado nesta clda
de de Florianópolis, aos

sete dias do mês de n.o-

': ;��.��.'·FP'\·;\'f�.".· .

,

êAMIRHÃ'O INTERNA110NAL
tão brasileiro

.�

quanto Brosrlia!

Rua Santos Saraiva. d3
. M'I1lBrJ'O

vembro do ano 'de mll no�

vee,fll� e� e t� �.-.,..".----

ÊÕ:, _(Carlos Saldanha), Hs

�
,

crivão. Q subscrevo. GDS�' O" �·Ft· IEUCLYDES DE CERQUE.
I • • � fi ,

lui, ::D��""
-

I &NTÃO PECA �UÉ ZI'f' j
Vara Cível

-

Ficam convocados todos os Sócios efetivos da Associa·

ção Evangélica Beneficente de Assistência Social a fim de
tomarem parte na Assembléia Gzral Ôrdinâria. a realiza"-sc
a 27 de dezembro, às 18.30h. à Rua Deodoro, 33 erif'Prirneita
c6n�,'

Não haveDdo miolEiro legal terá lugar meia hora após,
a reunião em segunda convocação:tudo de ac6rdo com o

que estabeleco::m os art_ 22 e 23 doª-..,Estatutos Social.

Florianópolis, 7 de Dezembro de 1963.

Gustavo Zlmmer, Presidente

tio" nem Ueucledade crl,ti",

t'"líUca e dlferenie da rellgl

io. /I ranção da Igreja não é

pulltlea, mae 111m religiOSa,
De BUa suprema altur" no en

l.tInto, a hueJa orienta e in_
forma ao� fiéis 8Ôbre qUelltõu

polftlcase loclaiB, ficando a

reHponsabil!dade doa políticos
lIujellaadeclsõesdeauaprú_
prlaconllclêncla.

Dêste mooo, a <União' ae

con8tltuI fato Inidjto na hls

torla alemã, eliminando qua_

ae por COmpleto aa rivalidades
da_ IgreJa., no campo poliU-
c08�lal.

Mesmo sob I) ponto de vis

Ia nomérica a afirmação da

"i1derançacatóllca" não cor_

rnponde à realidade, hoje
menos ainda do que antell.
Trê. poatos chavCII, a chefia

Re,laçõea Exteriores e o da

Oefeea estão oCupadoa pelOi

�rotelltantes: rrofusor Erharll
o Dr. Schroede. e von Hallllel

r�pectl ..amente, No go ..érno

federal encontramo, onie mi

nlsltos prolelltantes e no..e ca

leiteoa.
A afl'm.o;ão, de qUe oS ao

dali democratas teriam al_

CaA(ado ampla maioria nu

"úIUm•• elelçÕC$' de Berlim

deveria aer e1Itendida às elel

çD1Is anttorlores, porqueaemp.e
em Slia hiatÓl"11l de após-aller

ra,' em Ioda a lua.hllJtórla

Rrrll� roi '!It\ grande centro

�oclall�'". A."im miamo a pO

IIlk,. ç-rlslii_democrlltll ut,
d"rl't\df'ndo' Berlim com todas

IIS l'onsf'!Ju,;nd"1 "f'm cogitar
. dt', "o.p"r�qe� parlidária" _

E llunn!O 110 f'nqll"drllmen
to ron�tltl1f'IAnlll de R"rll�
na Rf'pübllclI Fed"rlll, a quell

liiopQ!õtaplI'loc'olnniAla ("de

V"_He elllglr.ou relf'llar ê8�

rn'ln",'r.1m�nto!") ..,ilo eII�te,

a) qUe A goo'êrno crlatão_demo

crta de Bonn considHa Berlim

capitai da Alemllnha.

h) 'lu" éas" mesmo 1I"0.... roo

coloc", por .'x�mpio, 11m 1963

1,8 blihües de marclO" i di�

plOlllçio do �ovêrno dc Uetlim

para o fottaleCimento dOll Ia

çlOs qoe unem flerltm à Re

pú,bticlI 'Federal,
C) que Herl;!m,ho]e, ainda vive

jUrid1famt'nte, sOh o regime

de o("upação, obrlll"ando as

Quatro I'ot"ndas vencedora'

da gUerra â observaçio de Cer

t09 preceitos. resultantesd�

resp�th'os tratadOs. Os pró_
priOs allaaO!! oCidentais são

participam. mas .jm diatan_

dam_se de movimentoa e alo'

aa veze8 ImpetuOIlOS da parte
de BOnn, em enquadrar Ber_

lim dentru do lIeu esquema

político. A pre8eno;a dos três

no parlamento de BOnn con • do lI"0vêrn"o, O ministério das Alladoll ocidentais é por en-

A époea nazista aproximou
Católicos e pToteStantes p .. r_

aegnldoll. de tal maneira, que

8urttlu um único parttdo, cUJ"
"ume "U"nJ�" Sf' r .. f<'Tr i, ir_

qUanto a galantla mais lIóUda

da eXijt"ênf.ia de Um Rerll"

Ocidentalliv'e.
QUanto às diferençaS entre

Adenauer e Erhard, nada tem

elas II ver com lO problema re

i1g1OSo, São qUestõea tática!

e ate de pnudplos, debatidoa
em plena luz da publkldade
em (lue Os dois pOlitlcos, aa

\"êzes, dlve!jt"em.
Ainda em 12 de Ilovembro

ambos firmaram, perante a

N1nvenção do partido em Boun

lO Ari>rdo de k'!!!�lIdade e Le

aldade mutulI, perante t ••doa

0Ii deputado", funcionárlol< e

e_befes prlndpaill da União

Cristã_Democrata.
Sem dúvida hã leOl'õ�� "lO

"nes II"rues, no ambiente po
lítico de Bonn.
Ilevemos, no'entanlo. c ..nce

der que as "contradições aie

mães' analisadas pelu amigo
c •• lunista. não "dstem, nem no

vocshlllár�o do� partidoS opoel
..lonjstlls. l1u" t"m !lullel'll A

I
Fico melo perplexo diante

de uma acullllcio Uo 'orte,

mala 81nda, sabendO das .ltal

qUaUdades Inteleetual� de !leU

.. "l"�. Elf" à"ve , ..mr.rnf_sp
qUe "u esta pc"�"�,,,, (ipica qll�hlll,'r r"nhN...do. ,1<1 �il"" hii I),uil" I",,'pr,. H""SI\�"f"� dI)

e clia��'ic" .I ..s "�,·j",,ati�la� c:ão polítira e jurí�]fa ,J" Her tiPA citado.

II u"d01Ul-1_:tl�UI11I1LII� dll Ale_
�"","...:��:a't:!..s�_ ,

b..........�........����,����·o�.�� ���������__-=����u

xando de o fazer por não
.Q1; encontrar. onde tirei
informações em diversas
casas comerciais da loca
!idade se os conheclam�
sendo os mesmos desco
nhecidos com endereço In
certo e não saoído. O re

ferido é verdade e dou fé

;::::��PJ;::;t!�,::e ����i; O PC e a morte de Kennedy 7-'- -,-,
-

-:__ftI'l'
.

_..
.

DESPACHO DE FLS. 13 v.

