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FWRIANOPOLIS. (TERÇA.FEIRA), 17 DE DEZEMBRO Dt 1983 _ EDlCA.O DE HOJE - 8 PÁGINAS
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o TEM P o (MeteoroI6'3ico)

(Sintese dOBoletiiii Geofu�teoroJógico, de
oi. SEIXAS NETTO válida. utê ii" ZU8 us. do

dia ]7 de dezembro de 1963

\
mENTE FRIA- Negativo; PRESSAO ATMOSFl!;RI
CA MÉDIA: 1006.1 milibares; TEMPERATURA M'1;;
DIA: 34.8" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 71.7v,;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Ne
gativo - Nevoeiro cumular - Chuvas esparsas e

Iocasionais - Tempo Médio: Estável.

URSS anuncia Diminuição. nos GastosMilitares
MOSCOU. 16 (OE) - A União Soviética, anunciouho----------

je a diminuição de 676 milhões de dólares nos gastos mi-

C Ih dntares para o próximo ano, Observadores ocidentais acre-'

Onse o
.

editam que d dinheiro resultante dessa diminuição, será
empregado no programa agrícola, apresentado pelo primei-
1'0 mlnlsfru xruscnov no Sovlet Supremo,

Promulgado o Orça
mento para 64

Br.u.ilia 16 (OE) O PI'e- dcrão ser vencidos se suoe
sídeme (1:1 Congresso Na radas as grande dirtcutda
cional st'. Auro de Mour; des que. os acompanharão.
Andr-ade. prurnulgou hoje E terminou dizendo que a

o orçamento da União pa- sessão exrraordtnárta do
ra 1964, que prevê um dé Congresso Nacional, tem o

rtctt uc btlhôes de cruzet- objetivo de manter o sa-

ras. A promulgação occr grado ritual da cemocra;
r-eu na sessão de insta!:.I� cia. tarefa inarredável e

çio dos trnbalhr-, extraor untranerertver do Oongr-es
dlnártos (IJ Congl'esso Na: so,

clonar. convocado para u'u

periodo extra que Irá até
março de 64, Falando -ia

ocasião, � Prealdente AUi'O
cfe Moura Andrade, recor
dou as gr-andes response
b'liidades o poder leg1s1a�
trvo. dizendo que ês-e tem
o dever de assegurar a co

natínuldade da vida cons

ütuc.onat do país Acre-
centou que os t1la� que se
aproximam, 30m ente po_

se ReuniuDesenvolvimento
Programa de Trabalho do PLAMEG para o próximo ano

Com a finalidade de es- cretaria do senhor Ibrahim Os diversos assessores, ger, de agricultura e J, J. nucas do Estado e das elas- peíto desta quarta reuníuo

tudar o programa de traba- Felipe Simão, titular da �e- Ari Kardec de Melo, de fi- Cupertino Medeiros, do ban- ses produtoras. ordtnéría do Conselho de

��: :a�ap�o��s�ad�r;��n4:n�: �::�t:on��u c��a�opr!:: �:n�:IO, �SV;���açã�:rr;;:: ��:�o, de�::;��im����tu� Em próxima edição dare. �:�envolvimento do Esta·

teve reunido ontem à tarde, ça do eng. Annes Gualberto, rio Mafra, de Justiça e Se- dade de explanar a respeito mos amplo nO'"tiC,"i."""""o:::,,,,,,,,,,,,�====,,
no auditório do edificio das secretário executivo do Ge· gurençe Pública, Fernando do andamento dos trace- �Na-'o houve prontl'da-o'Diretorias, o Conselho de blnete de Planejamento do Olívelra, de Saúde, Peter lhos-em 1!)63 e do programa
Desenvolvimento do Esta- PLAMEG, demais secreta- Schmltausen e Júlio zeoroe- de 1964, submetendo-se à

do. rios do Governo, senhores ny, dE! energia, Felix Sch- inquirição dos senhores cano
em BrasiliaSob a presidência do Go- conselheiros miegelow, de rodovias e selheíros, representantes das

vernador Celso Ramos, se. do governo. obras de arte, Glauco Olín- diversas regiões geo-ecdnõ- BRASfLIA, 16 (DE) - mo fim de semana. Disse o

Porta voz do Departamento porta voz, que não tem trun

Federal de Segurança .Pú- bém fundamento as 110tl-

Toldo do circo incendiou-se
=-

Denominação de Vias Públicas
Por torça de lei, foram

dadas denominações às se-

Ontem o "Dia do Reservista"
RIO, 16 (OE )- Diversas Ordem do Dia: "Ondes eeu-

solenidades assinalam hoje
a passagem do Dia do Re
servista. ° Ministro da

Guerra, Gal. Jair Dantas Ri

beiro, baixou uma Ordem
do Dia, que deverá ser lida
em todos os quartéis, repar
tições e estabelecimentos
militares do país. Dirtgon
do-se aos reservistas, diz a

verdes, nos campos ou nas

cidades, nos escritórios ou

nas fábricas, no setor cíen

tifico ou artístico, põe as

mãos, o cérebro e o cora

ção, em defesa da soberania

do Brasil, nas suas institui

ções, nas suas riquezas, na

sua união e tranquüídade".

Faleceu o Des. Fernando
Espindola Filho

.

CURITIBA, 16 (V,A.) - gador ou do pnõto.: A vití- de. sua. gestão e-pelo escla
"'Ô Desembargudor Fernaa- ma, poucos instantes r.f:làis')' t�ido $O[pf (lU#! Ii� reIf6�
dr.! F.:sy.inola }o'iltlo, do Tri· tiu ao /ferImento. nó alto e.spirito de huml:tnl

... 'i;J\lIlal de t1\,lo,tiItl''' Gl'..a'na- Eduardo Espinola Filho dade de suas sentenças. To·
bara, morreu ontem( a 5 nasceu a.. 19 de maio de' mau parte no I Congresso
minutos de vôo de Curitiba, 1899, em Salvador. Era fi· de Direito Judiciário, ren·

para onde era transportado lho do ex-presidente do lizado no Rio, em 1936. Em

após tpr sofrido acidente Supremo Tribunal Federa!, colaboração com o pai es

em Foz do Iguaçu. O magis- Mlnistro Eduardo EspinoIa, creveu o Tratado de Direito
trado havia Ido a Pôrto Ale- e de D. Maria Daltro de Civil Brasileiro, São de sua

gre, com outros desembar

gadorc5, a Cim dc partici
par de solonidade do Dia

da Justiça. No retórno ao

Rio, ficou em Curitiba, pura
visitar as cataralas do Igua
çu, onde foi sexta·feira. On

tem, qual)qo. "ia Ivo1t�r I,Il
Curitiba, perdeu o,\dvi�' Çla
carreira e fretou um tóx!
aéreo. Todavia, quando ia

embarcar, já com u hélice
em movimento, foi Illraldo

pela sucção da mesma, que
o apanhou na cabeça, cau

sando graves ferimenlos. O

mesmo aparelha o trazia

para Curitiba, quando fsle

ceu.
'

Ainda são desconhecidas

as circunstâncias em que

ocorreu o acidente. se por

imprudência do desembar-

Azevedo Espinola. Estudou
na Faculdade de Direito da

Bahia, transferindo-se para
o Rio, em 1919, onde cur

sou a Façuldade de Ciên
cias Jurídicas e Sociais. Ini

ciOu suas atividades de es

c.t:ltor: de _ �!ljito.. como di

t�tot' ti'a. ,'�JVista de Assis
tência Jurídica Acadêmica,
ainda em Salvador. Foi um

dos redatores das "Pandec·
tas Brasileiras".. Em 15 de

janeiro de 1934, foi nomea

lia Pretor do Distrito Fede

ral. Em março de 1939, foi

promovido, por merecimen·

to, para o cargo de Juiz de
Direito do Distrito Federal.

No exercicio da magistra·
tura conquistou o alto anre

ço de seus pares e dos ad

vogados, pela integridade

guíntes -vías públicas:
a) Avenida Almirante Má·

xímo Martinelli, a chamada
Avenida 5, do loteamento
Silva Jardim;
b) Viaduto John Kennedy,

o viaduto de acesso à Pon

te Hercílio Luz, na parte
do continente;
'C) Rodovia João Paulo, a

estrada compreendida entre

os morros João Pio e Fei

to, na localidade de Saco

AO PAULO, 16 (OE) -

Incendiou-se parte do tOldo

do Gran Circo Mexicano,
armado na Rua Chile em S.

Paulo, cujo proprietário é o

mesmo do fatídico circo

Norte Americano, destruido

completamente em Niterói,
em 1961, numa das maiores

tragédias do pl\fs. Os pr_'. _

juizos foram da ordem de

2 milhões de cruzeiros, e

seu proprietário apresentou
queixa a Policia, acusando
como autor do sinistro um

. ex-empregado. Felizmente,
dado o horário em que
ocorreu o sinistro, não hou

ve vítimas.

Utilidade
Pública

Verba para estradas no Oeste
Objetivando a recupera-. oessídades daquelas eomu

ção de estradas e obras de nas do oeste, possibilitando
arte destruidas ou prajudí- o apressamento de obras

cedas pelas enchentes de necessárias e inadiáveis.

outubro. último, o Governa-
dor Celso Ramos acaba de

Grande.

O Prefeito Waldemar Viei-

ra sancionou diversas leis, assinar decreto na Pasta da

reconhecendo de utilidade Fazenda, abrindo' o crédito
públiça as seguintes ,enti- especial l,ie 60 milhões de
dade: � ", ;

" qruZeiI:ol\, �ra a. Sec�eblria
a} .-\&S9Çi� dós. Pesca- dê N�d�ibs da 0e1!\6. '4 re:

dores d� 'Flori,nópqlis"
•

tendá: llltpô!_.tància, a.
.

ser

b) Associação: _. ti .::n1dt8a '�in regime de can".:
Combatentes do Brasil; vêpio com os municípios in-

c) Câmara JUnior de FIo- teressados, virá melhorar

rianópolis; as condições de tráfego da-
d) Centro Beneficiente quela região, e que foram

dos Carteiros; tão prejudicadas com o vul-
e) Centro Academico Djal- to das enchentes. Vem, as·

autoria os sete volumes do m�) ���::��:; Musical Fi- ��i��, ��e�n:nt��:sE�:Código
.

de Processo Penal
larmõnica Comercial.

����a�o'194:'u��::v��, e::� _

b'm, "Anotaçõ" ., Ob", Inverno rigoroso em Portugal
�: ::::����ç�'�úc�� C:����� LISBOA 16 (OE) Portu_ dias chove tOIr(>ncialmen-

Unilateral no Direito de ;� ��Iá ri����:dO ��v::��)- �:n�:l: :hQ;:t:g�� t!';��h
�:éd�!�\:�t:n��:o :eJ�:;�: Em Lisbôa, os termôme_ seus afluentes. Cam!lo's e

dos�. !��IX��:e�:%. Itá 8 vg:I��: :�t��(,l�ls���ãOe �:��:r:�.S
Pronunciamento teria ofendido o

Legislafivo da Guanabara
RIO 16 (OE) Lideres da cosidel'ad:J olensiv'J ao le

gislativo da Guanabar2..

Os 'lideres oposicionistA.3
deverão decidir �óbre a pr}
sição a tomar.

Mertado
Continua

PARIS 16 (OE) Os MI_
nistros de Agricultura da�
6 Nações !,Jal'í:ic:pantes do
Mercado C:::mum Europeu,

btíce, desmentiu 05 rumo

res de que a Policia de Bra

sllia tivesse estado em r-e

gime de prontidão no últi-

cias de tentativa de subvon

são em Brasilin, que círcu

laram nos últimos dias.

300 Bombeiros optaram pelo
Serviço Federal

RIO 16 (OE) o oomau- deu-a. São Cristóvão, Ma_
danje do carpo de Bom_ ri-írr ss e Inhauma. SomeTl

beiras, CeI. Argel s'ernan- te no próximo ano- rce''
des. informou esta tar.tc berá o Cor9!J. c<:: uomoet,
que em consequência do ros da Guanabara um rr

grande número de opções fôrça de 800 homens. para

pelo Serviço Federal será cobrir os clar3s rteixados

ohrtgada a fechar 8 pos-es peles 300 soldados e O!'I_
da corporação, São êtes: dais €:;pecializados que

Sta. Grua. Realengo, Gra_ cptaram pelo serviço cl:l

[aú. Caju, Praça da Ban� União.

(omum Europeu
Ameaçado·

l"eunlram·s.é hl)je paJ'a. ue 'Seus Mmi;>rr�s de Rel,lçõ;
cldir sôbre a controvérsia Extenore'S'. As conv�l':;J.·

fl'aco_germana Quarta fei ções que \'ÍsalIl afastar a

,ra. eSTarão reunidos com ameaça qu.:._ �e:.;a sóbn li

Comissão da O.E.A, Regressou
Venezuela . .:!m sua acusa

ção Contra o regime de Fi_
dei Castro, �')r interven

ção e agressão,

son\'tvlYen�:a da c Tnm

dade económica europ
dever30 durar uma o_ma

n:!.. O Presid.::nt( Ch:'llles
De H:!.ulle, já exigiu Que
se .õ.dore umá ded:;ão até
o próxim::- dia 31.

WASHINGTON 16 (OE)
Regressaram ontem a

Washingron os membros
da c::-missão inve:;tigadr:·
ra da Organização dos Es_
tados Amel'i:anos· que es

tavem em C(lracas. exami_

���� ����sft��rdaà��pe9�
Salário Mínimo
RIO 16 (OE) o Serviço

'de EtatÍ3tica da P\'eviden_
cia cio Trabalho (leverá
concluir atê o f\m d'J fi.:!S

9S estudos sõbre õ refiO

neamen[o do salarw mi

nimo. O.>. estudes, visai'�
restingir o nún:ero de ?�
reas do 'Salár!'] mínimr>,
que atualmente é de 56.

,Agradecimento ao sr. Governa
, ,!�" '"dor Celso Ramos

A �omissão pró monumento a Anita Garibaldi. com !'c

de nesta Capital, cumprindo um dever de justiça e grat.i
dão, vem publlcamente apresentar ao Exmo. 'Sr, Gov�rna
dor do Estado de Santa Catarina os seus mais sinc�os
agradecimentos, por ter sancionado a Lei n 3339(fi3, 'lUC
autoriza a abertura do crédito especial de Cr$ 2.000.000,00
(dOis,milhões de cruzeiros) para a construção do Monu
menta a Anita Garibaldi, na histórica e tmdicional cidade
de Laguna,

Graças ao espirita patriótico e esclarecido que norteia
o sr, Governador Celso Ramos, o govêrno

.

e o povo cata·
rin!lnses, sanando uma lamentável omissão, prestarão. num
futuro muito próximo; uma justa e merecida homenágem
l:. jovem heroina Lagunense Anita Garibaldi, que glorioSR'
mente se projetou nas páginas da imortalidade, ahaYés de
sua:; extraordinárias campanhas libertárias levadas a efeito
no �'ontinente sul americano e na Icnginqua peninsula Itá
lica.

Queira, pois, sr. Governador Celso Ramos, aceitar, nE';;'

Ia oport.unidade, o nosso profundo reconhecimento e a

certeza de que o povo barriva verde, mui especialmente o
da Laguna, haverá de aplaudir e fazer justiça a V, EXr.ifl.
por possibilitar a realização dessa notável obra, que será
uma das mais expressivas e dignas do seu elogiável go\'êrno.

