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Carvalho Pinto contrario ao

Salário Móvel
RIO, 17 (OE) - O Minis- achar que corresponde a

tro Carvalho Pinto é con. própria orientação dos acôr
trário ao salário móvel de dos e decisões da justiça,
4 em 4 meses. Defende o nos grandes centros índus

pe�iodo de 6 mêses, por triais do pais.
�---

Convocados os Deputados e

Senadores do PSD
RIO, 17 (OE) - O presi

dente Amaral Peixoto do

PSD, convocou todos os

deputados e senadores do

partido, que se encontram
no :RIo, para uma reunião

com o diretório nacional

do partido as 17 horas de

amanhã. Porta voz do PSD

informou que a reunião foi
convocada para debates de

importantes assuntos.

Governador
Ramos

Celso

Cabe ao Governador Celso Ramos, sem contestação,
na hist{iria dc nossa evolução político-adRÚnistrativa, lugar
de relêvo, não somcnte pela circunstância de estar dan<lo

ao Estado uma obra de recuperàção integral, mas ainda

por haver inaugurado, como Chere do Executivo catarinf'n·

:,C, norm�ls de administração inéditas, baseadas sobretudo

no exato conhecimento das realidades dos diversos seto·

res da vida coletiva I' das várias regiões do território esta·

õmil. EJeito para excrcer a mais alta Magistratura de San·

ta Catarina, em morne.nto delicado da vida político·econÕ·
mica do país c quando a situação do nosso Estado reque·

I'in mais do que esfôrço total e clarividência administrati·
va, o Governador Celso Ramos honrosamente se alteou ao

nivel dll conjuntura mclindrosa, criada por muitos anos de

incúria c áe irresponsabilidade no trato das questões de

vital cxpressão para a nossa terra,

Propondo·se govcrnar com o mais rigoroso critério ob·

jctivo, scm se deixar desviar do curso de pensamento su

perior vinculado ã sua consciência moral, o atual Chefe

uo Executivo de Santa Catarina, desde O início de sua ges·
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Pronlo O Relatório da Comissão
BRASfLlr�IJ��en�!!�o,�o!, ��gU!,rt�!!h'dO'" que me-

nos recebem no porto de

Santos, por exemplo, é de
70 a 80 mil cruzeiros. Um

conferente, entretanto, ga-
nha em média um milhão
de cruzeiros por mês, e um

corretor oficial de navios,
percebe de 500 mil a 5 mi
lhões de cruzeiros. O rela
tor da CPI Deputado Mário

Covas, acha que é essencial
elímínar-se tôda a opera
ção improdutiva dos por
tos, antes de ser tratado o

problema salarial.
'

está pronto, e relatório da

comissão partamentar de

inquérito sõbre o congestio-

os capítulos curiosos do
documento, está o estudo
sõbre salários. A paga base

Re!atório
"'AÇoES U'}�DAS, ""ovo

.. Reiv.il)d(cam 13. Salário
l:rk,;.�� ��:Oi ���!�:�, RrÓ. 17· '(OÉ) ., Esffto
cêc de poderes da ONU foi reunidos nl\ Federação Na

aprovado ontem pela assem- cional dos Estivadores, drrt
bléia. geral, depois de na- gentes dos marítimos, por-

en��d�r��o(O!�r� :: h:;� ;:\e��:��ta��:�e deo���:: ��!�!�:�s,est�:!or::a�e f�:
apartamento, o Major Gus- União Soviética, República uma ação conjunta e arde-
tavo Paiva, que há algum Ãrabe Unida, Filipinas, No- nada, em sua campanha de O Gal. Amauri Kruel deve-
tempo esteve como asilado va Guiné e Indonésia, os cbtençãb do 13 salário. Pre- rã assumir hoje o Comando
político numa embaixada quais expressaram suas re- tendem partiuípar da con- do II'. Exércitb em S. Pau-
sul Americana no Rio de servas sõbre a representa- centração anunciada pal(l o lo. O Gal. Kruel vai substl-
Janeiro. O militar, residia cão da china e Africa do dia 20 nas escadarias \ do tuir naquele pôsto o Ga1.
na Tijuca. A Policia, Inter- SuL. Ministério do Trabalho. Peri Bevilaqua.

;��al��: �em;�:�;.:a�d���:' J""'-'.�o·�·:,.,·I'�·��·'�'v'�·ic-,jl''''�I�'I�''e�':"'_m"'!,�!-I��,_"'�-.."i,�.""\_:,:.;-,,..,,,;.,,�,r'-�------
mformar sObre a natureza I Ida morte do Major Paiva,
mas que tudo indicava tra-
tar·se de suicidio.

Quandn, em 1960, o sr. Celso Ramos assumiu o Gcvêr
no, não dcscouheeta o vulto das responsabilidades que lhe

}la�":trmm �;ôlJr(' us ombros. Em cada frente de atividades
administrativas havcria muito que reparar, antes de em

preen(ler ação continuadora. Problemas como, para somen·

le citar um, o das 200.000 crianças em idade escolar e que
não encuntravam abrigo cm nenhum dos estabelecimen·
tos de I'nsino primário est�Hlual, impressionavam profun.
damente U IJ!'VU Govcrnantc. Fundamental a uma vcrdadei
ra democracia, ii lIl'g'ência da alfabetização se reclamava.