•::e�:r:s: :��� d�e 30C�!i:;
----------- éo�7r!C���t�al(O�� p�.rtid� :p������;;:;: :az;i� (j r; , . 'fi •.Plnrtanôpohs. 30 de outu- NADA DE comunista russo, reune-se tuaçao mternacional, e as •

bro de 1963. (a) Euclydes hoje pela primeira vez, des- possíveis repercussões Ida •
de Cerqueira Clntra aut-

de a morte do presidente morte do presidente dos

de Direito.
_ Kennedy. O primeiro minis- EE.UU. RIO,9 (OE) _ Não serão �

LoD��������:LA��S' �ssocia�ão hangélica Benefici- ª�J?���f�;��fri ::t::%a::!�b;�::��
nlstério do Trabalho. Sa- primeiro mtutstro Nlklta

;e!� d:'���PcO'" .

ente �e Assistência Social ��::;���:U�7::?Op!�: :i'��:.:;,�:�����e:e:�;��
CASA DOS fREIOS (HOSPITAL EVANGÉLICO) ôêncte c;to Trabalho está do transcurso do 46. ent

procedendo o reeoneemen- versaria da revolução' eo-
ro do salário. cjali�ta da União Soviétl�
SACRAMENTO (CalifÔr· ca.

nia), 9 (DEI =. Flaz;tck �i· RIO -"1) (OE) A SecretR_
natra,.Júnior, ifiQlo do

.. ,0Ç;, ria de B!I,úde.d� GuaJ;laba�
nhecido ator e c a n t o r ra informou que 113 crian •

Franck Sinatra, (oi raptado ças morreram na última

por dois desconhecidos, fim de semana no EstSdr:t.
quando se encontrsva num em consequencla de desi·
hotel localizado na Irontei dratação. Em notícia dis-
ra entre os Estado,.: da Ca- lribuldâ a imprensa a 8e_
lifómla e Nevada. cretaria reconhece a gl"a-
WASHINGTON 9 (OE) vidade da siruação· e ID-
Um p:ll"ta voz da embai- 'Siste nas recomendações
xada de Portugal confir- PS" o combate a enfer·

mau hoje que seu Govér_ midade_
no pedira a prbão e ex- O Grande oriente do �
tradição do Cap. Henri- tado de Sant.a Calarinll.,
que Gaivão· tão logo êste tem a �Tata �atlsfaçâo de

�!�eo.e:il:o)�i��:�: a:u:rl� �����í�;I;:s��):�ll�t, e;�
perJJdo não será baseado ra assistireln a se'ssãô so

.em crimes .9oliUcos e !jlm Ien� que furá. 'realizar ho
na acusação de assaS3ln�'_ je 'diá 10 �� vinte (20) h ,

to. e pirataria cometidos <'
raso em curn.2mot·ação ao

quando Gaivão comandou l!:i. anl\'ersái'io da, "Decla
a captura do tran'�a!lânti- ração Universal dos Dlrel:
co "Santa Catarina". A pe tos Humanos", a rua. Vit!al
na, seria de 24 dê Ramls n. 80.
prisão.

CONTHADlÇOES ALEMAES

Protellor' Dr. Herm.nn lI.
Goergen.

O conhecido e .ramado colu

nlsta latino americano,OUo

Marlll C.rpeIlUll. du "Correio

da Mllnhi", do Rio de Janet.o

publicOU um <:omentárlo só

hfe a polítiCa exterior da Re

públiCa Federal da Alemanha

lIob a chefl. dO lIeu nuvo chaa

celef Ludwig Erhard, encon_

Irando eoatradl(õea, detalhada
meote ai afll"ma(ÕIl'S e cOllclu

aód do eoloal'ta. que é Sem

,'II.vlda Ullla el.. exprnllõea
mala alta. dai letras e do lor
nallsmo laUnoamel1eano.

A Tauntllcaçio, Um doa doia

pontos prlncipaia da politIca
exterior alemã, nio está seu

do vl'ada por tados "com a

meama sinceridade do coração'
diz o colunl.ta, Inlllnua. então
encontrar-ae • UDlio Crllti_

Democrática, o paRido maio

rit'rlo, 10b lideranÇa eatOUra

que le Sentfria ameaçada pela
reunUicao;ão elas dna' Ale_

manh.. , de vea; qDe a Ale.

manha comunl.ta é h.bltada
em .ua grande maiorta pur

prote.ttantu e em calo de , ..u

nlncaciO IIOb ponto de vlata

partld'rio.pol"tI(H'lalla_(dl.a
madOtl nll Alemanha ....,eI.I.

dt'mocrataa'''), PerlPnta o co

lunlatll, prevlI'ndo o partido
aociaUda como majoritário
"Podem oa democrata_cri.tilO_
quererl-to1'

,t

Juizo de ireito da 1. vara
da comarca de Florianópolis

Ed tal, COIll u prazo de te ação exêeuuve contra carónos etc.. tudo no caso

trinf.a dias ERENI TEOFILO DOS SAN da ação sei' contestada, pe
TOS e OSVALDO LUZ, re- de_lhe sejam os autos feio

Para' cuec'to de ERS· stôentes ,e domíciliadog em tos com vista antes do des
NI TEOf'iLO DOS SAN capoetraa. neste Muntct- pacho saneador. para es-

T03 e OSVALDO LUZ pb pelo líquido e certos de peclficação de provas, con

(me se enccntrum em Cr$ 12.331,00 representado (arme fõr necessarío. em

lugar Incerto e não pela dupllrata de n. 16637 face do que alegar a coa-
sabtdo. Inclusa, vendida em tesrecão. Dá à presente o

27 - 1
_

61. não paga, vis- valor supra-cueao. para
O Doutor EUCLIDES to ter sido Impossível re- eteuos fiscais que vai a_
DE CERQUll'lRA CIN ceber o crédito netos meios eornpanhada de docu
TA· Juiz de tnrc.tc da auasóríos. Isto PÔSto: Be- menros. Têrm08 em que,
1. Vara Cível da Co- quer se digne V. Excla., Pede deferimento, Floriar
marca de Florianópo_ mandar expedir contra oS nôpolls, 27 de maio de
Iís. Santa Catarina, na executados acima, manda

,
1963. (a) Ennlo Luz' _ Ad

forma da lei, do executivo a fim de pa- vogado
gar. no prazo de vinte e CERTIDAO DE FLS. 8 V.

FAZ SABER a os que o quatro horas, o valor In- Cert.iflco que em cumpri:
prercme edltâl vieram 011 regral da dívida, acrescida menta ao presente man-

dele conhecimento üverem de jurc:o; de 1 % ao mêsv a dado e sua respeItável as_
que, ocre ore-ente cita z., partir do vencimento, cus- stnatura. procurei nesta ct

RENI TEOFILO DOS SAN- tas e honorários de advo_ dade de Florianópolis, no

TOS e OSVALDO LUZ. que gado na base de 20%, eõ- Bub-dlsjrtto do Estreito
se encontram em lugar in bre o valor respectivo da (lugar cepoerrasj por di-

cerro e não sabido, côm o causa e cominações de di- versas vêeee os senhores

prazo de trrma (30) dia." reito sob pena de não o ta ERENI TEOFILO DOS SAN
TOS e OSVALDO LUZ, dct

ANOTE as VWlLage�; mào-<Je..obra é reduZida em

10%; o tempo de construçao é 70% Illem,)f; lu!t.wna.
-,. :- -:;-

_

=:d!':':"� �e�.!';=.,d;:.�:. ;:".":;., ":u ';=o�,: CARTA da Alemanha.rurabilidade Ilimitada.