Florianópolis, 14 de dezembro de 1963.
Gencral Paulo Vieit'a da Rosa

Presidente da Comissão
Capitão Ayres I\lechiades UJysséa

Secretário
)

,,�__�__�__"��� ." "'..v'�" am���

A d olho da Fe' cado, niio raro, de i�revis- à procura de si mesmo, tal· (Iara': fé, que muda a oro·

n ar; ta originalidade. vez do motivo de sua vida, grafia espiritual, arrasando
Fizemo·nos amigos, gra· do destino que deveria eum· moritanhas. Quando o revi,

R P[DRO I' ASTRO Ç'as a Vidal Ramos. Beirava prir, obscuro embora, justi. tinlla os grandes olhos cn-

U t..!l :U s:!n��:anO:;tí��i:�o �::� �::!O'p:�:�un:o�u�n::�: te�:eS�:::i_m:.e D:mIO��:�i::
nhando a "(usain" o retrato traria, a seu tempo, resllos- bis notícias dele, Fôra às

do grande govcrnador. Pc- ta à sua aflita interrogação? àguas termais, em trata·

dro ficou maravilhado e pôs Sentia, sem duvida, a tal" mento, E fizera ullla pro
o quadro ao ruto no escritó· tura do seu drama, náufra- messa aos Santos Anjos da
rio da firma. Tornei,me, a go dilacerando-se nos a1'- Guarda. Sarara, tornando-se
seu juizo, uma espéCie de recifes do desespêro. E o "pagador de promessa".
inteligencia singularizada no adoeceu. Saco a tiracolo, ganhou a

meio. Por iSso,( abria·se co· Não era um pessimista, faixa litorânea ja à conquis
migo, averbando fatos, coi- incréu ou agnóstico. No fun- ta de um sino para a ora

sas, gentc. Mas, como em do seu espírito havia os bra- ção humilde da Guarda.
sol e sombra, sob imposi. ços de uma cruz, que o cn- Poderia tcr aspccto media·

ções cíclicas, tornava à volveram na sua progres- cre a peregrinação, Niio pa·

����SU��P:���·I�dO (1!:r:UIl:�� �iv�OI:::��:f:r�:liti�:�v�:�o,� :�g'111���(1:)�e p������d:�:e h:

FBI Recupera Resgate
pago por Sinalra

LOS ANGELES 16 (ocn te pela liberdade de seu

As aUtoridades pollciais filho. Os últimos' 6 'mil dó_
ele Lo;,> Angeles, Inf:>rma_ lares, Iforam recuperadcs
ram que Os agentes do FBI ontem. Os 3 suspeitos '.lo

recuperaram todo o dlnhc ':;equestro, pd
ro entreg'ue 'Pelo cantur 'Sos.

Frank Sinatra, c:)m resga-

TITO CARVALHO

Dcsdc cedo buscava o iso

lal11cnto. Não sei se lhe tar

java a alma algum dcs�ôsto,
ou se se debatia br�ceJando
em tragedia cerebral. Tuba·

rão, aquele tE'111110, anda\':l

em modorra de lagoa rcbal

sad"a. Tão erma e contem·

��i��:a� ��I:OZ�I�11�IIV��:, h�
cos til' g':lS, aceslIs (jU:lIH\1I
nãn ha�,j[l .IU[l1". V�Zl's. ruo

q ".c.-:�'$ial.n, "?lIIUJ""fí'·s !1'\(lril'as

�t;!·�:4Íl)l- ; . $.",!><r� "'-.'\.j

��h�'ia�:r:ri::�S:::or���í.
cio, para assunto do caré
do Fiuza, do Porvir e do Se

te, ou da quitanda dó Rui

vo_ Dai, o símile entre a

sua e a vida da tel'ra. Por

que Pedro Isidoro de Paula

Bcs.�a cril. instrospcctivo.
com espaçados repentes de

extroversão. quando valia a

peua com'crsá-Io, Tinha feio

çijcs _

desenrllgadas, como

cill chll1l:lri:t. II ar alenlo, a

:::Ilj:l :1;::11 r '��J'1k};�" 1 i�'��:.\�i:l .C�;

O Desembargador Eduar
do Esp[nola Filho foi um

d05 redatores·chefes dc "DI

reilo", uma das mais im

portantes revistas especia
lizadas brasileiras, Integrou
o quadro social da Socieda
de Brasileira de Criminolo

gia e foi membro da As

sociação dos Magistrados
Brasileiros. Sua biblioteca,
com mais de 30 mil volu·

mes, é uma das mais ricas,
no Brasil, de obras de Di-

reito e de Literatura,

JJ
Foi promovido a Desem

bargador do Tribunal de

Justiça do Distrito Federal
<

por decreto de 27 de agOsto
de 1947, tendo tomado pos-
se em 1,1 de setembro do
ano seguinte, substituindo o

Des. José AntOnio Nigueira.
Deixou viúva a Sra. Cordé
lia Espinola, e duas filhas,
Lucília e Marilia, casadas,

tindo o pronunciamentO
do Governador do Estaoo ---:-:------- _

Moura Andrade critica Jango
BRASfLIA, 16 <OE) - bas destiriadas a manuten-

Ao promulgar hoje o orça- ção de órgãos criados pelo
menta da União para 1964, - executivo. Sõbre a convoca
o Senador Aura Soares de ção extraordinária do Con
Moura Andrade, teceu cri- gresso, disse o Senador
ticas ao procedimento do Moura Andrade. ';Desta vez,
Presidente da República, e os parl,amentares não se
assinalou que os acrésci- uniram para apreciar uma
mos verificados no -orça· pauta de trabalho, mas
menta são de Inteira res- uma pauta de devedores ci.
ponsabilldade do poder exe- vicos e para manter o ri
cutivo. Citou entre outros, tual da democracia,
funcionalismo público e ver-

-oposição estão reunidos

nação da vontade, na indiCe- tros de Estado, com o Pre·

rença ascética, e, sobretudo, sidente da Rellública, gene
na incoercível Côrça da 'cren- rais, jornalistas, religiosos,
ça. Associava a todos na operários e artista�. [,e\'a·
sua emprêsa, esmolando e vam·no a rcstaurantes, tem,
só aceitando duzentos reis pios e teatros. De todos os

(20 cis.), dando nobreza ao 'pontos, mandava-me rccor·

minguado óbuJo e expull- tl.'5 e programas de espetá·
gindo da 'suspeita de cxplo· cui..,s, circos e noitadas líri
ração mendicante a singele. cas, com a critica ã mar

za da mâo cstendida. Carta gem, em rápidOs ·adjeth·os.
níquel pingado. pagava a E assinava "Petrum"_ Chc

gratidão dos seus doces gou, assim, ao longínquo
olhos úmidos. O infimo \'a- Amazonas, PI'ocJama\'U, "ur
lor da moeda igualava a to· bi ct orbc", as virtudcs rc

dos, anulava hierarquias, Tão vitalizadoras das termas da
irresistivel simpatia impu- Guarda, cuja água sulfurosa
nha sua figura quasc aposto· c rlulioativlI sedava dores,
lar, a mansa dislinçan da cicatriza\'lI úlceras, córdgia
. ua presença. que tlldas M dCl'IVios artrítlclls. unlv«sa
purtas se' 1111' <iuritun. <'1)]]10 li'�andu·lhcs li ruma l'lImO
Se' êl� fôsse I"n, jH'!\It' Ih,

Ihou os caminhos di'sic
mundo colItincntal. E, dc
regresso, com a" sandálias
ainda.l'ecoberta .., da pot·ira
de tôdas as estradas, 1<1 roi
à terrinha da quieta ermida

pendurar o sinO'lIrom('�sll,
que ainda chama rU'is, atr,íi
pássaros e nlt'lancoliza o

ângelus.
Quando hoje o coroinha o

faz "ibrar, nas manhãs ft's
Uvas, em sonoridades ondu,
lantes quc cobrem a já al:'O'
ra estância, o vale e I) rio,
é como se palllitnssc, I'm

estas de de�'oçâo, em har-

na assembléia legiSlativa
do Rio de Janeiro, dlscu_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empresa E-<litóIa "O ESTAD
"

Rua Cc.nselhetro MIlfTa. 160
TeletcJbe 3022 - caixa Postal, J39
Eflóem<» Telegráfico ESTADO

DIRE'I"OK
Rubens ti.c Arruda nemos

GUtES'i'E
Domingos Femanàes de Aquino

C.IUilfo'li: OE IUi.DAIÇAO
Ant6nio Fernando do Amaral e Silva

REDA'l'OR.sECRETÁRlO
Pértcles Luiz de Medeiros Prade

REDI.I'ORES
OsvalClo Melo

Pfldro PWlo �hado
I'VIU<:"'

Osmar Antônio Schlindwein
SECRETAR10 COMERCIAI.

Di".iRo lIadgt
DEPTO. DE ASSINATURAS

Major Vit'giHo Dias

ASSIN1\TURA ANU/\L CRS <!.OOlt,\J!) - VENDA
AVULSA Cr$ 20,00
(/\ direção Iliio Sl' rl'Sf)onsablu7.a pf'll}!ôõ COII('l'itos

cmitidnS'nns IIrti�os a�sil1lMl�s)

COlAOORA.OORES
Prol. Barreiros Filho _ 'Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago _ Prof. Fernando Bastos
Prof. Alcides Abreu. _ Prof. Othon Gama

��t����c����rr..:e:
tenso Juvenal - Walter Lange - DI'. Flávio Arber
to de AmM"lm. .. A'!'I'Iftklo S. 'I'btttgo - Deratécto
Soares - Prof. Osmar Plsaní,

Zury
Cnmi"ltas Sociais

Machado - Lázaro Bartolomeu

ESpoI"tcs
Nahas - Maury Borges - GilbertoGilberto

Paiva.
A-rtes P!iiSticas

Jair Francisco Hannns - George Alberto Peixo
to - Thor Marbcuees.

CrímiCIIs
Silveira de Souza - Edson Nelson de Ubaldo
- Raul cnreas Filho - MaTcillo �ros Filho
- J .. J. Caldeira Bastos - Ifuíz Henrique da Síl-
veira.

Panorama Musical
Ilmar Carvalho.

Artes e Letras
Salim Miguel - Pértcles P"rn6e - Silveira de
Souza.

Economia
Oswaldo Mcrítz - Equipe Pac. Ciências mconõ
micas - ümor Carvalho.

Notícias da Policia lUilitar
Major Edmundo de Bastos Junior

Tnr61W1ltÇie AgrÍl"ola
C. Jamundá.

IlEI'RF.SF.:XTAS'fES .

Represenracôes A. C. Lara Ltda. Rio tGB) Rua
Senador Dantas 40 - 5 andar.
São Paulo - Rua Vitória 657 - conj. 22
Pêrtn ..'lcj!re - PROPAL - R. CeI. Vicente. 45�
Bdft Hnrimnk' - SIP - Rua dos caníos. n

558 - 2" andar.
Agentes e correspondentes em Iodos os ]1""f'",irj·

pios de Santa Catarina - Ami",..;,...., T':l;:otiian:e
contrato de acOrdo com a t:>I»:" CI:� dgor.

''Casa ele ferreiro, cspêto de páu� ..

E agora. que c. luz vHi para toelos os morros e l)lgares
rla ilha,

Mas isto é apenas um cochilosinho ..

E muito fácil de evitar ..

CALÇADAS D.a. ESTEVES JUNIOR Nenlroma rua da
cidade, podemos garantir sem receio de contestação, ne

nhuma mesmo Lem SUaS calçadas tão esbodegadas, tão es

huracadas, tão quebradas, tua escangalhadas como as da
rtw. Esteves Junior.

Nenhmna providência por parte dos propt\etários nem

<;0 poder murricipal é tomada no sentido de por cobre aque
le desmazê-Io_

Parece uma rua jogada aci completo abandono.
Aliás não parece.
Ê mesmo. Jogada ao abandono �m 1"(linas c.ausando tris.

teza aos que por aH passam.
O pior é que acaba ano e entra ano e não se remenda

siquer um passeio.
Os buracos se sucedem e as poças d'água quando cho

-e é aquela miséria.
E si fO�f! um bailTO de gentc pObre vá-lá, ..

I 'Ir()Tl�lI i'frU.�
.

OU·-tOS
"

atendemos cOln CIColidõo
suo ()Coit(l de ô<:'ubs

ÓTICA ESPECIAlizADA
MOOUNO t••O«ATIÍRIO

..,,

PARIS· 16 (V.A.) -_\

Reunias di. HUltem
importante. mas limitado.
observou: '·ASSim.:lc Ó("-

palavra "apnaíguamento',
pAra earacteríza- " cllon
atual elas relações Ias-e
oeste. Concl'llto d"izeon,j-:-o
Que OTAN nã") deve 'di_
mtnutr seu., esrorc IS ri.

reunlâo do Càasetho rto
Mimstro", da OTAN, qu'
se íriiciarâ ncs.a capital,
hoje, poderá ser uma rei

mão de renexo "censo

Hdaçâu. d�· acõn:c com ;
afh-matlva f"ita uor Dick
Stfkket·. scct"e"té.d()_geral
da Ali,ulça. rmnn.ro on

tem à Imprcu·;a. Assinafnn
que não "c cevem ngua-;
dar desta reunião resui.a
dos aensacionaí-i c fl·j..,.�\1
Os seguintes pontos:
1) O mundo vê com tmn

quihdade os prooósitos ti"
clara-tos à") 'Pre"ldt'n';
LynJon Jonholl no sen.
dI;I -Ie continuar a politir,l
externa. do r'rcstdema
Kennedy.

21 A. tensão sfno s-vro
ttca Dão l'epr(>..;(lll;; li ,1;

alivio para (> mllnr!h oc..
dental e seria pCI'ig,,;;")
chegar a conclosõcs d�m:'
siadJ cumtsta ... acerca d�
a;;<mntll.
-3) O aoô!>do ctÓml::o ,1�

Moer,u r(jn�tltui 11111 rato

Academia de
Comércio Nerêu

Ramos institui
ii Medalh(l do
"Mérito Escolar"

por sérics:

1 Sélie COIlH'l"("Ín! Gina
sial - 1 !u�ar - Eelunrdo
Paes de LIma
Z lugar - Paulo José San

iOl;
2' Scrie Comercial Gina

sial - 1 luo::nr - Walmor
de Souza
2' lugar - Zalmar Osório-
3' Série Oomerei,'] - 1 lu.

gar Dqh'a Mello
2" lugar - Luiz Fernando

C"rdoso
,. Série Comercial G!nu

siRI - 1 lugnr - Manoel
Claudio de Oliveira Santos

2"' lugnr - Aiclé Rogério
Ibo.gy
I' Série Cole:;ial Comercial

- l� lugar _,. José Franris
co Salum

2" lugar - Jo::;(õ Trindade
dos Santos

2' Sétic Comcrcial - 1· lu"

)r.'f - péF-IU' Benj:llhilll Du
,""

2' lugar - Sergio V:Jrdâ

n�ga
3' sede CoIc-ginl Comerci

al - 1 lugar - Dlhon Diu·
nísio de Freitas
2 lugnr - Cid Sanl·Anu.,
COQ"Ip"at.uIamG-D08 com -D.

direção e o àCIlID"" ftIIDfes
SÔles da Academ1a de Co·
mércio Norêu Ramos, as&1m
como, com OR vencodoreJil de
suas l'espectlvas sérJ.es. A

I primeira pela instituigio do
prêmio e aos demais pela
doQicação com que iC p:oje
Wll"aITl nl:'�I"

monstram os in<'idcntes d'\

autopisja de Berllm'-.
Stikk-er prefere ('mpr"_

gur a fórmula ·'dilninaiçil.lO
ria tensão' em I,Qgar ',1,1 ren-tvus.

o ÚNICO
100%SCOTCH

WHISKY
engarrafado no Brasil

4
1'";

�

-�. �

1l7�' @ru�'IT
�(l!J[WJW
puro e genuíno CO�
mo é recebido da
Escócia. com 5 anos
de envelhecimento:
não lhe é adicionada
qualquer outra es.

pé cre de álcool.