Não ficou sem 11 Ilrovidência imediata, que todos conhece· -------

mns através de cérca de 1.600 salas de aulas já construidas
até agora pelo Govêrno Celso Ramos.

Os dcmais rroblemas - e especialmente ainda o da

rccuperaçã(j ecunõmica - tiveram igualmente atenção e se

acham em vias de completa solução, Vejam·se o da energia
elétrica, o da saúdc pública, o das rodovias, o da ordem

I)úblieà, o da assistência aos municípios, o da economia

rural, O da colonização e distribuição de terras, e outros,
todos atacados com resoluta disposição de solvê·los, den
tro de prévio planejamento, o que impede o desperdicio de

energias c trabalho.

Não é aqui o lugar propicio a mais longo e detido cxa·

me do amplo e ensolarado panorama. da. gestão governa·
mental. Ê que esta nota tcm a finalidade, tão somente, de

registrar, na data dc hoje, a passagem do aniverS"ârio do

Govcrnador Celso Ramos, que, desejando celebrá-Ia na in·

timidade do lar, ausentou-se, com sua famüia, da capital
para o interior do Estado,

Todos quantos, porém, em são juízo, lhe apreciam as

proporçõcs c significação dos serviços que êle vem pres
tanuo a Santa Catarina e à coletividade barriga.verde te·

rão o seu pcnsamcnto grato voltado para �o nome do emi
nente Governador - c entre aquêles não estarão em menor

número os pClIuenos e humildes, bem como os que, atra
vés de atos de assistfncia e de· solidariedade social, • têm
sentido a presença do homem de sentimentos humanos sob

a personalidadc austera e honrada do Governanté.

Senado deverá
Ra!ificar
WASHINGTON, 17 (OE)

- O Senado norte-amertca
no, deverá ratificar hoje o

chamado tratado do Chami
zal, histórico fato de boa

vizinhança, feito para sotu
ctonar o problema rrontet
nco de 99 anos, entre
EE.UU. e México.

Aprovado

, (

o TEM P o (Mereorol6gicol
(Sin&ese do Boletim GeoD!eteorológico. de
.L SEIXAS NETrO válida até às 23.18 bs. do

dia IS de dezembro de 1963
'

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉRI
CA MEDIA: 1006.9 milibares; TEMPERATURA MÉ
DIA: 34.40 C; UMIDADE RELATIVA MÊDIA: 71.3%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:

negativo - Grupos cumulares - Nevoeiros _ Chu
vas esparsas e ocasionais - Tempo Médio: Estável.

I.u loma 'o�itão lontra a ���r��a[ão fto[ial
NAÇOES UNIDAS, Nova York, 17 (OE) - A Assem-

Maquinas apressarão construção de rodovias
Pelo navio Loide São Do- em diversas frentes da ro- economia catarlnense. primeira parte da encomen- Obras de Arte do PLAMEG, sentido de uma melhoria

mingas, acabam de chegar dovia Curitibanos-Itajaí, pos Estas 49 máquinas são a da de 120, importadas pelo Trata-se da maior impor- das condições do tráfego no

ao porto de Itajal, 49 má- sibilitando, assim, o apres- Govêrno Celso Ramos, dire- tação global já feita por Estado.

����:si��t:��:�:�o::, .: ���:I\te�t�:�a tra::l���a;� Alemanhas �:.e�t�emd�� ::=�:o u;� ':emp��:ê��oUil:::;d�a�lt�a! re:esri�:s:�:e�!qUi:�r��
viços que se desenvolvem importância para a socío- Firmaram �:�!�::�a �e t������s d: ����:!�:d:u:ael:et����, e�; �� ::���s !':s�tajai dentro

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

�u���:����:.��."m�"� Novo Habeas Corpus em favor dos Lideres Sin
�:Ei�:::��:��!�::��:o,�!� dicais Envolvidos na Rebelião dos Sargentos
oriental da cidade, durante São Paulo 17 (OE) Fon- talúrgicos Informaram que e .rosé de'Araujo Plácido- deixariam a jurisdição mi habeas corpus será ímpe-
os festejos natalinos. tes do Sindicato dos Me· os Iíderse Afonso Delélb detidos por ordem ela . Au lí-ar pat-a ficar sob custó- trado em favor dos deu-

ditaria e Guerra sob aca- dia civil. Acree_entaram as dos.

sação de vínculo, com a re mesmas fontes, que novo

volt, de Brasília. mão re

=.Nova=--�'R'�e
..

f
..

I·=nar=l·a=s=er=ametidos hoje rai-a a caaa

de detenção. Desta forma,

Construida em S. Paulo

tão, pôde assentar bases de ação sôbre um levantamento
verídico de tonos os problemas que, em todos os quadran
tes do território catartnense, reclamavam, desde navíe lon.·
ga data, soluções profundas e cabais.

Não lhe foi pequeno o onus dessa conduta governa
mental, quando era ainda recente o tumulto da politica,
ge,m, que se havia apossado das chaves mestras da adml
nistreção, tnvaenndo até os redutos que, pela sua natureza,
serlam defesos às incursões do partidarismo sectário, MaS,
com a te.nacidadc de quem se orienta pela razâe, colimando
II bcm estar da comunidade, o Governador Celso Raq;Os
teR]

IO��
l'Q�Uu,lrll,f

(I-Cfitérinl�� \
-O h ln dt "P�ftII!I Q.� 'Pi.. ... �

i\ lid�r.m d'P' �I"l-l ':9rft'Tilt"int ãrllM> • r �
tO peSiol'dista ao cargo em que ora se e Ua. não f;rál I)
seu pasHadl, dc lutas cívicas, porque o seu objetivo, quando
em oposiç:io ãs situações dominantes, não era outro senão
eseoimar li administração pública dos vícios que a cercr
muvam e traiam a confiança popular, subvertendo a expee
tauva democrática. dos Catartnenses sob avalanches dr.
ambições c ucscatauros facciosos.