GUARDE o enderece: - Escritório ti. Rua Felipe Seb·

mldt J'j 1" andar, .f'8bnca.em coqueiros _, quase defronte a

.baIJo1. _:J

6e p�:::::!:lt��e�:ê�:: :�m� j��::�;:r(��
manha coutra oa católico. ale

mães. Deade a epoea de Bi••
armc.k. até Hitler, foi PData

eIP dúvida a lealdllde dos ale

ínãe� católlcQ$ para com °

Rep{iblicil. de Weimar e.flnal
ImpériO dos Hoheuzollern, Il

mente a "grande Alemanha"

dc Hltlcr. Jâ por essa razio

o no�so amigo deverls ter re

lIeUdo melhu. em repeUr :u;U

sação tão Injusta. perigoss,
ofenalvlI e com preeed.entet
históricos tão duvidoSOS,

.

Na Republica Federal de

huje nenhum parlamentar,
InclUalve da oposiçio teria a

cOragem de acUsar o govêrno
crllltio_demOcrata de tal alltu
de e prOcedimento. E Uala_

mente na politica exterior, que
os três partidos reprlllentados

seguiram uma Ilprodma(io ti\o
Intensa sob o denominador Co

mum da política crjaU_demo ..

crata, que existe, quu" um

trauma, naS hostes cristãs_de

moeralal, que temem, com vis

ta às eielcÕlla de 1965, o a_

braco intenSO demais do parll
do IIGlltaJiela, �to é. a com_

pleta ooncordinela. na pOlítl
caeSterior.

o nOsSO amigo «Jinnlata pe

Ca também. por nio "",tar bem

a par, seguno!lo psree .. , da ai
hla(ão real õu dDas confll

sões no campo JlO1ítfco. A "U

nião C,iatã_Demoerata' é Jus
tamenle o resultado de c<ln.

cluaÍ>\>' lotahneate �ontr,rlaa

aa arirmacões do brilhante Co

IUnista_

� ..

APE(A III
tle que você precisa!
Na qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
você encontrar6 - com certeza - o

peça ou o acess6rio qU.8 procura, a

preço de tabelo, genuínos, testados
em laborat6rio, garantidos pela mcr-.'

co IH. E, no caso de qualquer ccn

sulta sôbre o seu jntemcuoncl, fere
mos o m6ximo prazer em alendê-lc.

, Representante IÕI nesta cidade
G. SOCAS

COMERCIO E

UEPI«ESENTAÇOF.s
FULVIO ADUCCI 72J _

ESTREITO

Um tero;o a vleta e o rest,

em 12 pre.ts(õta jUro
d.e apenRe 1%

Instituto �s Aposenta�oria e
Pensões �os (m�rega�os em
Iransportes e targas

EDITAL_

O Sr. Delegado Estadual do Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos E:_mpregá'dos em Transportes e Cargas, do
Estado de Santa catarina, considerando os termos da Lei
n. 4.281, de 8-11-63;�considerando os dizeres da Resolução n,

L33a/63, 22-11-63, do D. N. P. S., avisa à ciasse empregado.
ra vinculadas ao Instituto que:.

a) A contribuições previstas no art. 3" d� Lei 4.281/63,
incidirá sObre o total do salário Instituido pela Lei n° ..

01.090, de 26·7-62, não estando sujeito ao limite de que tra
ta a alínea �a" do art. 69 da Lei n" 3.807, de 26·8-60;

b) SObre o decimo terceiro salário não incidirão con·

�ribuições para terceiros (L. B. A. Senal, Sesi, Senac etc_
c) Os empregadon'.s deverão elaborar a rOlha de paca.

mente do 13" salário dos segurados ativos, em separados.
de modo a facilitar a tarefa da. fiscalização.

�9 �r�i q��Oi��::�:oC:o:n:��õe:s�r::�: ;:�:;
mo rp.gime das contr'jmiç1'Jes normais' no que se refere à

fiscalização, prazo e penalldades;
e I O recolhimento das coDtribuições incidentes sObr!'! O

1:1" saláriO dos segurados ativos será efetuado mediante

!l'lIia própria, diversa da referénte às contribuições a que se

refere a LeI Orgânica da Previdência Social _

!

FlorIanópolis, 4 de Dezeí'i'ibro de 1963

Moacyr "",ott& da SUval Mat. 9..351 - Diretor SubsUtuto
da DAF
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PAULO MIIQtADO

COLABORADORa aplCIAIS
"'AURv BOROO • GILBERTO NAHI\S"

�-
� • •

GILBERTO .AIV...

II UllWJCOLABORADORa

-

- I I I I- RUI LOBO - MILTON F A'VILA _
-

-

_ORll_DOC��L_B�;�_J:�_�N�_ACIO_ f::.-
_

- 7'==�
_

.

'8 ANOS DE LABUTA CONSl ANTE EM

PROL D� SANTA CATARIN" NO

SETOR DOS ESPORTES

------------------------------�------------.------------------------------------------.-------------------------------------------.

o "O E R B Y"
,�

nh�u na tempBrada
de 19631

Av.; e FlguelrenBé r.aUza_
lam em 1963 quatro parllda�
que foram &tIalm dlstrlbulrlas
em dados eatatlaUcos.

A prlmdrll J!"rtjda foi
realizada pelo campeonato da

cidade.
O Avaí que naquela Oportu_
nidade vinha marcando o pIa
cU' de qUilha tentes, 11m qUa
Se todoS 08 adveTWlo", aac

ponpou lambem o Flguelren
Be e deiXou o eeu "carimbo'"
-I li: I, foi o reeultado.

O J.'lgut'lrense oaqo"!,, o

portunidade abriu o placar'
com um gol de naualdo, co_

.

hrando Uma falta de fOfa da
área.
Depois. o A'-aí Crl'ScCU e do

minou o Jõgo a BeU (('1110

Jlllrlnho e ){ogérlo do A\'ai
e Ronaldo e "cUnho do F1J:'.
foram expulso'.

A Segunda pnrUda entre :JS

401& tradiCional, advenárlos
da ilha. aconteceU no returno
do campeonato quando o Avai

suatentarla a 811a I:ondlção de
lidu Jovlcto.
o Aval. cOnseguiu lnauarurar

o marcador com nm tento de

Moum, após boa trama <!e

todo o a'-que .valano e. que

pODUrlCOQ o tnbalho do jl)�
"em C."aUazzi.
o FI.lleirense, rea"lu c al

Can(ou o ..mpate para mai"

tanle deertolar a �ua vitória
QUe foi allltentada com multa

ftbra poli o Aval "te.e por
marcar em dlversas oportQ�
nldadea, Incltuive ao. últi
mos minutos da partlda qaaa
40 nUma boln lançada da direi
Ia. l)uaOu pelo arQ.ueiro DomI

atraveSsoU tõda a eKteneão
da llaha de .01 .aatu pelo ou

tio lado, talvea ati mala II1II0

cJv.ante la.ee 4a partida.
Ne�la partld" o Avai I!erdea

de Se SlIgrar eampeio inTicto
da temporada,

\

. ..

A a_III,. atVtraa e alvi_

negro. volbra�- àL- ee defron
taro apra em partida vátlda

pelo TOrDeiO Lulza Melo, em

tio boa hon eria.to,
Nesta putlda. apareciam 118

duas equipe. eu. posIiblUda
das de êx.iW pola O �pelre.
se vinha 8e feClqleraado gTII:
datlvamente.
Seria tambêm lima eSJJfcie

de "negra' pois eada equipe
havia 'riuniado UI!I8 vez, De

pol$ de �aita ......... marcador

apreaentava am empate de 2
li 2, pennaaecelldo empatadoS
os dois dubes com um� dt6-
ria e um empate ada,
Quando lIe prOgD08tkava de

que o ano de 1'63 Se enCerra�

ria coa:a Avaí e Flguelrenlõl!
Iguais naa vitértas. naa der

rotas e no empate. aur..

glu' a ülthna hora. a 811

g"cstio de ao realizar uma par

Ilda cuja renda seria dívld.lda
..ntre as duas esquadras, eoD

forme aconteceU em Tubario

quando foi realizado o 'rornelo

NATAL DO ATLETA.