EXCLUSIVIDADf plftl O BRISIL

BECO-DANA S.A.
Repruenlanftl em FlORIAftOPOlIS
JAPY FERNANDES

•

Rua Trajano, 19 sobrado

....

:.-- comecsnertos Sociais

Maria Helena Miss Elegante Ben
gú - Vestidos pintados,continuam

em moda

1 Continuam os. telefonemas tnternacto
nal. Regina Patricia Lins Neves, Florianó

polis, dr. Oscar Contreras OrUz de Bue

nos Aires - O credenciado médico estará

circulando brevemente em nossa cidade.

/II

2 Foípatrono ela .turma da Faculdade de
Farmácia da Universidade dê Santa Cata

o sr. Díeter Schmidt, diretor dn Pun

Tupi na cidade de Joinville. Na resta
d') gala tj�e aconteceu no cuerêncre Palnce

quando reuniu os Odontotandos do 1963, o

casal Schrnídt, se fez acompanhar elo r-a

sal sr e sra Nilson Bender

/II

3 Estão sendo bastante comentados, os be

nsstmos vestidos com desenhos pintados
com esmerado gósto. expostos nas vitrines
de "Jane Modas".

, I

//1

5 Estamos sendo infonnados que a Dire
ção do "Samburtí Bar", vai realizar o sim

pático ambiente para recepcionar o mundo

elegante da cidade.

.I' I

1'1

7 Está se'1c.:.o esperado em nossa cidade

procedente de· Brasília (D.F. l, o SenJldor e

Atílio Fon'tana (Ruth.

III

8 Cumprimentamos o sr. C16veis Balsini,
pela sua colr.cão de grâu na Faculdade de

Direito da Universidade de San1 a Catarina.

1/1

Na noite da última sexta
feira, a diretoria da Acnde
mia de Comércio Nercu Ra. ----------_ -- _

mos" Anexa ao Grupo Esco
la, Snve rn de Sou,", Iôz a Participação��:�;:; das Cademutns Es-

.Ioã'o Suvi !'!1oml.. c Sra. Jülio Ccsarino da Itosa c Sra. se �� ;i��� :�,b��,:�:ee:t:�:c:�����
di��O���lr�����!���.. ����Ica� Tem o prazer de participar aos parentes e pessoas IImi- �:�� ��{: r:aS���:I.e;C;r:rt�:. C:an:�:��lo� Silveira de SOllZ:I que pm �p::;, o cont!:nto de casamenlo de seus filhas

sociedade, participaram da parada de -ele-

;!<:ll�id� di����!:V�:o es�'��:,IO�1 O.lAl,�1{\ I� LENIn ��:i: e��il�:l��d�J��ed:s ��::s������ �:�_
;�:.�:�,'\.:��(117v��l"��o�:/;:·���: Florimtópolis, 13 ele Dezembro de 1;l6(1 ��::�n���Z���s�i����:�,SU�:��: d�e��S:DALilA Df) l\H:UITO ESCO J,rdnto Mnchado -r- SC. <;C'rmnno Wcndausell, 38 - Nesta

GotreàNes. re�� a faixa de ,l4iss Elegan-LAR., que! tinha '·{�W}.prin-' l
j I

19-12-'63

�te�,',..,�� J Iclpn! -ohi!·tlvrl ('<;ti'll1t1!ar flSj' -t"i
-

..

alunos e ao me'<:lI1o lemp0,'
, • dundo condi(;ôes nos p�·lmei..

TOS colocados de caela c1ns
se, condições para estuda

./

l" lurnC' ICASÁDE 'ERREIRO.. ESPETO DE PAU Um, ","

'm,:nnl� a,nt,Oav',aS·'d'i,nt�'n,.•:ab"O'i,�aa I

#to
'�', JRA.__,!:_.EN!..S.�'I\

!

...

��rt."

�f
"!"ecebida ontem p"ar1. esta <;C"Ção, relatamos o seguinte: .... .... ""., ,__ �� _

Sr_ Osva.ldo Melo. escolar, donda pela própria
Um moUvo para sua "Coluna" e Que o sr. poderri glozar escola.

l- gozar também. Num gesto que fOi'fl1Uito
Ati peln praia {Rita M:uia1, desde o depósito do Hélio bem recebido pelos :,lun05, 6 Também estamos informados que estáGaz até o depÓSito Hoepckc, a cscuridão é pe�tua. a ."-cademia dc Comél'r�io Ne ,I<-,

a
sendo caprichosamente confeccionado, oHá postC's, mas, não existem lampadas e por isso. neca réu Ramos ganha assim pro- r-:A' vestido de noiva de Thais Goeldner, queti.e luz. jeç'iio no �ctor c9'tudanti! nu- :::::

..

F"E 5 .� :
-

.: : J . realiza seu casamento dia 28, p-róxlmo com
O mais interessanle é que também existe na zona es- ma atividade que m�l"cce ser

_ o dr. Murillo Renald Capela.
cura, outro depósito, pertencente â ELFFA.. inlttada pelns c!mnnis Acn- --.J..1

Pois não é o c:lso? demias de "nOSlill enpHal
(. � 'L->. � J IEm ato simples mas ante �� -

�

aplausos dos alullos, o �!". DIA 13 � SOIRÉE DE FORMA'l'URA DOS ALUNOSdiretor du 1\.()aclcmla de Co- DA ACr\DEMIA DE Co.ildERC10 SANTA CATARINA.
mércio Nerêu Rumos, fêz a I!H," H - SOI1tÉE DE FORMATURA DOS ALUNOS
entrega elas Cadernetas Es- DA ESCOLA. INDUSTRIAL.
colares c as entrcg-as das DIA I5 _ SOIRÉE DE FORM�TURA DOS .�LUNOS
medalhas do MERI'IY) ES-, DO CURSO. No.RJ\tAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO.COLAR, aos seguintes alunos 21 - BAILE DE FORMATURA DA FACULDADE DE

ODONTOLOGIA Di\ UNJVERSIJ)ADI'::; DE SA�TA CATA
!UNA.

DIA 2.'; - TARDE INFANTIL - IH:->TRlBUWAO DE
llnrNDES A PETIZADA E SORTr::IO DF PRF:,C::ENTES_

9 RIO: Ocupando o cargo de Chefe de Re

lações Públicas da Fábrica Bangú, no lugar
do sr. Ribeiro Martins, o sr. Luiz Renato

de Mattos.

1/1

10 O costureiro .José Ronaldo, lança para

a cotecno de verão, em destiles Bangu, as

sandálias modelo JR.

III

U Em recente re.uúão social, foi altamen
te elogiado o nome da sra. Ida Filomeno

Simone, com coração de mulher benemett

ta, -e sra. bôa vontade nas campanhas be

neficentes realizadas em nossa ctdede. Jus

tos e merecidos são os elogios a STa Ida

Filomeno Simone.

II/

12 No próximo mês, a cidade de Araran

!;uâ \'ai escolher sua Miss Elegante Bangü.
n:una movimentada parada de elegã.nf'..ia,
nos salões Fronteira do Sul.

I/I

13 Festejou aniversário ontem, o S(maclor

Antônio Carlos Konder Reis. Acontecimen·

tos Sociais cumprimenta ao ilústre homem

ptU:fco.
. 1/1

14 A elegante Nice Paria num modelo em

linho estampado deu nota alta ne "Ameri

can Bar" do QUerência Palace.

II/

15 Deu rápida circulada em nossa cidade,
o simpático casal sr. e sra. dr, José Mala.

Estamos informados. que o casal em foco

está comprando um belíssimo apartamen
to na maravilhosa praia de Camboriu, on

de estará recebendo amigos neste verão.

II/

t Com pesar, esta coluna noticia o faleci·
mento da :senhora Florinda de l\1onaco Gan·
zo_ ocorrido ontem na Casa. de Saude Sio

Sebatltiio.t O 'tIesaplII'CClmcnto da ilu!rtrc
dama que 'tanto conk.ilmiu com as institui·

ÇÕl'S Beneméritas de ""bossa ciila(le, foi ver
chuteiro abalo em nossa 'SOCiedade_ t A fa

milia l\lonaco Gamo, nossas Condolên·

das."!

Os Alcoólicas -Anônimos são
o grande realidade, que

destr�u a nosso obsessão, I

restobelecenáo O nosso �,

sQúde EI PJ>00SSO bem�es_to.� 'u \'Se O seu COso é BEBER. O
.

problema é seu �..

-

Se o seu 1070-é P.ARAR'
DE BEBE�, O problema é nosso!

-��.���'" fn!re e::OnlodõCcliiÕ'i .�;
AA (A'co6IiCDS -An&iilinos)
Caixa Posto. 5218. ZC-<J5 "

• "Guan�o ,._.Brasil'
..

'«Blloel»
RESTAURANTE

CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

Florianópolis
Rua Trajano -

.

27 Fone 3125
r

".,,,,,i ,���.�

- BaR
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Ialeceu dona Florinda Ganzo

A senhora Florinda Ganzo, ladea
da pelas Senhoras Dulce Otério e

Silvia Mulallel, em recente re

cepcão na residência do casal E:
,. I

waldo Michels.

A sociedade flori.anópolitana, está de
luto pelo falecimento inesperado da sonho

ra Florinda Ganzo, na Casa de Saúde "São

Sebastião", ontem. Dedicadíssima dama que
sempre empregou o seu tempo em causas

filantrópicas, promovidas por qualquer en

tidade beneficiente. Sua última cotebora

ção, foi naQuermesse "Borboletas em Fes

ta", quando integrou a equipe de Senho
ras da Rêle Feminina de Combate ao Cân

cer, ocasião em que lhe participei que fi

gurava. na-tista das Senhoras mais Ele

gantes de S. C; 1963. A notícia do ratecímen

to de da. Florinda, muito me entristeceu, dei
xandn uma lacuna irreparável na socteda

de Ilorfanépolis. À família enlutada

minhas mais sentidas condolências.

HOJE
No Teatro "Alvaro de Carvalho". às 20

noras, acontecerá ,à Solenidade de Colação
de Grau, dos Bacharelandos da Faculdade
de Filosofia. Agradeço a gentileza do con

vite do Bacharelando Walmor Cardoso da

Silva.

FORAM

hospedes do Querência Palace Hotel, os
casais: dr. Dieter Schmidt e Nilson Bender;
<) primeiro foi Patrono da Turma, Farma
cêuticos·Químicos 1963; o segundo assistiu

a formatura de sua irmã Edy ElJy Bender,
que faz parte da mesma turma. Os ilustres
casaís foram muito procurados durante os

três dias que, aconteceram em nossa capi·
tal. O dr. Dieter, é Capitão de Industria'
1963 Fundição Tupy, e Nilson Bender é

candidato à Governador em 65.

CIRCULANDO

na "JOIACAP , o casal dr. Eronel (Celi)

Ribeiro, êle abalizado Cirurgião Dentista,
da cidade de Paeso Fundo do R. G. S, Par

ticipou na promor.:ã') "Dezembro ii Noite"

no Querencia PalaC0 Hotel.

A SOCIEDADE GUARANI

de It.f1jaí, me envicu U,Tl �artl"lo dE: Bnl'ls

Fe"tas e I"eliz Ano Novo e também cnnvite

filHa a Soirée de Natal, dia 25 e N"il.e de

São Silvestre, que vai acontecer no próxi
mo dia 31. Agracieço a gentileza da Direto·

riR da9uele Clube.

REc:r.::m

um simpático carb',o de Natal cio ele

g':lnte casal, Demutado Prciro (Marilú) Co·

lin. Os meus agradecimentos.
PRÓXIMO

domingo nesta Redacão. teremos () Na

tal dos filhos dos gráficos dos três jornais

da nossa capital, numa promoção desta
Coluna.

DANDO

um "giro", na "Joiacap", o jornalista
José Guidalli, da Cidade de Lages.

A COZINHA
do Restaurante do Lux Hotel, fornece

rá pratos com paladar chinês.

Quarta pág.

de2.ãOO títulos de proprletlu
de de terras deSapropriadas
pela SUPRA, q,ue "as g>rabde5
rcrermee SOCiais não 51 eee.,

quistam a,través de uma Ca_

minh�da mada, num terreno

de flGres, num campo Sem lu

las".
E aCrescentou; "A eatrada

li ser percorrida ê u��"elltra
du Hrdua, E, Ilortanto"con,pre
ensívet que essas refermas

nna custem trabalhos, l"!hl!

e, QUem sabt, o sacriflcio na

queles qUe, nas primeIras

Iri"cbeira�, se bln/arem na

!rrand .. I;IAt,alha pela l�l1"for
m1.�ão de e�trutnra8 qll não

CINEMAS

Cartazes do Dia
- CFNTRO

são josé
Fone; 363S

à� 3 e 81/2 ns,
(!loTárin de Verão)

Toii'y Curtis

Dehbie Reynolds _ em

A TAnERNA DAS ILU

SÕES PEltOlt)AS

-Tecnicolor-
Censura; _ até 5 eaos.

ri'l

NO

���!:�!l, ii'�leita Miss Babgú, Ma.

ria Helena Gonçalves, Suplente Creta Borges
e Menção Honrosa Joelzira Siqueira, \

SOB DEZ BANDEIRAS

Fone: 3435

às5 e81/2
(lIorário de Verão)

Van meu-

\jHylêne uomoeceot
Chatles I,all�hton
Eleom,ra ROIIsi Drago

CHRISTIANI - NIESEN,
Engenheiros e construtores da cidade

de Curitiba, enviou cartão de Boas Festa,
para êste colunista. Agradeço a gentileza.
O SERRANO

Tênis Clube de Lages, me enviou con

vite para as festividades de inauguração,
que vai' acontecer, durante uma semana,
iniciando dia 30 proxímn. Agradeço a gen
tileza daquela Diretor-in

OS I'OLOS SE ENCONTRAM

sahado, no qUtri!ncia I'ale

ce Hotel, no uaue do� Fama_

cOlandos, nUma e:o<celente "ro
<la" eonVCrsar1om demorada_
mente us Dr�. Nel�on Abreu e

Nilson Bender. Democracl�.

NA

Edição <leAmanhã,comenta_
rei H resta "1)f1,Cmbro â Nol

te', qUe aCoatect'1l no Querên

cjal'alecf,quandoforamapre
senta<los OS Sete brutu� elegan

t ... � da Capi�>ll, c?mpletllndo 08

Trt'ze do Est'ldo,
illteriOT.