Aceitou

,Indicação
RIO, 17 (OE) - O Depu

tado César Prieto confirmou
ter aceito sua indlcação
para Ministro Extraordmá
rio para assuntos de ar

recadação e fiscalização de

rendas à União. Revelou que
sua missão será de colabo

rar com o Ministro Carva·
lho Pinto, de quem afirma

ser amigo fraternal. O sr.

César Prieto Informou ain

da que terá a missão de

combater a sonegação de

tributos,' estimada no exer

cicio de 63 em 900 bilhões
de cruzeiros. Disse que o

Ministro da' Fazenda, as·

soberbado com os proble
mas das altas finanças na

cionais, não pode cuidar

das tarefas do tesouro.

bléia Geral da ONU adotou por cem votos contra doís
(Portugal e Africa do Sul), uma resolução, lançando apêto
a todos o'> Estados para que tomem todas as medidas poso
siveis com o objetivo de dissuadir "a União Sul Africana
no sentido de que renuncie a sua politica "APARTHEID�,
aplicando a resolução do conselho de segurança dia quatro
ultimo qve impunha um embargo sobre a venda de armas

a arrrcs do Sul. A Assembléia aprovou também, outra re-

solução pedindo ao secretário geral da Organização que
adote medidas oportunas para ajudar as familias de pes
soas perseguidas por sua oposição politica a "APARTHEID".

São Paulo 17 (OE) No_
va refinada serâ construi
da pela Petrobrás no Pia

nalro Paulista. A informa

ção é do Presídenre da Em

presa que declarou neces-

sitar a reglãn desta provj
déncia. O Gal. Albino Si!
va, lembrou porém, que ;.
Petrcbras não abre mão
da encampaçâo ela refina
ria de Capuava.

Sismografos Registraram
MOSCOU, 17 (OE) � Os terra de média intensidade,

Sismógrafos do Observatõ- com epicentro localizado n.
rio Central de Moscou, re- região de Pelópolis.
gistraram um tremor de

Deverá é1SS imir
hoje

SÃO PAULO, 17 (OE) ..::

Solenidalle �e inauguração do Pátio Governador celso Uamos: Ao lado do Govcr·
nador aparcccl'. no clichê o Monsenhor Scbastião Scarzell, o Prefeito Helmuth
FallgaHcr, (J DeJlutadl) J. Gonçalves e o Comandante do 13· BC, Coronel Remo
Rocha. O ato transcorreu no fim da semana passada, no quartel do 13 BC, em

cxpressÍ\'a homenagem ao governante catari.nens�

O t A� te"
'. �i:d::�::U::;i'::t:-;:'�,::,::;:

"Dr UH!! ypr nela L"���O"" �ani.11 U li /J1{L-, -,mIãÇao exploradl, servmdo-
se astutamente da fauna

sões pouco louváveis e mui·

to desabonadoras. Porque,
com diminuta dose de re·

flexão, não é difícil ajuizar
se das consequências per
turbadoras, contrapr(ldUc�ll'
tes c, sobretudo, subversi·

Quanto mais 1I0S apro.d.
mamos das eil'ições suces·

sórias, mais se intcnsifi·

can) os processos viciosos

de de!iprestigio dos adw>r·

sários:l se lIf'l"rolltaretll.
Não é êsse sem dúvida, o

método aconselhável llara

os que clarinam a IlccI'ssida·

dc .,de cducação política, ex·

����gi!���\"�:ff,:: ;li��l(��. (��:S�I���;�:
_� �e(1i iC,I1(O .MI (h, ú I uhdn
";,'. ;'

vas dai decorrentes.
Atravessamos uma época

conturbada, inquieta, de
crises qua� permanentes
nus mais ,'ariados Sl;'tores,
em flUI' J� manifrslaçiícs
1l11'1I0� �l\·i"ada'i. I .. \'ia!la� (.

JIllhliitrio�a::, !oI: prclttôm iI

dos alvares, ditos inocen
tes·úteis.

.l\1as, há que se notar, por
evidentc, o deslocamcnto do

jôgo partidário, numa como

deliberada insensibilidade,
atravcs do ímlleto de ações,
diantc da gravidade que se

acentua, recresce ràpida ..

mente, Ilesaguando no con

fusionismo desorientador,
llara a formação explosiva
{lo caos. 'f,;, assim. :l maTo

cita ]lar;. ri desconhecido,

lJaról «(cslinll;, ruligill"OSOs,

para a!; d,_esgraças irreme·
diáveis, de que só se toma
consciência quando é imo

possível recuar, des\;'iar ca·

minha ou alcançar salva·
ção.
E a hipnose do abismo.
Nossas condições políti·

cas, a despeito dos tropas
literários gastos e sempre
iterativos, dos eufemismos
calvos, do verbalismo rrc·

golista, aí estão nagrantes
aos observadores conscien·
tes, cuja' visão não se obli·
tera às pregações do ludi·
brio, aos argumentos de pa
coinha, aos arrazoados ftH
chicana manca, quando não
l\esflmlora(la,