O cotejo foi acerta40 e A.

vai e FI••eire.......Itanm a

empatar. embora o clube nal
e branco UVe&8e mala prese!!.

(a do eramaao, 1:1: I, foi.

contagem flnal

• A /oroxíma -odada '.lo

cSflpeonarq carioca. a últi
ma da temeorede, "tU ter

corno atração a decisão do

tirulo entre Flamengo e

Fluminense.
Vejamcs como está or

�

ganJzada a rodada:

JôgO n. 1 - Domingo �o
Maracanã - Flamengo x

P'lum'nense
JOgo n. 2 Sábado atar·

de no Maracanã _ Bangú

JõgO n. 6 - Bonsucessc
x Madureira cm TeixeIra
ue CastrO.

Na oarttca preliminar
de do�ingO ') 'F�umlnense
tentará a conquista do Bi
campeonato da. categoria
ao dar combate ao Flamen

go, precisando para tal
semente de um em�le. En
quanto na partida princr �

pai acontece o contrario

I � fala.ndo de cadeira 000

..� � fjt&d/lúk.
CAMPEONATO CARIOCA

Rk
.

t/IZ/6I (Cort�1a da
Crautro do 8ul) • O certame

Carioca de. fIIt�boT. qUe me-,

ae eOm 011 ner\<Oa e COlD a opí
rlllo ,6bllu rI.o só dlNl cario

r'BtI Jn&!I de todoa os bralllel

foi, ctli agora. em leU final,
com Otna dr�matjcldade Betn

limiteS. Com o Uanp, eleito

pela cromca (par .mlm Indusl

Te) cOmo a melhor equipe.
como I) qa88e provã"el cam_

peão cartoca. palllando agora

por sérios compromlaloS rei.

tando_lhe Inclusfve FlUminen

fie e Vasco do Gamll, e tendo

perdidO neste (fnll) do certa.

me. nada menM de 4 ponto!>
eonllec:UtivOl, contra o Olaria

e América (empate).
A equipe de Tim. realmen_

te tnereela o titUlo e ainda o

lDereCe,ma. em oc:aalõetlvarlas

tem mMtrado qne nlo pasme

peraonalldade bastante. que'
.ohstta II adversirlo (olé), e

'Iue ralta ainda a e'lullle do

Banstll aquele 10m de clube

grande. E sem lIombras de du�

,Ida. o melhor e malll armadu

cOnjUnto d. Guanab, Pos!:Iue

ótimos atletas desde o fOfOll

dbel Parada ao 1I0000ato Mi.

rio TIto. BanehlaJ e Paalo

Borses. Cahl II Baqa. e ea1_

bastante 118 tabua de ceJoca.o

ÇÓM. O Ptaaeqo, que vlalla

por fora, com 8 puatoa perdi
dOI••_.. pfaü«o. • primei
ra eGt�, UICU aOI leII8

e UI ed__ doe ..t_

'1tle o aJ"'_ aa CoIoeado
marm_te •• _ú\cao que hll

via ao turno, tirado o .'Iamen

1:'0 da liderança e '" dada ao

Candldatoll mesmo, Ia edstem

Bangu. Coisas do futebol,
tres: Flam,engo, Bangu e Flu

rninen!�e. Ao Flamengo restam

Olaria e FlurnlnCn.Be. Ao tri_

color. FlamengO e BangU e ao

Bangu. "asco e Flam1nense,
Será dedsh'a a rodada de du
miugo vara o t'lumint'n!le e

Bangu.
"erdendoo "'Iu estari rora do
páreo; veneendu �tariO 08

ttes em Igualdade do condi.

(ões. Pelas obaernç6ea elos

entendidos O qUtl e:;t.i em me

Ihor �ltuaçiíu é tn('$1Do o "Men

"o". Com chance9 de 80 ter.
nar eampeão da telllporada.
Aliás, o FlamtlngO n� retur..

no, perdendo Um pP� para

\ o Madureira (ineJ:plleavelmea
te) e um para o Botafogo, fez
uma bela campanha, A Inela
lLiio de Geraldo deu nova aI
ma na equipe e OS "blchoa

gordos' deram melll "alma"

ainda. A ,·Itõrla sobre o São
Cri�(ó"ão roi dura, maS Con�

SE'guida ns rata, e o desastre
do Baugu foi pelo olé que qul:oo:
aplicar no pobre do Amtiriea,

q"e estava jogando ""oURba

de gUde" e rudtl de to,...

InespUeável, empatando U.

jogo perdido, paraceado fItIe

o eapbiCo de Zlzlnhtt (o tée

nico) estava com .. Jo.adrel
bom rubro negro qae foi e é
• Mestre Záa.. é lIaUafelto
Istava em. poder plndar 8eU

ell-club.e aO primeiro lupr.
AgUardemotl que • eertame

c�rloea vllt "JI�1!; fogo·

.

O fundista Sylv!o Juvén-
cio dos Santos será taívea
() único recresentame lia
capital do EStad'J, nes-a

competição que deveria me
recer- dos atletas um pou�
co maís de atenção pois
ne"tt·s últimos anos o ín
dice -de par-tctpentcs têm
�i(IO desoíarlur.

disputar com o Fluminense
• e<1l� do tltulQ da

temporat'la- baStando-lhe a

penes tml empate.

NãO fCÇ'O caridade, quero apcm.s ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser úril.
Com a ajuda que me deram, já s�i d:{é alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas air.da
posso melhorar muito, eu c mjJba[es de outras crianças defeituosas que '!oueremos ape�
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a gemtc, ajude a nossa Cam panna.

Campanba Pré-Criança Defeituosa - Ass..;d�,\ãf) Brasileir-a

•
Diretor-Executivo ..•... , , J;\�·mt i

da Criança Defeituosa - A.H_C.D. CDMIS';.\O EXECUTiVA .N...crOSAl. Secretário •.....•.••......•.Luiz Philire Rezende C
Tesoureiros ....•.•.. Alberto Figucredo c Latruflo :\n'

Presidente de 1I00r;(. .....••••••.•..•... Amudor Aguiar Presidente da A A.CD Renato da Co,ta Bnr

Pre�idcntc dn Campanha Laudo Narcl Coordenador .. ' , ,. Ulysses Martins j.

l
ENVIÉ SUA CONTRIBUIÇAO PARA A CAMPANHA PRá.CRIUça'DEFEITUOSA, À ENTIDADE FlUIDA DE SUl
A$$O(iaçil'o de AS$isl';IlC;a à Crianç� Dcf�"u""a - ... :o, L!J h,· Prol.
Aicmdino Reil, esq. P�dw J" ToteJu. Sln Pau!"

Aaociaçio Ca.. da &.penn�� - RU2 imP<'ralriz lcoJ'<>ldina. 'I -"4nl<>I

Auociaçlo NOSSlI Senhora de LourJcs, "neu à "rJ. L.," Je �'i<eri
c6tdia - Av, Cl4udio .Ruis Cma, <,() - Santo.

AtIoc:iaslO Mineira .k Ikabtlilasio - ...... M. R. - "�eniJ4 .\[,m�o
Ptoa,. 2698-Bdo Horizonfe.

AAod1l5fo�d�Rcabilitaçito-4,P.R.-R.Jgn.<;",1:I11-C"ri,;ba.