O PRÓXIMO
número da Revista Indústria e Comp.r.

cio sairá no dia 23 do corrente, Trê!' pági.
na� com noticias da sociedade catarinen
se, tlstará em "órbita," com o Colunista.

COivIEMOROU
Bodas de Ouro - o casal Oscar (Luiza).

Bonassis, que tem 23 netos. Seus filhos: Dr.
J('fi.o Batista Bonassis; Zenon Bonassis
Clóvis Bonassis, sra. Maria Jamille Pucini,
Ivone. Haviáras, Sulamita Tremei; srtas: Yo
landa Bonassis, Nely Bonassis e Léia Bo'·
nHssis. A festa aconteceu no Salão de Rr.
r.!']1";10 d\" Ginásio "Charles Moritz", na

nnik'l de domingo. Na- ocasião, também foi
comeJllondo o "NIVER" de dona Luiza,
milito conhecida por dona "Lulú".

CenaUIa: até 10 anos.

}<'une;3435

fecharlo para rl'fo�mas e Ins

{,da"iio do Pinema�cope.

RAIPP01
Jioria

(

xxx

..·.on .. : 6�52

(Horário de Verão)

i881/2
Charlton He@ton

Sophia Loren

EL CID

SUperTecn1rama _ TeCn�cOlor
Censura até 14 anos

império
}<'one:6295

(ES�RF.I�O)
8� 81/2

(Horariu de Verãu)

J>lIblito Calvo,

,\ntônio Vilar

ALlmTA NO CEU

Censura até U anOS

raiá
(SÃO JOSE)

às 81/2
("otári" pc V('rã,,)

INTllUH)Alms CONFIl)Jo;N_

CIAIS

tâvcts sejam �ambém não �ó

eleitores cumo elegíveis" e

que "niio Se compreende que
Uma democracia tenha miitlo

delegerreprescntantesdollo

A família da saudosa 'Lia Pinto da Luz convida a todos

os parentes e pessões amigas para amissa Cie primeiro aní

vervuno ue seu falecimento que será celebrada no dia 18

l.\6sll mês, quarta Ic.ra, às 7 horas, na Igreja de São Pran

cisco, à rua Deodoro, nesta cidade e antecipadamente agra

dece o comparecimento.

atUHI,. do Brlt!!Il', o presidente
da República revelou que mui.

tae delas estão �t!ndo objeto'1!e
.'ont��taçiio judicial e qu� "o

1!:0vêrnO s�rii obrigado amanhã

"O br1,!!lleiru'. JoJ aduzlu; "Dcs " USar � dinheiro do povo pa

grn�luta a democracia que te ra pagar um preço exorbitante

17·12,63.
�- --_._--------,-

AKOTE - GUARDE - VISITE
DURI-!3WCOSRADIOS E 'ORNAIS

REPRESENTA�ÕES A. S. LARA, h6 34 nna� propardoncrndo a mais
eliclellle(obcrluro publicitória a jornais de todo o Grosil,lIllll'liou

"sua eqllipa espodoJizado e acoita novas represonlalões de ródios 8

lornOlsrorOObloranúRCl05deSPOUIOOftlo(osprmtIPOIS'J'
Iros �ubh(ll6.rlo5l tenlle a SUl representalõo ii Oldlor firma do g ..

lucro
E nete só operomos rem UMA emlssôro e UM lorolll de

(ad� odllde Pe�o mfOlmo,õ�� nêsle lornal Ou emeyo para-

RF.PReSENTAçOES A. S. LARA
� Vi!órlll, 657 {aRI 32 Tel 34 &949 S l'Iulo

�;'II' li'�' a!> vantagens: múo-de.obra é reduzida
,)U/� n Tempo de construção é 70% menor "\>l1.t'rlflT

"�11.� 1)�rallJ e :::;(i preeisu dt':.l >I � rnrn. de reboco. As

'01;·"""'" "'0".,,,,:,,0111 PI1'.,.. ", ,':Trio .nntôaoe-ou ealor f! têm

11,1" "�o illlni::,,':,

'J.l\!Ji; ,·","'r«I:"
'! i ,,�,·l, r :"·'I\''';CU "r., (;I)que!nli'< - qr:;;,sr. defronte 8

,,; ,,' ll,,,riêh. <tO IRd,,' riu f:\hrw�1 (' ,'pr'
.

'·'·I·j, '>I".�'''·' if1 node 'meter ,.ua.

D U A ! F ti X & C! A, L T D A

Presidente da Ioníe ler iç5Cl
Nacional da Indústria A0radece

ao Governador Celso RílmOS
cimentos atenções nos dis-

O Sr Haroldo Correa Ca- tinguíu por ocasião'nossa re

vatcantt. Presidente da Con- r-ente visita seu progressista ----::--:---------
federação Nacional da Indus Estado. Atenciosamente - REI ..MARCA5 f !>�, ffNlf'
�:�a� ::u�l�:�ae:�::��te :�: �:s�:�t�O����ed�::Ga��a��: propaganda t. ma�tu d, uportact1o

víou ao Governador do Esta- cíonet da Indústria." -"CIente OHclal da PruJu·teda'de Industrial
do o seguinte cabograma:

llef7ÚJtro 41: marca." J,lalo<mte., ee tnvenç40. rwmt;1 co

c���;�;n::at:iod:�;:S:�-:;' urctal.!, titula. de edabelWfI1ento. Ins!:;rntat. 'rrt.tltJ II.

nar Vossência em meu nome Hua Tt!nente Silvetra 29 - lO andar -

e de meus companheiros Dí- SAL.' _ 1/l..T05 DA CA"'''_ NAI' _ FLORIA"'O'
eetorta Expressões agrade- POLI! • CAIXA POSTAL :'7 - 1='OHE 3912

011 troca-se duas casas sendo uma de material p a

.utra de madeira sttuadâs rua Jerônimo José Dias, 52 e

i:l .nndos .10 Baír-, do Sno-t d.is Limões, enfrente a Pábri-'

va de Pogoa. UT. pouco ai, d. volta do Amadet.. Tratar

lO íooat com o Sr. JOfi'l Nasotr-. :110. no período da me

hr vator da -rroprtedade. Cr$ :.302.000,00.

�.,,�.------,._---

NOEL anuncia as vantajosa) ofertas do'

63 d'a íljA·' ClftU
, I PAPAI

Natal
No plano de NATAL 63 DA CLAU você com�ra os melhores

artigos, faz economia e ainda pode ganhar estes valiosos
prêmios

�

Uma máquina de costura Macstar

Um fogão Alfa de Luxo
,

Uma valiosa vitrola Eletrômca
Um liquidificador Citilux
Um belíssimo jôgo de Panela Panex

E TUDO ISSO VAI CORRER PELA LOTERIA

ESTADUAL NA EXT�AÇÃO DO DIA 3 DE JANEIRO

e tem mais \.
S":JA QUAL FOR 'A IMPORTANCIA DE SUA COMPRA,
vocf: GANHA OS CUPÕES PARA CONCORRER A ESTES

PRf:MIOS Dli GRANDE VALÔR DO

NaTAL SESSENTA E TRES (Iau
MAS NÃO DEIXE PARA DEPOIS, VA' AGORA MESMO

PORQUE AS OFERTAS SÃO MELHORES NO

S�Ssfnta e TrES CtAU
Defronte aos Correios, no ESTREITO

Expresso C R S C lnME N S Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Sanlil Catarina e Porto Alegre

'!ijllS: - São Paulo Rua João Teodoro, In/) - Cuntibá ;-\1',.lguaçú 2U7 - fone 1.2171 - Pôrto Alegre Rua 7 ae Setembro, 691 - fone 7818 - Florianópolis Rua Padre Roma,"'5r.
-ij,:��ne. 2801 - Tub�râo RUil Lauro lVIuUer, 59 ---; �9,nei�:147!) - Aritranguá Pr�ç� Hercí�io Luz, 632 - fone 23 - Laguna Rua Gu.�tavo Richard 514 _ fone 131 _ Joinville Rua Abrlbn
Hafis��',,1�p7 T. fone 765., ,�' C

- �

. S PARA,MUDAN,C,\S
... . .

·'/��"".��:��<q!'\_'-'L ,,;- . '

,4;-,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



��"'b�i"'''''''' r i ü. ura� c a manile ta"
ções de ,pesar dfi Govêrno e do povu de S.C.
_- -_ "t-rorundemente SE\llSlbl-

ALUGA�SE
------ -

o Governador Celso Ra· llzado manifestação pesar
mos recebeu mensagem te- recebi vossêncíe ocasião ra-

nunaeiowe de Madeira. legráfica do Embaixador Lln tecrmento Presidente xenne-

'rratar no Jardim Atlântico com o Sr. Luiz. colo Gordon, representante dy, rogo aceite meus sin

dos EE. UU. no Brasil com ceras agradecimentos, ex

respeito ao trágico retecímen tensivo valoroso povo vos-

C to do Presidente John Ken- 50 EstadQ. Lincoln Gordon,
.

asa nedy. o telegrama está vasa. Embaixador dos Estados U·

do nos seguintes têrrnos: nidos da América",
VENDE-SE OU TROCA-SE POR UMA CAMIONETE

(PIL·UP OU COMBIJ, UMA CASA DE ALVENARIA ct
CHAGARA, AGUA ENCANADA DA REDE, E COM INSTA·
LAÇA0 SANI'rARtA, SITUADA EM PANTANAL, N" 32 2

uMA VESPA M·4, NOVA.
TRATAR COM O PROPRJETARIO NO MESMO L0-

CAL. N" 114.

DR. SEBASTIAO MOURA
CI14l.JI.UIAIJ.DJo;NTlSTA

CLINICA VIt)XNA E NUTURNA
Ex-Dentista do Sermnár-io camiliano Pio XII de S. Paulo

'rrnmmento tuuo.ar pera Alta Rotação - Prótese
HUH,,«.lv' Vab B�1O 'às 11,3U e das 14 ás IH hora:';

a-s a-s e o' 1-"'ElRAS· ATÊ AS 20 an
RUA NT)NE� MACHADO, 7 ESQ. JOAO PINTO

KOMBI
Compra-se uma em bom estado de conservação. 'rra

tar com sr. Edno Souza à rua Santos Saraiva, 822, POsto
Barriga verde, de Osnl Adriano.

Partido Social Trabalhista
Secção de Santa Catarina - Diretórió

Municipal de Florianópolis
Secção de SlI.m.a Ullarma _ Díre,orio MuniCipal de

Florianópolis
De ordem do Sr. Presidente o Diretório Municipal de

Florumópolis do PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA (PST),
convoco os membros do Diretório Municipal para uma

Convenção a ser realizada DO dia 18 do corrente, as 20hs.,
à rua Duarte Schutel, 66, nesta Capttal, para tratar de as

suntos relacionados a sucessão politica rnunioípal.
Florianópolis, 12 de Dezembro de l.!I63.

OTAViU ROSA, Secretário I

18·12-63

ESCOLA DE ENGENHABIA DlDOS
TBIAL DA UHIVEUIDADE DE SuTA

CATABlNA
t:ul'1'AL

Abre inscrição para Concurso de Habilitação

Faço publico, ue orcem ao Senhor Diretor, que, de 2 a 20

de [ancrrc de 1lJb4, estarão abertas na Secretaria da Escola

de Engenharia. Industrial sita à rua Bocaiuva, n. 60, nesta

enrede de rtonenoccus. as inscrições ao Concurso de H�
brlítação para matriculas no Curso de Mecânica.

I _ U candidato deverá apresentar requerimento de

Jnscríção, instruido com os seguintes documentos:

a) certificado de cunclusão do curso secundário ou e

quivalente de curso reconhecido corno de nivel médio (2

via.,<:);
b) ncncs modêlos 1B e 19 ou equivalente (2 vias);

Cr carteira de identidade;

ti) atestado de idoneidade moral, firmado por duas

pessoas (firma reconhecida);

e) atestado de sanidade nsíce e mental, inclusive abreu

t grafia tnnrie reconhecida);
f) certidão de nascimento;

gJ prova de estar em dia com as obrigações do servíçc
militar;

hJ prova de pagamento da taxa de inscri�;
i) três fotos 3x4, de frente.

II _ O concurso constará das seguintes provas: Mate-

mática, Física, Quimica e �nllo. •
_

IH _ M provas de Matemática, Fisica e Química serao

exclusivamente escritas, e gráfica, a de Desenho.

IV _ A Classificação obedecerá as seguintes disposições

10) Estão habIlitados, dentro de ntimero de vagas e de.

crescentemente, segundo a soma das notas obtidas nas �a·
téri(ls que constituem o concurso, os candidatos que. tive·
ren: nota 4 (quatroJ ou superior em tOdas ditas maté�las.

2" J Sobrando vagas, estão habilitados dentró do numero

de vagas, e descr�l!centernent(;, segunda a soma das nota�
obtidas nas matérias que constituegl o concurso, os candi

datos que obtiverem nota inferior a 4 (quatro) em matérta,

na qual, poiém, não foi atribuída �ta Ó (zero).
.

3") Sobrando vagas, estão habilitados dentro do nume·

ro de vagai, e ciecrescentemente segundo a soma das notas

obtidas nas matérias que constituem o concurso, os candi·

datos que obtiverem nota inferior a 4 (quatro) em duas

matérias, nas quais, porém, não foi atribuída nota O (zero).

4" Os empates, na última vaga, serão decididos pela mé

dia de tódas as notas das matérias de tOdas as séries que

constituem � ciclo colegial ou equivalente de curso reconhe

cido como de nivel médio.

5.) PerSlstindo o empate, êste será decidido em favor

do candidato que tiver maiqr número de matérias no ciclo

colegial ou equivalente de curso �onhecido como de nível

médi;._ O número de vagas, fixados pela Congregação, é

de 40 (quarenta). .

VI _ O horário para as inscrições será de segundas as

sexlas-feiras das 09,00 h�. às 11:00 horas. Para os matricula

dos no N. P. O. R., a Secretaria também estará aberta nos

dias 4 _ 11 _ 18 e 20 de Janrtro, das 15:00 hs. às 17:00 bo-

raso

Secretaria da Escola de Engenharia Industrial da Uni

versidade de .santa Catarina, aos 9 (nove) dias do mês da

dezembro de EIB3.

Bel. F1é)jn Amuleto tlrI Nm·ll. SCGrçt.ário
17-12·63

b

anos de vida atoríosamen;
te vividos. não ti. absolut.i

;

mente, cidade velha; 3.')

contrário. é cidade que E�

remoça tempo e no espa;
ço eternízandase, e dando
a um só tempo, às demais
cidades brasileiras, provas
lnconcussas de sua cona;
jante expressão e vitalida_
de comercial e industrial.
JUNDIAt, não cresce ape

nas dentro de si mesma:

nos limite" do seu períme_
tro urbano e nas demarca;
ções que límíjam o seu rnu

níbíptc. O seu desenvolvi_
menta. e progresso pesam
sobremodo na balança ge-
rjll· v,a.l.orizando o patrimõ_------.-------..,.,.=-�-�---�- --.,..-......��_....,��ft

lIlO-Ioomum da nacíonaííca
o8ÃE'.

-

"PRAIA DA JURERE"
A CHURRASCARIA NA PRAIA DA JURER:E: ESTA

FUNCIONANDO DIARIAMENTE; ATENDENDO ASSIM A

TODAS AS PESSOAS QUE PARA LA SE DIRIGIREM.