,

Não há como nos deixar·

mos arrastar pela preamar
do sensacionalismo d'esca

beche, em cujo fundo enxa·

meiam as intenções ruina

doras, nem pela batucada
da demagogia desaçaimada,
a cuja retaguarda se enfilei·

ram os prOfissionais da con

fusãu e da anarquia.
Tocamos a um Ilonto de·

cisivo da vida nacional, em

que não h�i praça para o

conformismo, para neutrali·
dades. tIara comodismos,
Jlarl!. .definições "double

�ens". Assim, hã que se (a-

1a1' vertl:ldc: alto, Dom som.

meio têrmo em atitudes e

ações. O silencio pode ser

aferido ã conta de cumplicio
dade. E será quinta-colunis,
mo.

Por isso mesmo, pcsada t!
a responsabilidade dos t1ar
tidos, nesta hora dt'cisi\ra
de afirmaçõcs.
Há um patrimônio comum

em perigo, quc se chama
Brasil.
Acirrarem·se

.
os ânimos,

exarcebarem-se os rsnco·

l:es, desfecharem·se agrcs-

���n:�tt:n�;isi�,ee tê��lma:
"111csmos nbjeti,,?i'f, e perfi·

sorvidos nas fontes límpi_
das da tradição e da histó'
ria, da moralidade e do

brio, obscurecendo·os â fôr

ça de caprichos e desaven·
ças individualistas, é querer
sobrel)Or aos imperativos
do de\'er a dispersão per
dulária de cnergias, que a

realidade e a angústia na·

cionais reclamam homoge.
.nca e maciça, para liberta·
rem-se ao atasqueiro absor·
vente.

Faça.st', em tempo, are·
tificação, t'1ll contornos, ex·

tensão e profundidade, do

"procedImento 1\ seguir, pvi·

tos extremistas tôda e qual
quer parcela de elcmento!!
titeis à sua tenaz e corrosi
va ação dissolvente. Po
nha·se paradeiro a conve

niências ocasionais; redu
za·se, num movimento con.

jÚnto, lútida e ,;scer",llmen
te democrático, às devidas e

já demasiado retardadas

proporções, a ousada crista
das minorias assaltantes,

Agindo dessa forma, fuJir-

IhalT). os nlt�snUl" llrincillj'Ii'. lando. dcs�artt-. que sc caro

I: malll ...Il' u_ Ll ...�Wy ..
· ''"'.... '-�:k·!C'c�:n p.lfa. v� .. '-!llll.iJ<tuu;u·

!:. , .. �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Domingos Fernrmdes de Aquino
(alF.FE DE KED.\Ç.-\O

\ Antônio Fernando, do Amaral e Silva
REDATOll-SECRETARIO

Pértcles Luiz de Medeiros Prade
RlmATORES
Osvaldo Melo

Pedro Pauto Muchndu
Pt"RueIDADI::;

Osmar António Schlíndweln
Sl-:CRETARIO COl\mltCI,\L

Divino Murtot
nEM'O. OE ASSJNATlTU.\S

Major Virgflio Dias

COI .. \1l0UAllORES
Prol. Barreiros FlIho _ Prof. Osvaldo R. Cabral
- ProC. Paulo Lago _ Prof. Fernando Bastos
Prof. Alcides Aoreu _ Prof. Othon Gama

d'Eça - Dr. Milton Leite da Costa ..:..... Dr. Ru
bens Cosia _ Cor. Cid Gonzaga - Major Ilde
fonso Juvenal _ watter Lange - Dr. Flávio Atber
to de Amorim - Arnaldo S. Thiago - Dcralécic
Soares - Prof. Osmar rtsarn.

Cronistas Sociais
Zurv Machado - Lázaro Bartolomeu
., E<rportcs

Gilberto Nabas � Maury Borges - Gilberto
Paiva.

Arlci'i Ptüsücas
Jair Francisco Hamms - George Alberto Peixo
to - Thor Mnrbouce-s.

CrrlllÍl'as
Silveira de Souza - Edson Nelson de Ubaldo
- Raul Cuidas Filho - Mlircílio Medeiros Filho
- J . .I. Cnldeíra Bastos - Luiz Henrique da Sil-

Puunruutu l\1u�ical
I1mar Carvalho.

Artes e Letras
Salim Miguel - Pérlcles Prade - Silveira. de
Souza.

Economia
Oswaldo Moritz - EQuipe Fac. Ciências Econô
micas - Umar Carvalho.

Notícia!> tia Policia iUilitar
Major Edmundo de Bastos Junior

Infurmação ,4.grícnJa
C. Jamundá.

nl�I·RESE!\'"T..\1\l'ES
Represcntações A. C, Lara Ltda. Rio (GBl Rua
Senador Dantas 40 - 5 andar
São I'aulo - R1la Vitória 657 - conj. 32
Põrtll Alc�tl' _,,_ PROPAL - R. CeI. Vicente. 456
RI'lo IIl1ri:wllh' - SIP - Rua dos CarijÓs. n

558-2 nllflur.
Agentes e corr('�pondent('s cm todos o� f'""""" .... i·
PIOS clt:' f'if1nla Cntf1rina - Anünf"flS ,�,:-cti<l!��
cOlltruto cle ncórdo com n t",,�', C:l: 'l�t"

ASSINATtlRA fll'\U,\t, LW"I '1.10'111.',,, 'VBNDA
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"I1IHhrH� IW� a .. tj�os n� ..m; .. t(l")

JO"em ,�:rtl Ct:S.\11 II \J�.