. ... !�oci�)11) Peroaml-uç.na de ,�S<l>t.n",� .t Crl,I)�, l'ef
Rua do E.rinhc;ro, 730 -- R�cife

.

" ..o<:;.çl�. s",n.,,"fio Infantil Crt& \'rrJ�- M .I�nJ,,,,,, )l'-':� -

........ci.�io Som. l.Jlarina de R:�],jlila,;;.,- n". (_�.I._ n.",·",ou

Hnri�n61"'1;,.
l1"riruto Ibi .. l1l) .Ir Fi�iotCf�pia c Rcum.l()ll'!I'� - A,' r;t,úlio
5�4 -5al...Jo,.

Socle<l.JcCampmc,ra de Ilccupc-taçiuda Cri.n�a Parllmu- RIIiO LIIl
�-ea.ptou. •

,
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Tudo em 10 Pagani.Entos-Sem ftcrércimo
Ou à Vista-Desconto EfeUvo Ce 'lD.I·

SALAS DE JANTAR
Conjunto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à \'Íl;fa

Conjunto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à vista

Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à I vista'
Conjunto eaviúna - desde 23.800,00 mensais ou à vista

Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à vista

CR$
CR$
CR$
CIl.$
CR$

160.000,00
133.306.00
186.400.00
I�O IaO,'):'
296.íIOO,OO

1.6 prêmio. Um dormit6rio super-luxo erMO

3:: ��:�:: :. ��ac��I���a ��������e�I�I�O
Todos da Nova linha

DORMITORIOS DE CASAL PRfMIOS fABUlOSOS! - DUnO SORnlO J
Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensais ou à Vi-td

Conjunto em imbuia - desde 26.470,00 mensais ou à .i.,4

Conjunto em <aviúna - desde 27·440.00 mensais ou à V.Sl�

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,110 mensais ou à vista

CR$
CR$
CR$
CR$

181i.7(lo,cú
211.800.00

211.500,00
268.000,00

IVa ser/e ;.{'
UM AUTOMOVEL DKW-VEMAG -1963· NOVO 18ELCARI

Totalmente equipado

/Va ser/e "Ir

POLTRONAS 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

rONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES -

MESAS DE CENTRO - ABAT JOnRS

Em sua recente vtelta à Soa

..aba, para o (1m de inspeCto

ta manltestaçio, trisandD qUe

�Pi • melhor ente.dimento

entre o fisco e o nnUibuln_ -

te resultava no melhor at••

d1mentoduobtlgaçõestllltals

e, com uao. na propwlao;io

de malOr.8 rl'eUI'tiOs ao erirlo

publica para qlle nossa o mCS

mo m.lhor reaJl�ar 0IiI bene-

nar a Inspetoria loealluda

nesea cidade. o Delegado Re

glonal do Impô_to dco Renda

n,;ste Estado, dr. H�lio Mil_

ton Pereira, rol expresslvlI_
ment.e homena�ado pelu

.aiS .Itas autoridades local,

Ihante conferência o doutor

Heljo !\Illton Per.lr. Delega
do Regional tmpó""o Renda
nOllso Estado abordando COm·

profundo cOnhecimento pro_

blema relacionados ültlmss

altera�el hnpôsto ftnda VG

cmprolstlmo cOmpuleórlo et

jmpitSto IÔbre IU.,ro Imobi_

dU�rlUl do oeste eata!ined\e, th·ldsde.
MpreSentant�a dae classl'8 pro ricios reclamados pela cole- llirio prutando na oportU_

contribuintes e Ilumerosas Em seguida no auditório da

pessõaS, cOm U18 CllJlCorrlllo supracitada ASSociação Co-

almôço. no artstouátlco "Clu merdal
\
e Industrtal. .Inda

be 10 de 11alo". cOm a presem:a de altal au_

toridades loeai& e de contrl ...

Saudou o homenageado. bnlntes· ds vários munlclplos

com feliz ImprO"O"IIIO. dizendO eatarluenleS. o Delegado Re-

da IlIItisfa(io cOm qUe o oeste glonal do Imp640 de Rend.

catarlnease recebia 1I"Ia prl_ profer;u pal_tra sóbre "A-

melra f"ez o titular da Dele_ fios usuntol ffleais,

gacia...Reldoolll . do Impõsto A respeito fOi passado o

d. Renda no E.t.ado, o d('stll seguIate telegrama:

·cado industrial >Ir. Albino

Sltauzerla, digno e dlnâmfeo "'rrofesllr Carvalho Pjnto

Presidente da AssoClaçiio Co - DD 1\Unillt�o da Jo'nenda

mercial e Indul'lrlal do Oeste Hrllsílla - Temos mâ�lm<l

C"ntarinense. �alisfaçilo le...ar conheciml'n-

Agradecendo, "homens!!ea 10 ,·ossi-nda qlle data do�e

do manHeslou ",eU ,·ivo aJlTU corrente ('m noSsa sede social

declmento pur tau confortado nula cidade 'g prOr�lu brl

Cenlrais Elétricas· de
Sanla catarina· CELESC

.-\SSEi\JBLI!:Lo\ GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOOAÇAO

CAs��m��;�dad;:;:a�:ni��� ��:�,��TR!
reunirem em Assembléia Geral Extraordin4rla que se reaU,·
um no dia 17 de Dezembro de 1963 ás 14 horas, na séde

1'I000aI. à Rua Frei Caneca. n" 152. nesta cidade de Florlan6·

polis. e deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM 00 DIA:

1. Autorização para garantir empréstimo da Emprêea

Fôrça e Luz de Santa catarina S.A. com o B.ND.E.

2. Outros Assuntos de interêsse da sqciedade.

Florianópolis. 9 de 1lezembro de 1963

�. HORST ZADROZNY

Jiuitor Pres1dm1te

HljRMELLlNO LARGURA

âietor�
HEINZ LIPPEL
Diretor de Operações

_______�1.�.,,-,......
1�M2·63

nldade amplos esclej-ectmen

toa ao elevado numero de as

sodados desta entidade 'pre

senks alu4lda ,""unilo vg

cuja explanação foi multo

prOv@ltOla et de ,-rande oU_

IIdade pt respeitosas 8auda..

CÕeS. - (a) Albino 8ganzcrla
Pretlldentc ASSoela.;io COmer

clal e Industrial neste (""lIta

rinenll.'.

�o encaminhar cópia dês
,.••xpedlente à Delegacia
Ilerjonal, o Inspetor Chefe

da Inspelorla de J..çaba Dr.
Arl I'almelrus. teve oportu_
nidade pe assim se expressar
uT.nho a honra de enca ..

minhar o expedt.ute ancao.

da ""sOclação Comema. e

Induairlal do Oeste Ca.tart_

aertse. qUa capeia o telegra_
ma enviado por .sta prestl_
Idosa entidade de d...e, ao

EzmO. Sr. &flniatro da F.

zend.. prOfesSÔr Carvalho

Pinto referente à v.. alta_

mente proveltO'óa vlll1ta à

eitacldade,
Permlte_at' a "'peklrla do

ImllÚc.e de Renda. com a de

ldcla dnla a-.oelar-ae ao ele

vado eonc.tto manlfeatado i

vOlilSO reapelto, à. aaa Eliel..
Sr. Mlnl.tro Carvalho Pinto
rrente aOll .ad.loa e ,.trlôtl
coS r ••ultados de ...... des

tacada vlaJts à capital do)

Oeste Cq,tarlnenslb cuja ..._

sião teve oportUnidade de

mallter estreito c:oataco Com

aS etas.es CQJ1servadoh!l.
arav" de 16clda eonferlnd.

proferida no reduto da �
soda.;io Comercial. com lar

ga repercuaaio 11.05 t'1rta e

três munlcfplo& qlle In�
a jurl.eUcio deSta lnqtetor:Ia-
Em rapctlta o [)elltJado

Rea:lonal do lmpÔltO Q Rea_

da eneatalDhoa ir. AuodaçãO
Coaerda. e Ind...ulal dG

0....&8 CalarineMe o se�nte·
onclo:

_ ... _ ..•__._1

31.200,00
c,,� ... PIlRCELA OE 12 MIL CRUZEIROS OE SU.. CO""PR .. 04 OI lEITO ..