Celso Ramos recebe agradeci
mentos da comissão brasileira da

Aliança para o Progresso
representar pelo nobre De

o Sr. Luiz Lopes Simões, putado Joaquim Ramos ses

são homenagem saudoso
Presidente John Kennedy.
Saudações Luiz Lopes Si

mões, Presidente da comts

são Brasileira da Aliança
para o Progresso".

Presidente da Aliança Para

o Progresso em nosso Pais,
enviou ao Governador Celso

Ramos o seguinte despacho
telegráfico:
"Tenho a honra de egra

decer Vossência ter-se feito

17·12-63 Basta comprar Cr$ 5,000,00 À VISTA OU A

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

mental sorteio

E você ganha sempre o prêmio maior nesta

promoção em que não há prêmios de consolação, pois
TODOS OS PRt:MIOS sAo PRIMEIROS PRt:MtOS

a Modelar tem 4 lojas para servi-lo:
MODAS - UTllIDAD�S DOMeSTICAS -t- MOVEIS. MAGIE BOUTtQUE

..

'."""!'""'>'

VOCÊ
GANHA

PARABÉNS, JUNDIAI
RAUL de MAIO

CAMPINAS, SP

Dia 14 de dezembro mar_
ca mais um aniversário ,1.1,

vizinha e tríceruenérre ci

dade de JUNDIAt. Data

significativa para o simpá_
tico povo [undiaiense, não

o é menos para tôda a co

letividade paulista e bra_
euetra. uma vea que JUN

DIAi sobressai como da-s
malares e mais progressistas
cidades do Brasil.
Sétima cidade populosa

do Estado e das mais desta_
tacadas do Pais, é, hoje.

::�:�I!=�����
pabnente ,no que tange a.

qualidade e quantidade de
suas indústrias, cuja pro_
dução sômente é superada
por pouquisslmas cidades e

capitais.

Centro ferroviário e In
âustrtárro de primeira gran
deza, JUNDIAi está se me

REFRIGERADORES
CHAMPION

COM CHAMPION N'A MODELAR A SUA SORTE É DUPLA

No expediente do dia 11

de dezembro. o dr. Luiz

SECRETARIA da AGRICULTURA

SEGURO VELHICE: - Atendendo a solicitação de um

amtgo, informamos que o segurado já contribuinte do

IAPC em 5.9.60. e que ainda não haja completado 65 anos'
de idade para requerer o SEGURO-VELHlCE, de ecõrdo

com a atual Lei Orgãnica da Previdência Social, poderá re

zê-lo, baseado nos artigos 121 e 122 do Regulamento apro
vado pelo Decreto n. 32.667, de 1. 5. 53, obedecidas as seguln
tes ccndíeões estipuladas pela Administração Central do

IAPC, na Circular DB 255, de 20 de julho de 1961:

a) o cálculo é baseado no salário médio correspondente
ás últimas 36 contribuições anteriores ao mês do requeri
menta (Lei n. 2.755, de 16.4.56, Circular DB 219). não se a·

tribuindo os acréscimos previstos no artigo 49, do Regula·
mel.GO Geral da PreVIdência Social;

b) aplicação, conforme a idade, dos coeficientes de re

dução item 2 da circular DB 201.
c' fixação do inicio tomando·se por base a data do re·

querlmento, independente da prova de afastamento (item
2 da c'ircular DB 182).

Face o expOsto, aconselQ,amos a todos os segurados que
----------------

se. enquadrem dentro da Circular DB, 255, a requerer o se

guro·velhlce.

grtculrura, atendeu, em

seu gabinete. as seguintes
pessoas: Sr. wcíney de La

Roca, Prefeíjo de! :�&Je1J�
demorou.-se no 'gabinete

do Sr. Secretário em pa_
Iestra sôbre as atividades

egro-pecuérree de 1963 que
a Secretária realizou no

seu município; Deputado
Aureo Vída! Ramos. tetoa

de assuntos referenjes a

asststêncta agro_pecuárb

nos municípios que repte- na! de _estudantrs. Sr. Ta_
senta; Deputado Lecian deu Silva de FlorianôpoHs
Slowinski que falou sóbre que falou sôbre cooperau
aspectos da assistência. téc vas agrícolas, Dr. Henrique
nico_agrícola que a Secre- Berenhausen, Presidente
-arta da Agricultura deu da Associação Rural de
atrav�s das sua!'; solicita- Florianópolis que falou sô
ções aos municípios 10 bre Os serviços de Reflo_
Sul do Estado, Sr. Elias ii reatamento em Rio Ver
Mansur Elias de Florianô_ metho. Sr, Waldir Mendes
poUs, comerctame tratoil.'· Wantoski, ríe Curitiba. Mé
ue assunto espeeíal, Moa- dica-Veterinário tratou j;
cyr BertoU de Rio do Sul. assunto profissional.
tratou de assunte espectai
e no dia 12 recebeu as se_ ----_

guintes pessoas: Dr. Miran

da Ramos, restden+e • em

Florlanôpolis, tratou de 9.;;

sunro especial. Sr. Darci
Cantu e Abel Abati de Sal
to Veloso, trataram de as

sumos agro-pécuárlOs e

também agradeceram a co

operação do Secretário
prestada durante o ano, _

Sr. José Guilherme Ruíz

de Curitiba.. Médico-Vete�
rlnário que tratou de es;
'Sunto proficlonal. Sr. Gue
rino Delcanalle de Joaça
ba Supervisor do Fomenta
Vegetal trarou de serviço
realizado em 1963, Sr. Luiz
Glavan de Florianópolis,
falou sõbre encontro regio

VENDE-SE
Uma sala EMBUIA com.

pleta, em bom estado de

conservação.
Tratar com sr. Osvaldo

Clímaon, rua Duarte Schutel,
82 ou tet: 2977.

COMPRO
Automóvel AERO-WILLYS

63 ou FORD 55 em bom es-

tado. '�
Tratar: ConselheIro Mafra

48 sala 1 horário comercial.

19--12

r---._�_.,

�2DEA�
u •

PROGRAMA DO MÊS"
DIA - 18 SOIRÊE DE FORMATURA DO INSTlTUTC

DE EDUCAÇAO DIAS VELHO
DIA - 19 _ SOIRÉ:J!l DE ·FO�TURA DA ACADE

MIA DO CO�R'!IO s. MARCOS.
DIA _ 2S SGIRl!:E DE NATAL·

_

DIA - 31 BAILE REVEIÍ.LON

PARTICIPAÇÃO
Joio Dantas de Souza Alvaro Simas

e

"Senhora
e

SeDbora

ramorfoseando. últímamen Gabriel, Secretário da A_
, 'I:: te, por grande e notável

Eis a divisa do seu brd. surto de prosperidade. Pu

são de arma: "zuam per de-se dizer até que o fene}.
me BrasiJia magna"" _ meno por que passa não é
TAMBtM GRAÇAS A MIM comum, muito menos vulgar.
O BRASIL SE TORNOI) Poucas cidades do Pais, no

GRANDE. Realmente. JVN.to momen�, Ute �am a pal-. _

:��'�!�:��;;1iE':!���t!;1�'t,:;;�! i ".II;;O=p=,=R=E=V=I=O=Ê=N=C=I=A==S=O C I A L. 1,1,:O seu nome. respeitável. nal a realização da sua FES-
.....

�t�:��:, �e r::I� ����:, � �:Q�:e�!i!téd:o�:::zc��: t a;���
do valor de seus filhos c de gaúcha, Q a famosa VE·

habitantes, e, ainda. pela VEY, na Suíça francesa. cu.

privilegiada posição que:l. ja festa da uva só se realiza
cidade ocupa no Estado e em cada 25 anos.

fora dêle, transpOs há mui- Eis, em poucas linhas, á
to a" fronteiras nacíonars. admirável cidade que goste-
A TERRA DA UVA, co- samente homenageamos.

gnome por que é eonhecí
, Avante,JUNDIA1!

da, com os seus trezentos

Roupas feitas
para crianças. senhoras o homens

REVENDEDOR

I
fabricamos especi..
olmonto poro voei
blusas de jérsei,
algodão, linha e lã;
todos os modêlÔs e
feitios

COMPLETO SORTIMENTO DI UNGERII

lojl$las, feiranlt5, ambulantes, III', I
façam - nos uma

para conhecer
qualidade e

Molharia

visita
nossa

preços

NOVOS PRESIDENTES DOS IAPs: - Atê dia 23 do

corrente, possivelmente, serão escolhidos os novos presl·
.dentes dos Institutos de Previdência SaciaI. Os novos diri·

gentes de nossas autarquias só poderão se manter no caro

go até setembro do próximo ano (lp64), quando termina o

mandato de todos os atuais dirigentes dos colegtgdos.
No próximo ano haverá, igUalmente, eleições para a es

colha de hOvOS membros das JUNTAS DE JULGAMENTO
E REVISAO das autarquias. A regulamentação

_

a ser õb!ô<E!r·
vacbl nessas eleições está quase concluida pelo DEPARTA·
MENTO N�CIONAL. DE PREV�NCIA SOCIAL, devendo
ser � a conhecer em breve, aos sindicatos, para suges
tões.

Aos interessados em participarem na disputa dos ca't·

gos de membros das JJR, fica o aviso e a promessa de 'totàl
divulgação de tudo que se relacionar com as eleições.

Particularmente, somos pela renovação de alguns mem·
bros, especlalmente aqueles que já perderam o contato com

[:, clBSse que representam.
O del:lempenho desse cargo nio é �iio, os membros

classl'stas das JJR percebem, por ses�o a que comparecem,
uma gratificação de presença que corresponde exatamente
o t1m ,'lr,ésslmo do padt"Ao de venclmentb..at,rlH'tlb:1() p De--

�:���� ddo�� �:t������ir��z���isd�nt�d:i�OasCt.��nt�.�;;�:dO �S.
7··>:f���._

:"�.i.i»

participam aos seus parentes e a�igos o contrato de casa

mento de seus filhos Altamirando e Alba, transcorrido dJa
13 clo cor.rent&.

1\ltamiramJu j. Alha

RIOTEX
l.ua Augusto Severo, 33 (Paralela li R. 25
de Março), fone 34·.5993 - S. Poulo· Capital
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PlDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� , GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F A'V1LA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

:so"u decepção c:tpl'rlmen_
tou a {{torcida" d.. Fi;rlle1renElc

anteontem, no '8tadlum' da
I'raia oi .. Porn, quando" '·ice

bu

48 ANOS DE LABUTA CONS-IAN I E EM

SETOR DOS ESPORTES

PROL DE SANTA CATARINA NO

n"ll '"'' J!nl <I� Binha

.�Urb�O nelinvo �o filu!ireD�e: lxl �iante �
(I Pa.y&andú, acabou nio Indo Parecia uma esquadra sem 10u proRRSBOII, sendo de de5la lo prom�. tra.·(' do Dd\'er�árln) chuhd:l ,"allinhu e Sl'rj!iu; Wll
alim de Um empate diante do alma a andar de Um ladO p'ara "ar_fie o dellempenho do gUllr DoU. tentlll'l aCU8011 (I InH'- por lIellnho.
'Iaouraa' qu,," fêz por merecer outro como que embaratada da-V'IlhIY Chiquinho qUe operou eador, Sendo o primeiro pT';- :\'a dlr('�,;u .to jÔ(!o. Cem ('arlO!!,
a '"ul18do final e tonta. sensacionalmente por diversas Flguelrens", assinalado por ln jlell�hna :l.lua�iio, embora 'sem
Sem Carhlnho, Noronha Quanto ao quadro de BTu9_ • ....zes, ,'Imio m_o a &QnsU_ termédlo de Pt>llrlnho, f" I) S(' influ"nda no ",core, fUndonou

Valérlo, Ho e I(ooaldo, pouco que, nOs pareceu multo ..elhor tulr_lIe na figura dominante �undo pró Paysandú quI' teve " ar, �orh':d KUllChnik e o�

� podula ,.sphar da esquadra do que quando enfrento. o A da refrega. OutrO que·connm como autor Pedro, com um "0 quadros formuram assim;

ah'jner,.. qUe pecou pela falta ..-aI qUe o ,"e-ncen por G x O. ceu admlràvelmentc foi o meia nito "tiro' de fora de íire". O "'IGUEIRE�SE _ Oomi: .T.
de ha1'monu e c<unbaU,·ld"de. Jugou bem o "onze" que re,'c Edólon, um ','alor nô"o ':Iue mui Figueirense t",'e Uma bola na 1I11151n, ZIUon, Edio l' \1:"'''1'1 erl<"h 1 l' '("rU� " So"�,,, T,

campelio da cidade, que Unha
tudo para alcançar sua primei
ra viUirla no TOrneio "Luba

Melo", de ,'ez que enfrl'"nta\"1l

A Clm'fica.ção final do certame
crr'oce de 63

Marc�j invicto o t.N. Marrilio Dias: 211 �iante �o �val
o campeonato <"adOCII de'

1963, cOm 09 re�ul!adoll da ui

tlma rodada Ini"lada 'e.,;ta {d

Ta com BolafoJ.::o 2 x �iiu·CrI
tó,'ão ", A,mérlclI I x Oh";,

D, VnSeo 2 x Bangu II e Bonsu

cesso 2 x �l:odurdra 1, no J;â
bado e complet', II na tarde

de untem com Campo Grllluic

3xl'ortUgUI''I.II.2el'lumjnl'"nse
O x �·llImcn.i0 0, aprc��'ntou n

segulnteclassifitaçiio innl:

NI\DI\ l�

REBr, �
ExIja em seu CII._'"

Lona de neroe '. 'OLADAS'
- 6C% !'.,J

,·h�l'o das tones,

CASA
Rua santos �arq_ha, (O;�

NUm jõ;:o cirl'l',., n!>

pea do C:"lo, R"naax I' l? ','\

::rias, disputaram uma pel,'Il

"Foi J;"egiBtr�da
na se<:retarja da AI!'ociãtii'l

dos Croni�taf:l E�pOTt1vos de

SaDta Catarina 11 ch�,pa qUe

eoneo�rilll5 próXi,_ .. clci

�dopróxlmodla 18,Q.u;,r
ta_fe1:'a, eneabeçlldu p<.'lo,jr,

Jorge Cherem".

A eqUipe da' k, od,'�ão A

tlética Banco do Unlhll, da d

dade de JOln'ill'", e�tã Cons_

truindo a IlUa c;l.ndta dc I'S_

porte, para a prfitica dobas

quetebot, voll'"lbN e (tllebol

de salão.

lo, lugar - Campelio; Clube
de ltegalaS Flamengo com ,

20, lUgar _ YiceCampeiio: Flu
mlnense Futebol Cluhe cOm

]0 \1"1'>.

ac, lUgar _ Bangú com 12 P.P.

40, lugar _ BotafOgo com

u n.p.
:io, IU!!,3r _ América cum 18

tio, lugar _ Vasco COm 19 p,p

,10. :Ilgar _ S. Cristóvão e Cam

so Grande com 27 p.p,

fio, lugar _ Oklr!" 29 P.p.
so, l\1�nt _ portUguês" com

H)<-,. lugar _ Bonsucesso com

;j� P.II,

1IQ. IUl':ar _ Canto do Rio CQm

:.!8p.p,
J20. IU!,'lI.r _ )Iadureira

(2p_1I.