"OS.\

C"'" inlell�a nl<'l!,i .. n"ticr,.
mo .. na ,·rcn\l:rhle q"e IltOje
decorre m"l,.. "n1 ani'·cr�úrl"

nalatidt> do n ....�" "rullrl ... "

mI!,!" J,,'·cm :Xl'" l"l'�II' lia'

l,"'a, rolhu d" t:XAl". �rll. "'.".
Od.l" 01" �>pitlt" �,,,,t(1 ít'lr
h"�,,.

A" ;\"c,i, 'I"e 11U ,U" de 1",

j<J �ctli ui,,, dl' ''''I'/"''h�inl' ('�

mun�t'l,(;;e' ril' <:Mtim" t' ,,\,ril
ç" I"" tI'" �U'tliclu�v "\"0'1\1"

n"M de "O EST,\UO'" n,,� a��V

damu� "ugUrund,,_lhl' C II �"a

).::cnjt ... ra ....(t.M tI<:I11"ll"'(I.'11
"ldadeS:
sr. _ 110\11 .. 8ih ..

,

.. r _ IIruno lIatti�tuttl,

PARTlCIPAÇAO
Jnãu Oanla!.' Ih' S(l1l7�l

e

Senhora

,'i.haro SilllllS

�nhora
participam nOS M:US parentes tl amigos o contrato de casa·

menta de seus filhos Altamirando e Alba. transcorrido dia
i3 llo corrente.

Altamiraodo e .."lba

ConfJrmam \

Florianópolis, 14 de del,embro de HHl3.

1'1l0Tt'jA SeltN
•

j .. ,

OLH.OS,

,�

use acu!os
ber)1 adoptadas

atendemos com e)(otidóo
sua reccda de óculos

ClTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRIO

Santos dos Ultimos Dias
Deus houve nossas Oracões

,
Em 1847. um grupo ,1�

PARTICIPA'ÇAO
Renê Pires Machado e Marília Gomes MElchado, parti

cipam aos parentes e pessoas de suas relações, o nasclmen
to de sua filhinha CLAUDIA REGINA, ocorrido dia 15 do
c crrente, na Maternidade Dr Carlos Corrêa.

----.,

VIII" e dev'Jção.

...os próxim:)s artigos e ao

visitar-nos !l1J seguinte Cll

dereço:
RU:l T.enenLe Silveira 56

1. Reuniões às 9:30 e 19;30
bOl'as_ Se quisepsaber mm,;;
informação, escreva- um:"\.
cart<l para Caixa Postal
460 ao EJder Ranr1y Lee
Drake,

O COMÉRClO E O NATAL O movimenlo á noite em

�ssa Capital, aumentou considcnivelmente com as casas

't'merclals abertas ao público.
.

:

f.,tuma. coisa. porém está chamando a atenção de todos 'é
a de n50 ler .a. Inspeloria de Veículos tomado uma provl
,!.lenda que se faz/necessária.

O lrànsito nas principais ruas em que a Ilglomeraçúo
de gente é muito grande, aulomóveis particulares e dI! alu
;!ueis c bem assim ónibus circulares e para o -COntinente,
passam velozes. como em pista de corridas, deixando os

ped�stres ameaçados de sofrerem graves acidentes,
Fica o. lembrete t:ara que sejam evitados

atropetamen'l C A I: f Z f , II 11 .�. � O tilos de sél1l\s c,)nsequencias, •• I .1 • 11 ii
!

As ruas Fellppe Schmtdt e Trajano são as meis atingi- \ t; ;� 1· L "I 'I' \ :
I

��� pelas correriu"" exatamente onde o.tnOYiltlento é inten-

� ". '_

r'--�'__"'--�

�

PROGRAMA DO MES
DIA - 18 SOlRÉE DE FORMATURA DO INSTITUTC

DE EDUCAÇAO D':AS VELHO
DIA - 19 - SOIREE DE FORMATURA DA ACADE

MIA DO COMÉR';1O S. MARCOS.
DIA - 25 se fRÉE DE NATAL
D [to. - a l BAILE REVEILLON

fLAMULA�
Ccnreccíooc-ss quaiquel quanrldade, na m.lhOJ

cvahocoe li menor preço
Ed Zohio - 7.0 an'dor cctc 701 FOI")e 2�9.

Participação
João »ia, i "Ululo (' �ra, Júlio Cesarmo da I{osa e Sm.

Tem o prazer de participar aos parentes e pessous ami
·�a<;. o contrato de casamt:nto de seus filhos

n.IALl\I/\ ELE:\,II{

Flori:wópolis. 13 de Dezembro de 1963
.J;1,("in10 Machado - se. G('nmmo Wendausen. 38 - Nesla

19·12·f):f

21 - BAILE DE: FORMATURA DA FACULDADE DE
ODONTQLÜ(,Ji\ D."" UNIVERSIDADE DE SANTA CATA
RINA.

DTt\ :!!i TARDE INFAi'JTIT.. - DISTRIBUIÇÃO DE
BRINDES lI, PET1ZAD/\ E SORTF:JO DE PRESENTES.