UM COUPOH DA SERIE 'A' E CADa c-s 1.500. UM COUPON 0.0.
•

EIS AS CONDiÇÓES DE VENDA
I ·

·
·

21<'

I
§

CR$ 31.683,00
CR$ 42.000,00

2O "" DE DESCONTO
O EFETIVO NAS

COMPRAS
A VISTA,OU 1O PAGAMENTOS

IGU ...'\IS, SEM
ACR�SCIMOI

GRANDE VaRIEDaDE DE MODÉLOS E � CC�S.GRa:lI'
lUA QUIIlIDDDE CIMO, Isor.n na SEa aLe. r.E!

de acUSar e agradeeer ao

IIpvanecedor expediente de

\·"Ia Senholla. pelo qual me

e dado conhecer o te6r do

honroso 'elearama endereça._
d .. ao ExcelontínlmO Seoll"tlr

Mlnlatro da FadJIda. tele_

grallla ê55e qu. eomuoJea a

pro:erlr,. lloando de minha

edada _sa C'ld�de na ilêde

d.... Pn.'!tJ.Ifa.,sa ABso-cisção,

sôbre váriOll aapectoll da Le_

1I"t-lao;ãtl do Impôsto de Ren_

daI peranf. nUmeroso aUeU_

tório espeelalmertw em ..

rer.rindo qne tal palelJtn tal

dep..raaeu,a_ladM.
Em "e[dado. de!lejo "allen_

tar qne nada m.ls fiz, ee _

gundo hl!lo do qUe ml!U as_
vee, ))I;ls entendo que 'Bma

daa mais ImportanteS tare_

f. dos respon....is pela a'_

reç..datio dos 'IIlJlOll� é.

PlRncIPfôffisTlVAI=CIM)
e ganhe om OKW�VEMAG (BELCftR)

côr gêlo ·todo- equ�pedo � � WJ

Visita do Delegado Regionaldo Irrpôsto �e Renda á Jo çab'a
"renho' especial latjafac:ão palestra qUe tive ell8êlo de d. granae provell.o e QtlUda_ Ç"6es lega" mais estlarecldas

y aontrlbulntell, com Isso

lhes JI1'1851bllltando melhor "

mais a(.rtado cumprlmf'nlo

ie "uas obrlRII(ões fiSCais.
FOlgo. pol" em saber que

meu _ta,..o foi hem apt"e

cl_do e, aobre&udo qae tenha

elaborado para Uma melhor

C....K'ando_me à dlsJ'oalção
d!.'ti a enlldade ti d.. 8M&S

a",OCladm" pa.ra O melhor

atendimnto de "eU. I.o.te.

rês�,," fiscais, aproveito ari
nal para agradecer a acolhi

da cordial e de reapeltosa
con$idl'rll(ão que tiTe por par

te de Y(l8Aa Senhoria e de-

sem dtivida tornar as dlspo-.l aproximaçio ao· ris"o. dos mais diretores dessa entlda-

IlIHLH.:' "fEL\ I'U'HLH.':,\ _

sas virtudes comO �IO
):ara a minha vida. Ao re

gressar à minha casa irei

comunicar essa homenagem
à minha mãe e minhas ir

mãs. que certame11te sabe

rão ficar reconhecidas a

êsse POVO bom de DT. Pe
drinho por esta homena-

ESCOLA rfÕRMAL-�SA-O-J-OS-E-·.-DE-
TUBARÃO

ROla· .�n:p""t<' 1'�I"a, 7 _

fone Jlllo. AI>,·'t" (h� l� ii"

21 hOm'.

nizado em determinada es

tação do Rio de- Janeiro.
nos jogos Fluminense x

Bangu e Flamengo x Ola,

ria, Dr. Aderbal e Governa·

dor ficaram satisfeitos com

os resultados . de seus clu·

bes.

CASA DE VICTOR MEf_

RELLES _ Rua 8ahbnb.

Marinho, e.qQlna Victor M.,

reli" aberta i visitação pú_
hllca dlarlamente

..

CIME CLUBE DE FPOLl8

Se"asÕ8a ia &et'ç.. feira b

20 horas DO Clube Sodal

Palnelras _ rua IIheUIl.
MUSEU DE ARTE ')110-

DERNA - Rua '1''''''ente Sp
.. ",Ira 69 _ fon", 27&7 EArO ..

SIÇAO PERMANENTE

aherio da. 8 is 2t horas.

Realbam_se 11.0 dia 101 do

,""'rente, em Tubario as so

l_Idades de formltura de
mata UIllB tuJ"]Uã de Profes_
sorei NormaUltu peIa COII_

ditaada EscoIa h-ormal "São

Joaé", constand_o do programa
mtsla em ação de .Graç. na

Capela do Colqto ... 20

holal, entrega sol_ dos di_

plomas DO Cl1ahe "29 de JIl_

pela Infelicidade d. rir leU

-tremOlO pai FamulcêuUCf
e Industrial Nllton Nlcolaz_

zl" a.salltllnadO Ilu.audo _

üUfmo ano de leU Cura0

phde resifttr li...... dôr.

e prouegult com blto IenS

c.tudos. obt_do agora o

hoUf"OIIo pergamitlbO.
•

Ê paraRlato" briIJuude
hrma de nonaaBaa•. tpba_

roRenaes. e Dr. Arno Uabbe

Fliho.
A, dJpa dlhçlo de tio

Importante� �

n"ollaas telldtlltlu.

nIlo'.
Entre N fOftlWldl.., cuja

tunaa de 43 al..... aerece

eIIpeda1 nftdaOI. • &aku,..

ioIe .enhOrbtA ....... 111-

contrlbo'ntes, como é espe_

.,Jnl emp�nho de minha adml

nistração na Cbe(la da De_

lezacta Regional uhte Es_

tado.

Rl'no'·o II Tussa Senhoria

"9 meus protClitos de alta

estima C d .... tlnta considera_

ção'.

EXPORTAÇAO DE .M.A......"UFA.

TURAB
ção esped:tl de 10% a6bTe

o fatal apurado. D..... manei

ra. o exportadOr ft'eha,' __
•

góclo paru a venda de deter_

minada O1crcad"rla.retebe_

r.á ,�Ct (;;0.(,100 por dólar, a
c'e ·!(l.o de uma bGnjfteaçãO.
corre .. polldcnte à ele.açio dos

cU8tO. d" produção dnrante

o \)efÍodu de fabricação atlÍ
o �mharqlle da m.readorJ. e

m, i� iU', 'õbre o total .pura

do_ :\"ii .. há dtÍTida qRe e a.

meio do G,,\·�rno suba1dlar a

Com a InRtrução 258 bal_

"'Bda _'bado pela SUMOC.
está o Govêtno intenas'ado em

pro....er e dlnamizsr a. ex

portacõea .. poHicas atalmen_

meio de " CICIn""gnir reCUr�OII

para o Pais. Restringir as Im

p.ortações _ pOlitica atual1j'len

� seguidas pelo poder Públi_
co ii medida perl{o5a e SomCD

te adotada em sllUaçÕee elpe

dais. O obJetjvo cerlo e men

tório quanto ao exterlor eu_

joa problemaa aio alo bielca

mete .mpfrlt'Oll _ é o de n_

pando. e dl.mltleac6el dai

exportações.