Empate (OxO) beneficiou Flamengo
que é nôvo campeão carioca de futebol

"No. tnrde de nntcontem, Fia Ol"xlmo" dou O tltulu ao trtculor das 177,020 cXped"dorl'� IjUC se lo, 1"IUI'O: O x O - Fla!!l: rI<l

mengo e Ffuuuucnse eectdt- ,NeSta circunatâucíu há �2 "ua.jl,:'clra8, l'"ntiío <lirl'f"'a ecmjn-imiram no muior e81:;_ r"elljro O x I')umincn",c 0. '

rnm o título de enmpeâc cu- anos atr�s no estúdio da Gú- pur Ondlno Vieira, I dio do 'lnllndo, bntcnll0 nõvr Irenuu: 51,�1:l;l.�OO,OO; �'e�\)\'d
rioe» du 1CJ1l1'01'1lda de l!)(i:;, vl'"a, decidiU-HC o certame "'a • , .... ntecutr-m, o FlnmcnJN Jle- rt'cord de presença ,'1\1 \."da t'", t:ump"onatos rt'�'lonajs,
"Ao Flnm�n(!:o, Um 1'"1lIp,i!.e rioca com Um Fia xFlu, pc-, co.SRit''''1! de "u. empato l' v

a hlstôría do 'lar�c:lUã, IndU (lu.adros: F):lnll'ngo c'lIn_

IntM.a,'" pnrn ",C J<agrnr CIIP."- rém <I alll!lrnntlva de que nl\ O X o, velo lhe dnr (I g:aJul'-
i,"C o 'do jô):'o Brasil x l·,'I. :rellO: ?>lord;d: )!uri!ie, UI,,,

'

::ã:n��n:�� ��:';:"o�;:,��;�� ::�e�i:a::o:t:n�'�):�I:eq�:�a '::� �::�::�:lmo do fut.·hol (j�-
iuai nll dedsih partida p�lQ �:�:s c'���'::;::h:�;l'���l:,:n���

ee que somente huscnvn a vi proclamado t:ampe;:;:O era o "O jôgo I1cOmp,�nhndo ':lUr eampecnnto mUnuiul, "

tória J)arn che�nr nO t1lu)" Fluminen�e, O 2 x 2, final, nos, prc ..deu 'IS ntenç,;l!lI d,·5 ;��:' �:�:,:id:�n�n1niS'��l tn��:::: F[.,'(:-71nN[:!\l;t: _ \'i<"e (";1I!l_

(lne o ,\"ai aptcsentR!jSt' um

padrão de j1igo definido ,,,,_

paz dI." en,-Qh"o:r :I cqUllll' r"-

do TQmelo Lulza MelO e "0(1

�'Iu'!ntemntc arrancar de on

ze lnnrdllHla uma .-ilórla que

",(ll'ln a Inlerrupo;:io da mar_

('ha In,'letu que "em ostentan

dooclnbeportuiiriQ,noalUal
Torado Lulza !'oleio,

Desta form.a esp"rava-sc

Credenclad<l "'om :I dtórin

dtuntc do Carlos Rl'"naU,; por

� x I, a representação do Avai

foi ai" a cidade de Hajai, l'"n

frenl:tr na tarde de anteontem

a I'"sqlladra do (,Iuhl'" Nãutlcu

_\larcilio Dj'IB, na tcntatívn

I." Se manter na vice liderança

hro_anll.

TOda,'j", paru Sllrptt-ija g('_
ralo A,'ai .. Ua�l· chl'"l':"" " di'

"epcJonar•
Dissemos q"3�C porq"c "

-u�e Ren�ux e I�Dfa-se na V. lideranca
dl' bom índi�l'" teeniQO, tendo {I clube da aMnchester ,'oltou � " t e a con�eqlléncia do A"a; otr derrntadQ Ilelo 1'lar<:ítio

p\)r local ° estã<!iQ Augus\O a I�olar-"e na "ice-Hderam:a ,.,,11' o Mareilio DiaS também Illns, voltou a antiga po�lç�

moatrande-ac "FluminenSe

com hlaiOr .,,'ohll}}e de jõ':o
eom o Flall\enl\"o llluil.o hem

plantado nu �ua dCf.. n�i,'u

resistindo. bem ao n5��<lio I,';

nua':t, oportUnidade em que

�.m respeito ao >lUeia NllI,on
Chátz que pertence oOclal_
mente ao Csrlos RenaWl: mas .

qllt: ,'(lm jQgando pelo Am,;rlca
ql'ando o clube trkolor bras
qllense �9tlÍ de rolga d. roda"

o cotejo A ...érica e CaJ(iaB

qlle c�l;"-a sndo cogitado para
" próximo di:l. !2, cuja r"n'a
rc\"Crteria "lo bendirio doO!

atletas, ;,0 que to;\dc indica
não cncontra_Be eatr�mec:tda.

A diretoria dQ Usaty de

S:io JGliio Batista, enviou ofl_

I'utebol Clube convidando_o a

Jogar na tarde de amllnhi na

cldadc do açucaro
Em ,'ista dos compromissos
pdQ Torneio Lub.a Melo a di

r ....toTla do diabO rubro, não

!Ioude atender, oferecendo_ae

entretanto para jogar em ou

tra oportunidade, fiando o

ClUbe u .."tlno dc responder.

Amáric· derrofôda em seus do
m:n:os pelo Barroso

A representaçiio do Am,;r! taques CQntráriQII. um m'!to

c:a qUe vi�a de bon9 ruulta de campo regUlar par. bOm e

11m ataque que,eh"1'0u a Cor_

re&ponder embora aInda Iate

ja tramandoJ dema!il.adaDlellle

para depois concluir.
Em síntese. foi urna.tt6Tla

dQ TOTneiol.uiza �Iclo, a" c cn

cero Irlcolor brusqucn"l'" por

�(I101' quc c,,�'ou ólte " ultimo

llllnutoo tento (',,()Illil\j!rlldor

'l�e afiual não "C"". }'lunV!l1

g-o, campeão da Guanabara de

1963. De'talhes técniCOs do jii
gO••••••••••••• o .....

...Local_E:>tád.io dclIal'n.eallÍÍ-

elueb a't"rr,1 SônH'ntf' <·on�e�

):'ulu tirar " 1,,�S�jn'õl imjlr('�_
1i;;0 no� í,Uimo.s minutos fi-
11:,111 Q,_uando esbocnu uma rea

(ii\) c diminuiu a d;fe""'o�:o
('Om a equipc ''''I'...,ndo to l"tI

�"rando,�at ..n,.d"m ..ntc,,,
,,,rco<"onfr';ri,,.

p('fio; Cusrttho: ('nrlos Al-

parUl'nli" t.'ntar dobrar a,,_

ll"iJte de !"On,lH:l; a'l"i nO eor

f,;<l1odr, ,\dol'-" l\undl'"r,,'11
;:-andO-�1'" a� .. i", do rc,c ..

'lj:dma, '"'' � mjnul"s de par

:>-a .""1):) COll'plt,",Cll'ar t":,:-,,
;"" � min1lto� "6 "'''Tl:IJjMt.,�
,.,"p1iaral\' para � x O, "Ir,,_

'és de um tent.; M' n,'n;·,
1"iualml'"nlC :lO';n minnj"8

" ,\\ai diminuju II dHcnn�a

O .... 'I""dp'�' )Iarcjliu III.. :

J"r�,,: Uj;,h"", h'u, Joel I C

JOd II: O<lilon ... Sombra: Ra

Unho, OU1l" .. {T..........�i, Aqui
I.,� Ilen", ;\'''j: A,'ácio: lIa_

Illiltoll (U1nhal, G,'r'1no, Xe_

n .. 'Iirinho; O'c"r (Ihmll_

(011) (' I:':'g':rlo: l1 ... n'-: O'sdl

Dho), (_a':llh,u', -'Iorelli C

I'cr<'rc<";, iH"nlinh"l.
\r�itrn�em de Sil, .. no ,\I.

n'� Il,,,� (' "'nd,, olp 2�(!,IHlt',ílO
r,,, II!!IU",-"" n-c1.""I ...

I'"ra mui"r hrilh" O r...Stj'I

r".:õo "" a'nhll'nh'. F"licidodr�

Anj.

" plrn" rdil.:I<"'" na "'" �"b!l
Em BlumenaU � Olímplr.o :II

bl'll0, I'rOl'ópio, Dari l' Altnir

Joaquin'1.1nho " Oldair: .[<1;

nho, ;\lul1o('I, E'-alrto e E�,,_

"Arbltral!'cm de Cl,i\ldio ',Ia

galhúcs c ""or!llali.!a<l�� II,,\)

boun,",

Fim de Ano
'1't;rl11lno ti" c"r'''�, ÉIlO�'"

du fonnuturo!;. 1"I"rian,;poli�
c'uj.:alauadus. Ui" 11 prõxim',
Il'remo� n" '1'e"U" '\""<lTo <I"
C'n'alhu li cola�ào <ll' I(n"
dus ba"h..r<ils da I.'aculdaêl'
d�, �'lIo,on", '_";,'n<"l"s c Lctr,l�

lo. lucar _ Matcitio Ula!! com

lp.p.
20. lugar _ Caüa$ Com 4 p.)),

io. tuRar _ AJmlrante BarrOI>O

tO.. 5 P.P.

40. I.gar _ A,'aí cOIR G p,p,

50, lugar _ CartOlt Renaux com

'l ,.p.
60. lugar _ América c Olimpl Ião brasileiro

quanto Brasília!
NOS TEMOSco wm 8 p,p,

70. lugar _ I'.. )melras c FI_

ga�lrenlle tom 9 P.P. ,
8,? lugar _ Pa!'5an,hí com 1�

PROXIMA RQDAIJA

Domingo _ Em fl)(lli�-

A diretoria do America o "io a diretoria do Amêrica Filtlleiren�,' x U:lrr"sn

_'_�l'mn.dl'"f"'fla J",m alenta aQIi! a..

._,(lA�:{�.:�' "

por 2 'X I. '\S'im, O Caxtas 'I"e
ha"la perdido esta sit"a�ão aO

de vlcc_lider, dl'"h:ando ainda

•

A PECA
�

tle que você precisa!
No quolidade de revendedores oulo·

riz:ados, podemos resolver seu pro·
blemo sem demora, Em nesso estoquf!'>
locê enconfrará - com certeza • :J

peço OiJ o acessório que procuro, a

preço de labelo, genu:IlOS-, testados
em laboratório, gorol1!idos pela mar

co IH, E. no, caso de qualquer con

sulto sôbre O seu Internationol, tere:
mos o máximo prazer em. 'ofendê·Jc..

Representante tCt nesta cidade
G, BOCAS

Co:'IlERCJO E

Bt;PUF.SE'Nl'AÇOES
de boa marca _ ce.qulsta pe..

to Almirante Bar;roao aDta o com demorada salva de
América nes pfÓprioli dwaiIlI J)8lma8, demonstrando sua

simpaU' ,e�seu agra O ao

Govern,!:'hor ..catarinense, ,f

t.r����;l���,�,'c��"� ����'�!�(�'��'�_·_'_�_�_"_'\�-����"_'� �����__�� ��� ..

--- ----- - ----------------' mail! Isolado na lidcrança o

MarciHo Dlas,agoraçnm 3 pon

tosdedlferen<;a,

do Caxias cstiio l'"m IIUglo.
Esta a prevh,ão �uc sc tem

ao ser cQu(1rmad I u nobcla

da negativa do,cluue rubro

deneaar o seU edúdlo para

Os jogOll do Caxias, Acred!ta
ae que cata atitude seja "IR

répto â atitude dOI mentores

americanos qucforam dl'nun_

c:tldos J)l'lo Caxia_'! à 1"edera

pO Catarlnense de t'utt,hOl

CIOS ao vencer .se,.ujdamentc o

Avaí por 5 x 0, ao Palmeiras

por 2 x" e ao O}ínl"licO tam_

bém pOr 2 y 0, perdeu na tar

de de ontl'm para o Almirante

r BarrOllCl por 2 s 1, IIUm "otejO

! WUamente disputado ollãe a

-equ,,. alvi�verde de lt::&jaf

'luiza Melo" - A classificação e

a próxima rodada
Os clubc� na tãbua.dc e(lloca_ J:'m Haja, _ MureiUo Dias:'l'

çio: CarlQs Itenallll:

fLAMUW
Contecc:wno-se qualquer qu.nfid.de, na melhor

u�)iaode • menor preço.
-

� 'I-Ad
Cri Zohio I, ,,'.rlo- <1rm-- 70J 1="... ""'9...

Em Brusque _ Payllandó �

Palmeiras,

Celso.. �

C�nt. da última pá�,
Prof. Paulo Moretti. A nOl,

te, no teatro local teve' lu,'

!:rg��:r��niase�e�t::
de paraninfo o Sr, Celso

Ramàs disse da emoção que
sentia com a homenagem e

em cifras altamente signifi,
cativas fez a analise de sua

ação no Govêrno, no setor

educacional. SObre êsse dis·

curso apresentaremos mais
detalhes em nossa edição
de amanhã, O povo de JaJ'a

suá do Sul, que lotava, com·
pletamente as depaMêD.·
elas do teatro, recebeu O Sr.
Celso Ramos II. sua entN4a 1''I"l.no ADUCq 121 -

l-:STREITO

l'm t"rço li vista e (I re:t,
('m 1� prestações ju�"

d,e apenaS 1%
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diz que o general Alfrl'do 0_

\"andro tambbn tem ordcn�

�tlr.r as tropas do (:'m·êrno
que haviam tomado pos;':",,!,
perto du minas de Catavl �

lIicnl.., XX, a un!! 5t1 qui1fmu,

tf'(ls.osuldellroro.Osrercn'i
eatavem detidos _ CataVi,
C"'mo reprn.tlja pela det .. n�i;"
de doi" lideres slnilkai' I""

parte do covême,

L.\ P.\7 16 (OE) - O pte

.id('n1e Victor "az Eoten��or,.

ordenou hoje aO seu eh"'e mi

Jjt:Lr q,ue \'oiallole para centre

de m;nera�ão de Oruro p"n

rcc<>lher os qnatro n"rte-amfrl
[3n"" I' oS olltros 15 .'efen" d�

tidoS por mln.. lrn>l IIntj.,ovur
nistll! desde 6 de de�elRbro
lima derlar.<;io )lresldend,,;

Faculdade de Medicina da Uni
, versidade de Santa Catarina
Concurso de Habi!itação para 64

Edital de Inscrição
De oTdem do �t DiretoT da PacaJdade de Medici·

na da Universidade de Santa Catarina., Professor Doutor

Emi! Flypre, e de oonf� oom o P..egimegto retemo
d:eSta Faculdade, estarão abertas, na Secretaria, no cerro
éo ce 2 li. 20 de janeiro de 1.964, as inscrições ao Concurso

âe P-lI.bilitnção, no boniria das '1 _ 13 bonIs, de 2as. às ses.

feiras.
Os requerltr'entos de� deverão sêr eeompa

nhados dos documentos exigidos por lei, a"bai%Q especírt
nades:

a) Certificado de -oonclusic.· 4e rxeso Gil''lsial e Cole

gial (em .2 víes sem uso de eereccc J, com firmas

reconhecidas;
l) Fichas modêlo 18 e 19 (em 2 vias sem uso de carbo,

no), com firmas reconhecidas;
c) Certidão de Nascimento, com firma reconhecida;
d) Atestado de Conduta, com firma reconhecida;
e) Atestado de Sanidade FisJca e Mental, com firma

reconhecida;
f) Titulo de Eleitor ou cópia fotostática. autenticada;
gl Carleira de Identidade ou cópia�fotostátic�. auter.ti,

cada;
h) Ce,.tifi"lldo de Reservista ou cópia fotostática nu·

tenMcada;
.

i) 2 (duas) fotografias 3x4; •

j) Abreugrafia (com resultado normal), expedida· pelo
Departamento de Saúde Pública' de li'lotian6polis,
ou de órgão oficial do pais, cuja data de validade

não poderá ser inferior a de 20/11/63, com firma

reconhecida.