:iliguel Pas!.os Vieira, morador ã rua Heitor Blum, no

518 no Estreito [1 redalll3r que há mêses passados escre

veu uma (';\Ita j:o,Ud psta Coluna, falando das pessimas con

tiiçoes 81,1 que soo encontra a "Alameda Adolfo Konder" na

Ponte Hercilio Luz, parle ria Ilha. O sr. Miguel que nos des

cul{:e, mas, também faz tempo que anotamos os dizeres de
sua carta e sôbl'e a mesma tecemos nossos comentários

Teria escapado ao nosso amigo Miguel aquela pubHca
�'ão'!

O que não nos convêm é repetir um assunto já passado.
Mas como assevéra o missista, a "Alameda" continua

como eslun'i, vale sem dúvida chamarmos I)ovamente a a.

tenção das autoridades competentes para que atendam O
descaso em que se encontra aquele logradouro público.

Agora, sr. Passos Vieira, não volte alegando quc nada.
leu publicado nes'-;e scntido.

EXP051ÇAO ACAR! MARGARIDA A sua quinquagési
ma Exposição ele Pinlurfls foi inaugurada ontem como es

tava anunciada.
São bodas de ouro com a sua pintura
A �ostra de seus �uadros tem por salã?, l\, parte teHea

cio Edlflcio IPASE e tem sido muito apreciada,
Nosso abraço por mais esla vil6ria do talentoso artisla

catarinense.

de aeomecíemmccom sua bonita vóz canta

va no bar do Querênci�
Palac-e Hote�, -musicas de

portugnl.

7 _ O diSCuriG{;s: nooe

to Luz e Julio Camargo
em -rafe "pori num [an ,

tur do Querência saiece.

ucra:» nota alta

8 _ Sábado no Lira 'rc

nts Clube, acon-ecerà bai
le de gala. elos Pormandos

d(\, s'ecurdaoe- de odonto

logia da untversidacc S',:1

ta Catarina.

9 -'- Esta scmlu e·.«pera
do em nOS�D ctdade proce
dente de Brasilia. o Depu ;

ta do Aroldo Carvalho e

sua famllia para as fe,.;t:t:;
de natal c ano novo.

I
10 - O restaurante d,)

Lux Hotel, �·.,g'.1hdo esta

'lOS informados· pa;;sará
por c(·mpleta r('�0dela

ção, e sNá um ambier>t�
tipico Chinês - Seu n(J'/o

pl'oprietúlo já f·':' encon_
tra na cidade, tlroc.edent�
de São Paul'J

um futuro digno, uma vida
sadia e 11tH.

Para que lhes salvemos

algumas raras alegrias.
Para que lhes· concedamos

o direito de sorrir, em uma

época em que a própria Na"

tureza é um sorriso.
Para que alimentemos a

chama da fé qüe ainda de

positam em nossa bondade,
nosso espírito de compreen
são. nosso desejo de irradiar
um pouco de felicidade aos

que são menos felizes do

que somos.

E êsse apêlo não é dirigi
do a uma determinada clas·

se, mas ao comércio, à in·

dUstria, à sociedade, ao po
vo generoso e bom de San

ta Catarina.

-o AR

50ciais

"�lL!{�1
------�--------------�------------------���.

A cidade-de Brusque vai escolher

Miss Elegante Bangú

«BIIDea»
RESTAURANTE

....". CONFEI1ARIA
LANCHES

PIZZARIA

1 - O Deputado AlvarO
B. cerãc. foi gentllrnente
convidado pela 'rurmn
"valdemtro xreuscb-, Tée
nicas em C(lOtabiliclade ,1'1

Esocla de ccmércto de I

tajai. para Paraninfo.

2 - De mala-s prontas
para uma viagem a Porto

Alegre. o elegante casal
Deputado .(> era. Ruy Hiu
se r Lourrles -

4 - Ao cronista Gilson
de Freitas Heusi, agrad"
cernos a gentil€za do co'"}

vire para parliciparmos de
·.ma iformatura que reali
zou-se dia 14 p.p. na c!(!a
de de Hajai.

Conto da ultima pág.
zembro de 1963.

/
um lar .. Você que possui
uma familia e vive cercado
de car.inho Você que ou'

ve expressões tão amorosas
- "meu filho", "minha
lnãe".
Não. Para eles, os filhos

dos Hansenianos soa111 di
ferente essas palavras. Não
têm resson âncias musicais,
evocandõ ternura e beleza.
São trágicas ou vazias, 1em·
brando faces tristes e entu

mecidas, para todo ° sem

pre marcadas pela adversi
daàe"

E. por tudo nsso, essas

crianças lançam um S.o.S.
no Natal,
Para que ajudemos o Edu,

candário a prepará-Ias para

12 _ procedente do Rio

ele .ranetro chegou ontem
a nossa cidade em avião

de propriedade (lo müto

narto Tony M. Veiga. o ad

vogado de 16. Dlatr-íto ROM

rlovíario Dr. Teodoro LeJls

de Oliveira Leite,

13 _ No Amertccn Bar

do Queréncia Patace. o De

purada Armando caüt, pa
Iestrava sertamente, com

o Mmisn-o Raul Scheffer.

14 _ Na tarde de ontem

as elegantes. nernectere
Viêga", Mirian Bauer, Elia
ne Cheren. Marra Leontdc
Vieira e Nice Faria, deram
nota alta no lanchê rln
"Batuca Bar"

15 Mala:> pr'Jnras para
passar as festas de ano

nov:: no Rio, o casal sr e

sra. Rubens Pereira Oií_
veir'a (L�ny

fB - Jâ esta de volta 1e
sua viagem a Curitiba, c

sr. Fernando Faria,. q�le
no bar do Queréncia Pa-
lace em rodadas d.e UIS-

que. comentou cohas :ia
cidade :lOniSJ.