'fPt'",l�iio produtoa �dQI_
tr"la. para que o Bralll P"BII
concorrer com outro. pataes
no m(,fCado Internacional.
Outra medidA qUe poa...t.

seI' a40tadl'- é Isentar. total

ou parcialmente, de bnpoQlII'I
IqtnnQS OI prodUtos deIUu"

doa ao mercado eu..lor. .âI

Ró do Imp&to de� (te

dera!) cOmO dOIl fmJCl'tOl de

nndase cOIl'lttnaçõeil (.tácllt
ais). Os Go.êrDOII ,;. t..... e

O!'itll�al _ nllda penIea. !fio

"t- trata de Ilma prOlhçle sab

Imda aO eon,IlmO hrtemo •

sim de uma prodatio adlelo.,

nal. S_ o Govimo aio der •

isenção, II eltportaçio nie fta

li�a e élll. de qllalq1t.er .Ode

nãor..eeberá ..�.
Q.Uf!nto mail o pafl eJIPOriar

J!lIIior o vtllume de P.......
de 1lO.1". ladúatrlalo pcttdfri
Ifta1Nlo ••taI�.

". 21i8 "Ia. prellervar oe ex

porla4ous lacllll.trial5 c_�

OI! riSCOll nio IDereJlteI i pJ"ó

prla atividade a qlle eatio li

Iradol, tall ClOmo. alimento

UOll cu.toa de produçio devld�

elncerte:lllqQantoaGmell'aiO

a do.5.aI07I:111(lo monetária.

cambial, PorqUe o ""pOrtador
não sabe .uala .erlo, ama

nh! serra cuatOll de pr04u(ão
nem qUal a tasa d. câmbio.

A Inetru(io ...-em. benefldar

" ellporta�io bru.ileira - em
especial. dOi produtos ma_

QutatnJ'ados _ �j_oa pl'Oduto
teI reteberJo. por .elo de 11m

a!atelllll d.a eo-peauçio, cru

zeiroe relattvos aoe acrol8cl-

1ii�D tu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

.

--'t.r.I'�{i:·�·, '''.'- .

�� :- <,�.: �

Eng- PyQlo Affuns�1 de Preitns Melro, �sidenkr��-e._1pIl.Ji'aÍK(e�sta (1f1

sistt>ma C(.IOIJ<lfalh'j),;la para eletrl.�icaS;io �nd,' �o''Pro.rl�iava !ftJ� vibrante
, ora'jio No cucoe aparecem o DePu�.Abel Avila dos.Santos, dinâmico rcpresen-

,,�;;���t� :t��:'!��I:�rE�:��b�I=O�íJ.�=�:r:�!��;iaH��:'p��:��::�a a�O:it�:
Lá estavam :1 UI Julie Zi1tdroz.IIy', Diretor Presidente da CELES(; e Dr, Hermetlndo

,

_
I urguea, Diretor Cnmeecíat das Centrais Eletrlcas

xo a· dia dê innugurações L ...adênoía Distrital de Dr. de foram saudnctns
"

netos
das obras do Govêrno do Pedrinho. escorares do cstabetectmen-

ENERGIA E ESCOlAS EM
BENEDITO NOVO

Uma calorosa. recepção
esperava 8' caravana gover
namental no muntcípío de
'Benedito Novo. Com o po
vo se aglomerando em fren
te à Prefeitura local, 'os es

colares daquêle municipio
prestaram sígnlüeatíva ho
menagem ao Sr. Celso Rs·
.nos. O Prefeito Ervino Ble
�>saudando o Governador,
dçtt.à"ou a ação do govêmo
na região. zerertu-se à ma

cedemrzeção já concluida
da cstrada a Dr. Pedrinho a

Alt.o Forcação, à Usina de
Salto Donner, em pleno
funcionamento e à Usina de
Santa Maria que seria logo
mais inaugurada Outra
obra importante do Govêr
no do Estado na região é o

próximo funcionamento do
ginásio normal em Benedi
to Novo, onde, conforme
palavras do Prefeito "o fi
lho do colono também pos
sa frequentar o curso de
ensino médio". Finalizando,
disse o Sr. Er�ino Blese:
"Creia-me, Excelência, que a

sua atuação como Govema
dor de Santa Catarina, era o

Govêmo que eu� de
sejci para o nosso :&itiulo",

Estado que já se encontram

concluídas no Vale do Ita

j$l,. o Sr. Celso Ramos e co

mitNa. visitaram .os muni

ciplos de !;tio do.; cedros,
Bêrieditô Novo, o distrito de

�_pedrinhO e a tocetídede

't"Santa Maria. O Dr. Ader

baJ.' Ramos da Silva seguiu
com o Oovernador nessa

viagem, pois deveria parti
c'!par da solenidade de inau

guração do retrato do Des
Pedre Silva, seu pai, na In-

IN!\1)(_,lilti\D<") r��!�"-\ r-r-,

COLAR E,'V1' r..19 DOS CE·
.

DUOS
Em Rio d03 Cedros o Go

vernador prcsídíu a ccrt
mõnta de inauguracão elo

Grupo Escolar "Padre ntet

xo", com capacidade aproo
xtmede para 350 crianças,
importante obra para aquê
le município. Recepcionado
pelo Prefeito AUredo Berrl,
as sortorídades dirigiram-se
no novo grupo escorar, 00-

lo O Prefeito A\fr�d(] Berri

dirfgiu algumns palavras ao

Sr. Celso Ramos, agrade
conde o apoio que o Cover

nadnr tem dado à ndmtnís

tração do município. Fa

lando a seguir, o Inspetor
Escolar, ProL' Artur Duzzi,
enalteceu fi obra governa
mental no setor educucto

nal, dizendo que todo o Va
le do Itnjaí tem sanido re

conhecer a grandeza da. S'18

administração. Agradecendo

Prosseguem as· Obras ROdoviári\as em

nDSSO

Estado
A att;;!1 administração de

Santa Catarina, por inter

médio de seus ôrgãos espe

cializados, vem dando um

. impulso. fora do comum aos

• : cmllO!endimentos que vi ....

.• sa"l..�Il._tJ.le1h!tr� de nosso

•• t :�d!:�er::�
Moura é maIS' � grande
realização dn Guvêmo Es

tadual, a qual está. sendo

atacada em ritmo acelera-

'do, afim de proporcionar
uma via de comuniC8(',ão
que raça jús aOs anseios e

às necessidades daquela
próspera zona.

A referida estrada, desig·
nada SC.-50, roi idealizada

pelo setor rodoviário do

PLAMEG e '�stâ sendo cons

truida em convênio com o

DER, estando o lif!aneia
mento e fiscalização a edr·

go do PLAMEG.