A exigéncin da letra "a" poderá ser suprida pela apre,

sentação de diploma àe curso superior, 'registrado na Dire·

toria de Ensino Superior,
O concurso, que constará de prova escrita de Portu·

guês, Fisif:8, Química e Biologia, será realizado no período
de 1· a 12 de fevereiro de U164.

O português e considerada matéria de caráter elimina·

tório.
É de 28 (vinte e oito) o número de vagas a serem

preenchidas.
Florianópolis, 10 de deeembro de 1.963.

-

BeL Soão Carlos T. Nfoves Prof. Dr. Emil Flygare
Secretário Diretor

o prc�ldent .. paz dls�" 'ItI ..

", ",lniftrO$ ..ntrf'l(arãool< r"

rell� ao Itenf'ral O'·lIndo qll;1l1

41.. i'lh' chegar apÓII �eu v.:. ...

de 2:i8Quua-"ros.)T"Q·hâ li

posatbltídede de um "IJstúcu!1J

ll..... Illfor"a�';o .... Caia.'. diz
..UI! oS mi_irOll e�Lii. f'l<IIerll'l

Il() • clregaàa tile IM'II Iíoler. o
,·ke-prea.del\tf> e"_ue1'lijsta
Juan Lf.cotIln, .nLeS de entregD�
os refens O me_O tnforma

nCretlOOflta 4111e o ao::iirdo a fl\le

Paz e Leehln chegllram Mllem

nio rol "0'111 rl'l'ebido eM 11_

guns eereres dn região mlnetrn
peito 011 not1e_e� co %7, amoo, (t.ndonár1oS da em

Catad_Século XX, M"s e nre '--__-------------

'idenle Foz está otImista.

"Lamento profUndamente

queollrefenst:nhamllldGc;qJ
turadO!! (' �etldos", dl$oce PII,..

• nm jlH"nalltita. "Sinto qne

tenha sido n('cesslitlo bnl.e

t ..mpo para libertá-los, mas

"obascjrcunstilnelaS, e par"

evlt>u o rla�o de dl'rrnm"lnen

to de sanglle, fOTam rcquer1dll1
If-"�s e eUldado.. "s ne�c.llI_

"ões'
,

Anter:orment" L('chln dls�('

qUe h,wll. rerehi.lo Umli men

�agem pelo rádio de oll" dirl

1'",,�t... s;n<lI�lIls '.'m Clltllvl.
dizendoQuenscond1çõespaF<l

" IIbertaç"" dos refe,,"s h.wi_

"m sidO IIrellas 1)('lns m:neiro�

Lechln e rnz; lIntlf'''S a1i�d,,�

quI' agora são rin,·ls I,u1iti

COS. pr('poraT�m 'miem Um a·

fôrdo ('lO .)rd�·n"T � �hert,,�,.,_,
dos refenSh" ug-o,·êrnulih"t
tasse, Sob fi�n�l\. o� lidcrt"

slndk .. j'l Irlneo I';m<",tei e

Fede"';':" Eicob"r. li" m�n,o

tf'1OPO' que o jul�tI'T'<'nto <li,.

"te8 terá lu,..r e'n {:at�,-i e

não em 1.n Fnz. 0, It",'i'rn\>

c�"" em retir .... IIi t�Om�s

QUe hoda fl1n'jlldo ii ree;\,i..

mineira f'm QUe OH rerens se

enrontr",-nm ddldo�, :\11lS -nã"

h'nuve eOnflrm" ...u" im�d;,".

..O;hre &(' Oij mjn�lro!; "celta r",,,

'Is c"ndiç,i,'s, Esta 1Illlnhã I,e_

�hin rl't:ehf.u " �cl!:'tinl,' mel1_

lultf'm rie ,)itu Hd .. re" ,;llldi�llis

em ClIla.'i,

17/12/63

"Com,o prova de noSso oll"io

111\ reder ..�ão dos Rlln .. lros e

de nO'80 lIm1lto Le ..hln, e II.

ra m08trnr nf)8s0 s..nsode reS

puOS"bl1idnde. eomunlcamos_

"'e a no�sa aef'llsção. ESj)eTa

m ...a II hora de sua "ia�em, a

migo ),echln, e do� ..nabrGII

da fedeTa<;iio."
Leehtn elJta"a falando Wlft

JornalilJt.s na frente de SlIa

C&lia Quando �egou II mf'nSa

.,..... A.eahav. de afirmar eR_

piNllr,...e G8,JIlineirus n.::eltas

-.o. II. �oaàiqõe. do acõrd'-lo
TIl......es�. quealnda
11;-" ti.. oooaliTmaçio_

&en-fU _ J,eC .. ...enU&'em II

.._" ...� ...n.e--,e

mo Indh·tduo", mm. não pf'�"o;
.rg:lm1za�e� ofldal' d.� rl<ta

dO>l Unidos'.

TodlJS flS norle_lmel'icanos
captllrlldo� J)f'los mineiro' "II

t"o na '�)í"a em alguma eu

......_;d"de or.lllal. SilO Bun'nr/
lt1ndn, de tl2_ anos, con.elht'i
r .. operlido

,
da A2"êncla de,

pesOlllvOI"ITAf'nto InlernR'l:lonnl

(,UI)); Uoht'rt Fot.rerstr(ln de

26 llalO�, ,·olflntárl.., do CortlO
doe I'a:<; Nleh,.,,,- Kru.tula, ele

4:1 aAOS e T�mas Martin .. ,
de

'Os q-natro 111njant ido a (;11.

t�ni a cu'n'l'fte ee Sindknta

IIICIS!lfiReft'i:.II' lI'Rh ertUegllt
-um cheque de 15.tttI dôlllre�

-para a construção de lima t'�

cola pata os filhos dOI< minl!l

rOS,
Poram capturados depois

que O gO"êrno prendeu plmen

tel e Escobar em 9ruro "oh

' ..
divetsas acusações, �nrlulndo
o nssllllsillato de 11m líd .. r e�

querdista

CONTilA
DOR DE DENTiS

ROMA 16 (V.A.) - O

Vaticano nôs oruern todo

o pêso d.-2- sua autor dade

religiosa na 9::itica ita_
Ií z na, d:rig:ndo U.T. a::ê
Lo ao Ex Pie3 dente J�

parb.do D-,,�o:.rata Cristão
O apê;o com uma fran

queza sem precedente qes
de ·�5 dias em Que o Papa
Pio XII excomungou Os co

es-é ccnt.eo em

mão será reaueada na ter

ça_fe-ra v.ndoura.

ij)Je p 6- '_

mun u

118:n I.�,:

sua c, .... ( ai G;n ê. n

de cor gaçâu catót.comar
xist!l..

Os r-ebeldes rteclararrm

que estão rl

rrcn-er umt, no r'cr

cd Ué)
ROman:;" jOIT..0I1 d). Sano:a

Sé. O ed. télrial ob:erva
uma )'evolta no setor

tista de Partido D2".IloCr3.�
t3 Cr�sto c:ntra o Oovêr
n� d � COligação centro. es_

sta de Aldo Mtto .)tl

ajuiar os ;nim�g�s
da liberdade e da relig:ã,J.

Nova fa�·2 de agravamen
to t'egistrou-�e nJ CI.se a_

bel'ta D:!. PatLdo Social s_

ta Itaw.no.. após sua en

tr'ada no .;.wv J- �9vêrno d�

centrG_esQ.ucrda de Aldo

Mprc. CGm "feito· a dir.:!

-ç;io do partido rf'peI:u :J

pedido ele um CQ!1g,'€JSO c.:.;

rra:lrd:nário form,ulQuo pe
la ala esquerdista DJf-si.

hostll a ex puenCla cc:!

tro- €Equel·di�ta.
Assim, todos os deputa_

do:> desta importante fn

ção p:.;;ifca prep::U'am unn

c:n.:fIU'{,ncill ��;':l de::�d'r
Ô�rE sua atitud-2 na VJt:l

ção de investidura do GO�
vêrno de Aldo M')ro. A reu

AGORa... Restam p JUCJS d: 38

Tudo em 10 PagamHAtos-S2;n n�réici;nl
OU'à Vista-Desconto Ehtivu De 20./·

SALAS DE JANTAR
Conjunto fórmica - desde 20.000,00

t'onjwtlo marfim - desde 16.600,00
Conjunto imbuia - desde 23.000,00
Conjunto t!3viúna - desde 23.800,Oil

Conjunto jacarandá - desde 36.980,00

mensais (tu vi�ta
mensais ou a \' ,�"d

mensais ou à n,-:(.�

mensais ou à VlS!;,

mensais, ou à \,1::,ta

CR$
Clt:)
CR$
Cl�
CR$

Hill.CVO,OO
13J.300,OO
185.4JO.Uil
190.400,00
296.iJIl0,OO

Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensain ou à vi�t.1

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

Conjunto em caviúna - desde 27 -440;110 mensais ou à Vista

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 mensais ou à vista

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde 3.990,00

SOFAS-CAMA
mensais ou à vista CR$

I

EM TECIDO - desde 3.960,00 mensais ou à vista

Em plástico - desde 5.260,00 mensais ou à vista

CR$
CR$
CR$
CR$

186,700,Cfi
211.800,00
2l3.500,00
268.000,00

,31.200,00

CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES -

MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS

CR$ 31.630,00
CR$ 42,000,00-

pa da ma'or.» pm-ndár-í e

ch�fia1a ;::�r p t-o tcen-u.

1l' :.;>:1 I' 1 d- Instituto de Aposentado
_

,,�S 13 •• 1 transportes e Cargas,
.i_11:\, c n-untca aos interessados

:.o 2. Instrução do Serviço n. 007,

•
l..: Bt tet.m do Serviço n. 2HI/G3, de

.e.ro do proxímo ano, � De

'"1�D as suas Agências, Orgãos arrece

n ntes, a competente eJwedição das

os mad. DA·15 bem como a canse-

In ') d. s mesmos modêlos que vigoraram
·'W3.

EDITAL

'1 .,� .• }Jr5_

-nn: de não r'r

curr-p-iâ com a p-cmesva

es r:''1"' s- u !I
. :1 '1-

• n l:ranrisco Re�e'h Mat. 2851

Deleg-ac1o Estadual
17·12·63

Ai::n. ão �cf.úcio e Associações
�S(.RI i lJi<.O ECI�ICC de

CONTABILIDADE
DESENHO PUBLICITÁRIO
CARTAZES P/VITRINES

Ttn. S:h:,,:ra 56 Ed, Marza" -

2. o andar - .saia 8 .

- ----

VENDE-SE
Uma can:ioncta F. um, estado de nova. 17 mil km.

Tr • ai' c')m sr. Vl"Ir.'or Du'_rg n 1"'la ).__ntonif'ta de Bar·

'!"os, 218, acima da Churrascaria Blumenauense - ES

TREITO.
18-12

PRHUOS i �llUlOSOS! - DUPlO SORUIO!
/'Ia sei/e II"

UM AUTOMÓVEL DKW.VEMAG ·1963· NOVO f8ELCAR)
Totalmente equipado

fila séne '/J"
t° pr�m�o - Um dormitório super .. luxo CIMO
2.· premio _ Um conjunto estofado 'CIMO
3.· premio - Uma poltrona "bergére" CIMO

Todos da Nova Linha

C<lO ... PARCELA OE 12 MIL CRUZEIROS OE Sua COMPRA. DA OIRBTO ..

UM COUPON O'" SÉRIE "' ..
"" E c ..oa Cra 1.�00. UM COUPON O ... SERIE "8"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Calorosa recepção essrne
lou mais uma vez a visita
do Sr, Celsco Ramos ao ín
do Sr. Celso Ramos ao ín

do a convites para vãrias

solenidades e homenagens.
Em Joinville o Governador
compareceu ao 13" BC, on

de presidiu a solenidade de

inauguração da pavimen
tacao do principal patío da

quela unidade müttar, doa

çâo do Govêmo do Estado.
As mais altas nutortdedes e

representantes de classes

aguardavam a comitiva go
vt)[J';_U,u!l'tal em Jomville.

.CATAftlNENSES SOUBE·
RAM ESCOLHER

.Governador Paraninfou NormalisJas de Jaraguá do Sul
vir fis Fôrças Armadas é Rocha falou: "Nossa forma- importar ideologias nem de no cenário nacional". O Dep.
servir ao Brasil". Descer- ção rnllitar não tem outro direita nem de esquerda, Mário Tavares da Cunha
rando a placa alusiva ao onjetivo senão o de traba- pois tem capacidade para Mello, Secretário do rnte
ato estava inaugurado o lhar pelo engrandecimentp tomar sua própria p'osição ríor e Justiça, congratulou.
"Pátio Governador Celso Ra- do Brasil, como o vem fa- 00 cen4rio mundi�I". se com o povo daquêle mu- Por determinação do atual
n10S". zendo com grandeza c sabe- Naquela mesma tarde o nícípln pelo governante que Govêrno foi criada a Escola

doria o Governador Celso Governador compareceu à tem sabido atender as suas Normal Nossa Senhora Me
I'OVO AO LADO DAS FOR· Ramos". E acrescentou: solenidade de formatura da reivindicações. O Sr, Celso díaneira na cidade de Ja-

ÇAS ARMADAS "Celso simboliza o q;'l(l de Escola Profissional como Ramos agradeceu a recep- raguá do Sul. mete ano, com
melhor temos prev-rvedo paraninfo da primeira tur- ..;..,ã_O_d_O-"P_OV...,o_d_e-,J_a,_agu_á_d_o_a_fo_,m__at_u,_a_d_a_'_'. ...,tc-u,-m-n-:�:::P����;:;i;:::�a�:.0: �:l�';n�f.�:�::�!:d;:��:�i:: ��::���!�:b::ri;:: CELESC da' ftJ·uda ao· seu SI"udl·earidades, lideres politicas, cão ao Governador e Dona cão da IIIa. Jornada Médi-

.,;"oficiais do Batalhão e de- Edith, ofertada pela oficia- ca, que teve lugar no audí-
mais ccnvtdãdos, compre- lidade da corporação. Agra· tório do SESI daquela cida
tavam a churrascada de decendo em vibrantes pala- de. Nos entretempos dos
cérce de 15Ó talheres. usan- vras, disse o Sr. Celso Ra- seus compromissos em .rotn
do da palavra o CeI. �mo mos: "O Brasil não prectsa ville o Sr. Celso Ramos íns-

OUTRA DAS M!L
pecíonpu -pcssoalmente vá
rias obras que o Govêrno
do Estado vem executando
na cidade.