17 - Circulando <:m nl.,g

sa cidade o sr. José Gu�
dalli. O sr. em que:.tàlJ�
num gOSt')so bate-papo ;J()

menr:m coisas da so::!eda
de Lageana.

Dentro em breve, a es·

trela de Belém estará apon
tando o rumo certo para
régias oferendas a Jesus in
fante.
Pobres ou ricas, enfermas

ou sadias, desvalidas ou

protegidas, tOdas as crian·

ças ,em sua pureza e ino

cência, são imagens do Me,
nino Deus.
Levemos nossas oferen

das também. àquelas em

cujas pupilas brilha um

"5.0.8." - como o astro
que guiu Gaspar. Baltasar- e
Belchior à gruta de Belém!
f As crianças do Educandá
rio Santa Catarina estão
nos esperando.
E, no dia de Natal, cada

um de nós pode ter a. alma
de wn Rei Mago ...

•

�r _ I'rido1ino X .. ,-ier da R"�3

,..r. _ r.�n� :\Jureira 1'1"".
�r. _ Oscar .\mom

�r. _ f'pnidiâo·,\milU.
H. _ .I"ã .. )Iachado

�r. _ l'�dro )I"acir da U"" ..

H .. \h,xalldro· Cklho d(' 8ã

.'r�, - "cridjana VCrh"ni

�r" _ (""r� da l.lIi! )Iedcj,,'s
� ri a� _ J "dil h )laria J)ini"

SRTA. J>DA REGINA

ALVES
Anivcrsaria l1Qjc a srCt

���:"��i��;'�:'�::;�, f�,�: t'��".,.··�;,;.!��'/}I"'!r
�.A

so- !)articular

aml,go
sr. _,\1 ..

J�
.. �

"

.• -l>(t-" '1]ffibcrto Alves e d� sua exma 1 ,-' ... ��.,..' _". -

t:·�pusu �ra. Eulaha A[ve3. ,".1
. -� ,. A

O A
A aniv�rsario.nte- nn:;.� 1S, ��l""" �....

..

rutnprimcnto3 , __ _

•.

AINDA A ALAMEDA ADOLFO KONDER" Voltou o

pes .sons, membros da Igre

ía de Jesus Cristo dos gan

los I[:;S tnumo-, Dias, che_

gou ao tugãr hoje conho

ciclo como () Vale do LagJ

scceco. situado no eora ;

cão das mutannae rocno-

5'\S. f;,te povo era connc;
uklo como Mórmons- e ha

via sido perseguido de

uma a' outra parte por cer

ca de 20 anoa em virtude

rte sua crença religlc .su. Fi

nalmente, em busca de so

cego. ér-s chegaram :\s

Mbnhtnhas Roc�(lSa".
,

Acbam no Vale do Lag )

gntgudo. um deserta abn._
zador onde somente algun:>
tndtos viviam. contudo.

eom ::t ru-me convicção (1'.'

quo, Deus O.� dirigia. e que

Ele ;'3 fl,l1xilil\t'ia em sua

uus-a à paz e -ranquturta- 3 _ vcrtnha cantoso
de, cOtnl'q'lt"nnl a tt"abalh;lr Glamour 1962, delxnrá sou
arando a terra. semeando tetneoo no noite de vlntc
c construlnclo a cidade. 12 cinco próximo. quando
Nu primeiro' ano de. per., , no clube Doze «e AgJs!'l.

mcnéncra dos ptcnetrcs no
em movimentada soíree

vete do Lago galgado, sua
será apontado a nova.

icvoure parecia estar pr,)- "gtamour''.
me.enôo boa oocheíta ra.,

ptdamente. Apó'; investi

garem notaram ser um'!

onda de gafanho\(r; que

devorava ludo II que era.

venle por onde passara_
vamo Em pouc')s instantes

ê�t("S gafanhotos Jã se pu

nham a devorar es sup.<;

I�avouras mais d�,tanies. 5 _ Es,amos sendo in�
Hllm"ns, mulhercs e cri_ brmad'Js que na Cidade

<Inças C\llllb,lteram a pra- de Bl'usque é grande a eg

ga com todas a" suas fol'_ pectativa com referên('\�
ças. Construil':ll11 foguei- a primeira parada de e[e- 11 __ Revelllon: Um cre

ras e tl;ntanlll1 queima\":is gância Bangú a ,e realiz�r denciado t[,ecornrl(Jl' da ci-

��I���! �:le�::a�h�)l��·��.�'r���; ��i�,el: �:��;��ica e Im(!"i- �\\��a���ta cI�l::n�e�(,:::���l1s:;�
nus com âgull!t fim de men�,lda cronista S()�iD.1 11" Querência Palac('. para J.

tenV.lr estancar n invcstid"l jornal "Municl!,)io" \s0t'ã <l movimentada N'JÍ[e dv
dl)S "ialtóes, mas tu(l'J iStO responsavel pela noite tle R0veillon" � Na portaria
em r·"su!tado.