Nos flagrantes aspeotos
dos trabalhos que ora se

realizam na Estrada São

João Batista-Serra do Mou·

.
.__ .......... . ,.'lc\_ ._� . _ ___'

,
__

._-- --------------'

..i-",

tradores. A crtecãc de me

lhores condtçõee de vida e

de trabalho, favorece. a n

xação do homem ii terra,
INAUGURADA A COOPE- esttmuta.o na evccução de
RATIVA DE ELETRIFICA- suas nnportantes atividades,
ÇAO RURAL DE SANTA cívicas os núcleos rurais,

MARIA gerando riqueza" e progrea-

ca de eletrificação rural

implantada por Santa Cata
rina. Sabe-se que dentro
desse sistema já foram or-

o Esr"D'
_ ,. O lUIS Atl'lIGO DIA.JUO DE SA.lfU CAtABllIL

- •

Florianópolis, Quarta.Feira), 11 de Dezembro de UI6!.
Com a incorporação à

comitiva do Deputado se
dro I Zimmermann, as auto
rldades seguiram R íoceuca.
de de Santa Marip, no Dis

trito de Dr. Pedrinho. No
carro governamental viaja
vam o Deputado Abel Ávila
dos Santos, o Dr, Aderbal

Ramos da Silva e o Prefeito

Novo. Com vibrante recep
ção em Santa Maria, foi

simbóltcamente inaugurada
a Usina de Energia. USJU

da palavra o Gerente daque
Ia cooperativa, Sr. Aquilino
Buzzi. Agradeceu a partící
pação do Govêrno do Esta·

do, que uuxüíou com 14 mi

lhões de cruzeiros na rea

Uzação da obra. Declarou a

seguir que "com tôda a sino
ceridade e reconhecimento,
o povo de Santa Maria, no

bre e esclarecido, saberá de

monstrar a sua gratidão em

1003". �---��-�---=---.----�--����

?:E::.�;ri.r�:� Luz Será Inaugurada Hoj
::�l���;:��:�:: em . Sambaqui
Elétrica, é um dos grandes Com a presença do Oo- A solenidade 'constará da notar a sua população.
entusiastas do oooperatívis- vernador Celso Ramos, do iluminação da cruz íocen- De parabéns a ELFF
mo de eletrificação rural Prefeito Waldemar Vieira, eede na peninsula de Sam- na pessoa do Vereador LI}.
Em seu discurso na sotení- Dr. Aderbal Ramos da SiI· buqut. cio Freitas da Silva e o co
dade de Inauguração decla- va, autoridades, convidados Com as obras da ELFFA, vemo do Estado, na pee
rcu: "A Cooperativa pode e populares, será Inaugura- o pitoresco recanto da ilha soa do Governador Celso
levar energia a TODOS os da as 20 horas de hoje a de Santa Catarina, recebe Ramos por mais esse Jm
consumidores rurais rocau- iluminação publico em Sam- mais esse importante me- portante melhoramento pa
sedes na sua érea de ação, baquí, distrito de Santo An- lhoramento, que virá bene- ra o interior nossa ilha.

UIO Il(t�; CEDROS conta com mais um estabelecimento de ensino: Grupo Escolar
J'alire Alei'LO, inaugurado pelo Governador Celso Ramos, realização da atual

administração

porque nã.o visa lucros, E tónto.

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

A Surpresa deste
Natal

A melhor surnresa (lê�:t<! nos d<l'T nossas casas

,Natal não é, como muita
gente pode pensar- a serre

de pr-êmtôs, meteres ou

menores, que o no$O co

mérciO voluillO eSlá a dis

tribuir. Nem tão pouco nos

enfeites ext;rnos e inter,_ I

A boa. a legitima SUI·p!'o.'!
sa está representada em

�I �alg'J mais pos:livo. Alg')
mais direito Alg'} que nà.r ti U C
depende lia ',;or,e ti,! uns

pr:uco�. !l1':';o;- _ que atingp.,
i.ndisOntamerlle a todo,;.

----------,-----

TAC-CRUZEIRO DO SUL
Novos Horários dos CONVAIR 40

Direto 8 São Paulo e Rio de Janeiro
3,. 48. e 68. às 11,45
DOMINGOS - lV'i

PAR'"
PORTO ALEGRE
38. 50. e RABADOS à, 10,30

nOMT"(;OS - 11.1S

TAC-CRUZE;RO DO SUl- - SEM' E
.

. UMA BOA VIAGEM
.

�� --.---'

�%l:�iJ�ikht��;._?·�,�,---_==...:..::::.i"""':;';::_�=;"'_;;;;'_"';"";":':;:'...;o_................��::.:::;;;�.......:�

Está nos preços· que bem

p()deIT'>::., lil'nomlnar de
sensaci,nai,:;, da popular
Gl'utinhél I

A enorme variedade dos
�Us artigos, bons e m)

clerno::;, está' em condiç(i(!s
de atender o mais diver"i
ficado interêsse da popu_
lação.

Enquanro aos preços ..

só me:-mo vendn! valo me..

mo a pena verificar. Os
que imitarem São Thome
nã'o ficarão drs<1p')ntado,�.
• 0,-,. preços da Grutinna
:oâo a m.::lh �r e mnis Ulil
Surpre�a deste Natal!

CONVII[
O Granele Oriente de<

Estado de Sant!l. Catarina,

tem a grata saWlfação de

convidar Os Maçon,_, e ex.
eelentássimas famílias, pa
ra assistirem a sessão so

lene que fará realizar ho

je dia 10 às vinte (20) h'J

raso em Comemoração ao

15. aniversário da "Decl:t_
ração Universal d'Js Direi

tos Humanos", :l rua Vida!

Ramos n. ao.

Ginásio de Apfitação
na Trinda'e

o Ginásio de Aplicação David Ferreira Lima. Se·

da Faculdade de FlIosofla gundo o que [icou est abelB'

será amplia.do com 11 cons· cido no documento firma·

trução de mais um prédio, do, a finlla empreiteira for

no Conjunto Universitá!'io necerá tôtla a miio de obra

da Trindade, em virtude do llecessárill, com prazo as·

. contrato, ontem assinado, sentado de cento e dnquen·
no Gabinete do Magnifico la dias para a conclusão da

Reitor, pelo Professor Joiio obra.

Pode parar
RIO 10 (OE) ESrá amea- do será tornada urna dect-
çadn de parauaacâo a a- são sobre n deflagraçàl)
vtacào comercial braailei- de movimento em apolo es

ra. Aeronauta-s lo! aerov.á; reividioaçôe, salariais da
rios mar-aram assembléia classe.

geral para amanhã, quan

�e Diretores Lojistas de
j florianó�olis
ApeJo aos Srs. Empregad?res

O Clube de Diretores Lojistas de Florianópolls,.emp-Fl
nhado em proporcionar a todos um Feliz Natal, apela para
os cmpregadores desta cidade no sentido de efetuarem o

pagr.ment0 do 13" salário até o dia 20 (vinte) do corrente
conforme determina a lei.

Essa nobre providência, além de evitar ao comércio 08

atmpêlos de liltima hora, propiciará aos seus benertciárlot
tempo suficiente para um selecionamento melhor dos ar

tigos que pret,endam adquirir.
Desdc já agradecp. aos que derem atenção a êste apêlO,
Florian6polis, 9 de dezembro de 1963

Nelson' Elpídio da Silva
Presidente

Para o mcu eminente professor Othon d'Eça, ineoU'
tolàvel com a supressão do latim nos exames vestibUta-
rps de Direito, ocorre uma vingança viva da lingua
morta:

•

- O latim não vale para se C'lltrar na Faculdade,
mas dela não se sai sem usá-lo, uma Vlll:l que os jura
mentos e as confer�cias de gráu suo feitas em latim!!1

xx xx xx

EmpatandO com o São Cristóvão, o Vasco continua
em plena fa;re de carolice: não surra santo.

xx xx xx

Como italiano, do Jose Vasconcelos, que se salva
dI?- naufragio \Sem saber nadar, porque vai parlandO.
parlando, parlando, e fazendo geStos e nadando, o FIa:
mengo estâ chegando nas cabeceiras.
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