JARAGUÃ: GOVJ!.:RNO
CONSTRóI

Saudando o Sr. Celso Ra
mos na solenidade de ínau

guração, o Major Carlos te

pes Cardoso enalteceu a ado

ministração estadual, dí
zendo que "os catarinenses
souberam escolher o seu

governador". Em seguida

��:�, o :�;::C:���dOca��� �"õÍa;t:'-ReTevo-,I-Oi-'��'""t"',""'id"a--'--
seus agradecimentos: "Ser· (foto)

Nós os Profetas
Tricolores

MARCiÚO MEDEIROS, FILHO
(À MANEIRA DE NELSON RODRIGUES)

1 - Amigos, tremeram as

bases da nossa predestiná
ção. O que nós, os Itumtna
dos profetas tricolores, con

távam!)s durante O ano in·

teiro, sumiu débil como um

grito de eambaxirra agonio
zante, ante a fúria inexpug.
nável do destino hediondo e

injusto. .0 pequenissimo
acaso de não cntrarf'm bu·

Ias na meta de Mareiai, rOll·
bou â. sanha tricolor o

triunfo eSlllcndoroso que
.há muito estava escrito nas

páginas sagradas e imor·

tais do futebol brasileiro,
para sua honra e glória.

2 .... O que vimos anteon·

tem foi um fluminense ima·

culadamente macho, que

jogou pingando alma duo

rante os noventa minutos
de partida. Direi aqui que
foram os noventa minutos
mais rápidos da história
universal do futebol. Ami·

gos, se seus rf'lôgios andam

(Jertos eu não �i: pela meu,

11 jogo não durou mais que
de-z surrados e medi(lcres.
milflltóides.

3 -- Nosso melo Ue cam·

po fulgurava em dois aureo·

)ados p�íncipes do Futebol:
D. Oldail:'" e D, Joaquinzinho.
Escurinho, correndo o cam·

po inteiro, deixava atrás de

si um lastro luminoso. Não
rôsse a época, não rôssem
as condições, diria que em

Escurinho estava a reincar·

nação do Negrinho do Pas·
,

toreio. O gigante Procópio,
Quase no final do jôgo, com
OS lábios trêmulos, os olhos

injetados. as feições tran5-

fonnadas como Quasimodo
'. de chuteiras, vai até a área

adversária e desfere duas

violentas cabeçadas na ten·

tativa do gol. E o Maracanã
calou·se com mêdo e com

·respeito. \'.i..

4 - O certo é que não

'perdemos o j�go. Os 177 mil

espectadores do Maracanã
'viram e o Brasil inteiro re

Petiu que o Fluminense jo.
gou mais. Perdoem·me os

amigos rubro-negros, mas --- _

esta ê a evidência dos fa

,tos. Não rôsse assim, tão

;'Ílibrante não teria sido o

-carnaval da vitória. Carna·

va! ,justificado e emocionan·

te, Cnri(luecido ainda mais

pela atitude fidalga da toro
cldada tricolor, iluminando
com branco pó·<1e·a.rroz os

louros das cabeç:ls tlesvai·
radas dos campeões.

lhos.

Produtor Rural Manifesta-se
srnre;Secretário

o pI0dutor rurfll Arrio tivid�des real!7'l1as

Meyer do mUlllc;� n Lle
B:J01 ReUro entl .......v I (lu-�e

oom t dr. LuJz GJll'iE'I, Be

cretál.io da Afl,rtL:u·'ura, e

na olJortunidllde :. IroU de

assuntos ligados �os pro_
gramas de nsslsténcia téc- ra pela qual atende an_
nica agropecuárIa a.o :;:eu selos e revindicaç,ões dos

muniriplo e região serrana agropecuaristas fl(ormenle
v!'Sinha de Bom Retiro. atravês das ass:lCiações

Alo:Im de examinar as a_ rurais.

Governo atrav6s da �ecle
taria da Agricultura, du

rante mil novecentos e ses
sema e três, I") senhor Ar

_

no Meyer agradeceu ao se
nhor Seoretário a manel_5 - Domingo ir. noite, aln·

da com o empate atraves

sado na garganta, passava
eu pela Praça XV quando vi

um homem fefu:. Com lima

garrafa de cristalina cacha·

ça numa das mãos e agitan- _

do na outra a bandeirinha

rubro.negra, êle ululava
com a voz pastosa: "Flamen·
go, lô'lamengo, tua gloria ê
lutar". Do canto de sua bô·
ca ,endia a baba rutila da

vitória. Naquêle instante eu

compreendi a vantagem de

ser Flameng'o, pois o flumi
nense jogou ·mais.

Brinquedos alcance de Iodos
qualidade e pela varieda_
de, ;t.g·ora apresenta um be
lissímo sortimenrf) de brln
quedaS, para todos os gos

tai. Desde os mobllidiarlOs tos e idades.
Portanto repetimos:

brinquedos ao alcance de

As facilidades nos i)aga
mentos são um auxilio po_
deroso para as compras :le

fim do ano e !est3<; de Na-

Sul e discorreu sõbre eepec- daquêle estabelecimento, o

tos de sua administração. Sr. Celso Ramos foi convi

•
dado para paraninfo das

1'. TURMA DE NÜRl\1A· magistrandas. NJ) jantar
LISTAS

.

Organização de cooperativa em

prestimo de 1 milhão de cruzeiros
impressões do pres. do sindicato

Quarta feira ultima, no do impossível levar avante

Gabinete do Diretor Comer- a Cooperativa. não fosse o

cial da Centrais Elétricas apoio e o decidido auxilio
de Santa Catarina S/A, Sr. da CELESC. Porisso, torna

Hermelino Largura, compa- va público o seu reconheci·
receu uma comissão do Sino menta e o de seus eompa

dicato dos Trabalhadores nheiros à Centrais Elétricas
de Santa Catarina S/A.nas Emprêsas Hidra e 'rer

mo Elétricas de Ftorianôpo
tis, São José, Palhoça, sen
to Amaro e Bíguaçú e-fím-de

pelO

. _Disse mais que resolvera
a Diretoria conceder. por
intermédio de convênio, um
empréstimo ao Sindicato

no valor de um milhã� �,e
cruzeiros, garánpndo, assim,
condições pnariceiras para
o início das atividades do

armazem reembolsavel, cujo
benefício é inegavel para
todos os associados.

Na manhã de sexta-feira
o Sr. Celso Ramos e comt
tiva foram recepcionados à
entrada do municípto de
Jaraguá do Sul pelas auto
ridades locais e líderes po
líticos. Lá estavam o Prefei- discutir a organização da
to Roland H. Dornbusch. o Cooperativa dos síndícalíza
Juiz de Direito Dr. Raul dos e ativar, através da aju
Buendgens, o Promotor PU- da da CELESC a sua breve Sr. Beni Rodrigues Macha-
blico Dr. Ari Flaviano de inauguração. do, Presidente do Sindicato,

��:!�' M��;:��e���. A�� CELESC AUXILIA :�:��: ::��nt�! �:cr��:: Atenção proprietários de Cães
tônío Loreno Marcatto, além rio; Hamilton Pereira, Te- A RAIVA, é urna terrível A vacina 'será gratuill,
de vários representantes de soureiro; Rubens Gomes de doença que não tem cura, patrocinada pela Secretana
classes do município. Logo Almeida, membro da Co- sendo o cão o animal mais da Agricultura e PrOjew
à chegada o Governador Pronunciando breves pa- missão Organizadora da sansivel à doenças. Gado Leiteiro, e será aplI.

.cO r re ,"O Inau9u ra ra' NOvas
fez questão de verificar o lavras para dizer do tnterês- Cooperativa e Henrique Caro Não deixe de vacinar seu

.
cada por vacinadores di

andamento das obras da se da Emprêsa no conviver los Azevedo, Representante animal no dia em que a va- Inspetoria Regional de Dt
ponte que estã sendo cons- pacificamente COIll os seus do Sindicato junto à Fede- cina.çã.o ror feita em seu rese Sanitária Animal da

Insta Iações ���Th�(,������::;7� gfif��:�;g�:��� -O,-aç:_ão-·-H-o-l-a--D-d-eA-b-aS,,_,-o·-C--o-m-"'-e'--"'-·-S-5ã-O-J-O'-éY·=--e-z-e-s--'A Diretoria Regional dos ta Catarina, inaugurará- Sala de Aparelhos, com as Prefeitura Municipal onde nos seus deveres, o Sr. Her-Correios Telegrafas de aan nas novas instalações ("1,<;, seguintes u-ansrormaões. manteve importantes con.' melíno Largura felicitou os
a) Transformação oo tactos.

.

dirigentes sindicais ali pre- .

steterhe de Baudot para No almôço oferecido pela' sentes pela maneira correta, M·· Mai"gar·-IDaTele+ípc Automático com municipalidade ° Prefeito cordial e patriótica que, até .alsCuritiba; Roland Dornbusch ressal- aqui, tem norteado as suas
b) nestabelectmen-o do tau a obra administrativa decisões e disse cumprir

Tráfego com São Paulo, do Sr. Celso Ramos em San- com satisfação a resolução De acôrdo com dados di '\iiiiiiiiiiiiliiiiii="':'=":'=�'===lIVj�) ri���gUração do NOvo :ent��t::nin�a��a��cu��: :e ;:::::�ri:m d:u���E�� :�!�:��oSn�el�,,��:��té I�� Sra. FlORINDAJJANZOServiço Telegrama_fona- onde-esta sendo construída cem mil cruaetros para as la. Margorino". com sede
lo ., a importante ponte Abdon despezas mais urgentes da em Haya. o aumento do
A corlm.onla reeneer-ee; Baptista, a estrada São Ben- Cooperativa. consumo da margarln.tá à" 15 horas, do dia 18 d')

. to-Corupá-Jaraguá, além dos na Holanda [')i tão extl-:J_
corrente. no L Anllar do inúmeros beneficios no se· ordinária nos Ultimas anos
Edifício_Sede, daquela Di tor educacional. Pínalízan- que já foram atingidos os
r-etm-la. onde se acha tns- do disse o Prefeito: "Um Ei\lPRÉSTIMO t;)E UM MI· índices anuais ch' consu-
talada a Sala de Apare_ Govêrno como o dç,. V. Exa. LHAÜ DE CRUZEIROS sumo de 20.3 quil�s por

faz elevar Santa Catarina pe-s::na.
l1:sse fato e consideraâ�

da mais alta s'gnificaçã'l
já que revela a Situaçã')
da avançada industria i<)1
teir8.
O aumento do consumo

da ;nargarina úeve_se em

parte ao traba!:ho de es

clareci'n:!ento desenvolvi_
do pelo.s médicoês que re

,comendam prd.erencial_
mentet o uso de gorduras
vegetab consideradas mail;
saudávei". Igualmente, o

aprimoramentO do pro(lu
to, hoje em dia do mais
elevado grau aJlmentíc.'),
também contribui pa:'a_
êsses resultados.

PALAVRAS DO PRESIDEN·
TE DO SINDICATO

COMISSAQ PRE.SENTE
Ao áto, além <ia Sr. Her

melino Largura, Diretor co

mercial da CELESC e do

Respondendo, para agra·
decer, as palavrllS do Dire·

tor da CELESC, o Sr. Beni

Rodrigues Machado, Presi·

dente do Sindicato dos Tra·

balhadores nas Empresas _

Hidra e Termo Elétrica, de

clarou que o interêsse dos

associados é conviver har

moniosamente com a Em·

présa empregadora, tarefa

sumamente facilitada pela
maneira. com que os seus

dirigentes tra\:.a.m os s.ubor·

dinados. Confessava ter si"

Secretaria da
Agricultura
No expediente do dIa 14

de uezembro do corrente
ano, (J dr. Luiz Gabriel. Se

cretário da Agricultura, (1-

:::��;te�mp;:���bin;�p::
tado Nilton Kllker, de 1-

tajaí, que tratou de assun_
tos referentes aos muni
cípios que representa; Sr.

Amo Mcyer; Sr. Hermes

Z9.pelini. de Lages que tnl
tau ue assunto especial;
Dep. Augusto Brezzola, de

Camp?s NovOS, que agra_
deceu .tóda CO('P�I ação qUE:
lhe foi dada durante 1903;
Dr_ Masamitsu Minemura
e Keiichiro Takebuchi, VI
ce Diretor da JAMIC de

P�tO Alegre, que trata

ram de assuntns da colo_
nização japonesa a agra
dece,} a cooperaãço dada
em 1963; sr, L!.liz MikOz,
Zaide Ltln<!rdon e Irilleu
Zlazero,. engenheiros_agrô

namos, que trataram de
assuntos especiai:;.

.
O flagrante, fixa o instante em que o Sr. Hermelino Laflll.
ra, uíretor Comercial da CELESC, fazia entrega ao Sr. Bta!
Rodrigues Machado, Presidente do Sindicato, do cheque de

c�m mil cruzeiros
--------

Ê com profundo pesar que registramos o falecimento
da Sra. Flormda Ganzo, ocorrido ontem.

Dama das mais ilustres, da sociedade catar-inense, era

viuva do Sr. Juan Ga'nzo Fernandes e sua atuação como

umas das integrantes da Rede Feminina de Combate ao

Câncer, granjeou-lhe merecida admiração.
O sepultamento da senhora Florinda Ganzo rea!i7.ou-se

ontem, tendo o féretro saído da Casa de Saude São seb�
tião, acompanhado de numeroso cortejo.

Deixa a ilustre dama além de seis netos, os seguintes
!ilhas: Margot AraUjo\f� Juan Ganzo Fernandes Filho.

"O ESTADO" aprtsen� a familia enlutada sentidas
condolências. .

.,

Enquanto Marcial - o extraordinário goleiro ruo

bro negro - ia aplicando a sua lei no Fluminense, o

deputado Aureo Vidal Ramos e o Hermelino Largura
esperavam que a profecia do Nelson Rodrigues desse
certo ..

Mas os profetas perderam para
_

os macumbeiros.
xx xx xx

Em reunião de três, dois são do Mengo. A perce!l'
'tagem, ás vezes, vareia. Eramos 29 e 25 representavam
os campeões.

O 30" não compareceu.
Não é'por nada que dizem que o dr. Aderbal, tricO

lor ortodoxo, é um intuitivo ..

xx xx xx

- Jogo mixo, sem nenhum golo!
- Pra nós não era gênero de primeira

dade!!!
xx xx xx ..

Quando o juiz encerrou o cotejo, o governador Ct>1·
50 Ramos - que jã envergou a camisa rubro·negro -

relaxou os nervos e sorriu pela primeira vez em 91}
minutos.

=xx xx

Dupla alegria: do esportista, pela vitória das sUJS
cOres; do governador, por mais uma crise nacional SU

perada.
xx xx xx

No mesmo dia, o Flamengo disputou
to do remo, na Guanabara.

Campeão: o próprio.
xx xx xx

Os dr�. Milton Leite e Bayão tiveram

de saude. Com propostas de pousarem para os anun'
cios da propaganda da VIDA, SAúDE E VIGOR ..

xx xx xx

Pensando bem, o caso dá saudades: "porque já Ce'!>

�anto tempo que a gente não vai ser campeão outra
vez". Só em 64.
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