I

elEgância n08 salões l�O do Hotei, uU pf!1J Telefone
P"r Irês diot; combatc- Paisandú. 3840. poderã" se,' a<lquiri_\

rut!
t's

gaf"n�tos
que nu

das a:; mesas p�ra o g!'ani* 111 tav ..!1ll )('Iil IU�l' ru... �, pi Z d'J que e m de"Stl"ui-� ---I"..--�---_;__-'-....!.----t--------
dr,;;, e fln;llnwnt. exausto:>,

o S
aqueles intrepidos pinnei_

Sr,,� \'vltal'am-,;e a l)(ous ·CO

mo seu unlco refúgi:l.
A ",óp"'a "h'noia do

••
povoado d<>pendia das (,0-

Iheiins daquele ano. pois
estavam C"C<lSSQ':; de ali

mentoS que pr'Jvavelmen
t-C' não lhes lcvariam

.

a['�
a êpcca de ceifa. A oraqã.')
era seu unicu recurso e as

sim fizeram com todo fer-

Com grande a.,sombro,
cOI1ItI(I() notaram mai'!

tl111a nuvem escura á di.'i·
tância que .�e Rpro:-:imav3
rapídamente, e (jue log:'l
foi Identificada c::rmo m;

lhilres p� gaivotas proN'
dentes do grandp lago sl!l

g'ldo.
A pl"incipio sup'Js-se qU2

era mab uma (Inda de ga

fanhotos que viria c:Jm

pIela!" a d�stl"u!ção da la

vour;J. M,l:';, com surpresa
notaram que as gaiVOtas
devoravam '1:; �afanhotos.
E ainda mais sm-preenden
te era O fato de irem <JS

galvot&5 a. beira. do riaeh'l -------------------------

�róx1mo a. fim de vomita
rem os gafanhotos ja inge
ridos e voltar à tarefa;' as
sim em poucos dias a pra
ga. !;e achav;) completamen
te deslmada.
Pal'a Oli membros da roO

gre.la de Jesus Cristo do.')
SantC:-l dos U1dmos Dias
ête foi um milagre modc��
110 que demonstra clara ..

mcnte qu·e Deus ninlla. ou ..

"lie e respondc as oraçôes
daqueles oue" lhe procu
ram confülntemente.
COllvidamo-� a ler nos

Florianópolis
Rua Trai\l)lO· - 27 - Fone 3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PARIS· 17 Em impor se soube que a-, potências
jante wnte 'de Informaç;io ocid(!:tl!ais estão con:;id,-

Turra - Industrial
Ate da Asst::mbléia Orclinâria, realizada em 31 de outubro
de 1963

Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro do ano de
mill1ovecentos e sessenta e três (1963), às quatorze 414)
noras. reumrem-so na sedo social da companhia, sita em

Bnquelrào, município de São Joaquim, neste estado.de San
ta �aturina, acionistas representando a totalidade do capi
tal social com diruíto a voto, consoante assinaturas respec
uvas exaradas no competente "Livro de Presenças", toí de
cterada aberta a sessão e tnstnlados os trabalhos ca assem!
mete ordinária, solicitando o Diretor-Presidente, Sr João
Turra, que os presentes indicassem o' Presidente da Mesa.
Por aclamação uníssona foi escolhido o nome do próprio
Diretor-Presidente que, agradecendo a indicação, aceitou e

r ssumtu o cargo, convidando a mim, Romulo Baptista Tur
ra para: t-orno Secret+rto rormar com êle a Me�a oiirig�n
te dos trabatt-os. Logo após o SI. Prcstdentr- solíoítou-rue
a procec-r a teuura do ecutoi de convocação, na ronna dI!.
lei mandando publicar no Diário Oüctet do Estado \'W.'l edr
cões dos dias vínt- e dots (2:H, vinte e três (231 e vinte e

qu-n.ro (24) deste mês, do seguinte teor:
TURRA - iNDUSTRIAL E COMERqAL S. A.

AS!'l'mhlêia Gt>ral Ordlnãrla,
Convocamos os senhores acionistas para se reunirem

Em assembléia geral ordínarta a realizar-se no dia 31 do ccr

reme, às 14 horas. na sede social da companhia, nesta cida
de ele Boqueirão, rnunicípío de São Joaquim, com a seguin
te

ORDEM DO DIA

fi - Deli])<:'l'ar sõbre O relatório da diretoria, demons
trativo de conta de lucros e perdas, balanço geral e pare
cer do consêino fiscal, relativos ao exercício findo em 30
de junho pretérttoj-.

b - resolver sôbre a destinação do saldo à disposição
ce assembléia; �,

c - proceder 1:\5 eleições dos membros do consêlho fis

cal;
dI - fixar os honor�rios da diretoria e do consêlho

fiscal. ......."...._
Boqueirão, São Joaquim, 17 de outubro de 1963

JOAO TURRA

Diretor-President<l
CumprIda ('<.;sa lnrm<tlidad(', o Sr. Pres:dente ordenou

que p;ocerlc�S"'::l ldt'\r:>, do nEI!'_tório �!a Diretoria, Dp!",oni<
trnrh'o dn conta de Lucros e Pcrdas, B'llancc GemI e Pare·

.

cer do Cl)nséiho Fic,UII. Realizado p<;se nto, di(0S rlocumen·
tos foral"1 subn'eHr\os à discu<::,>ib do plen�I�(). Nj,o havpn

do maniiest:lçiío, OI SI'. Pr('sidpnte colocou·os em vl)ração,
tendo merecido inte!!rnl aprovaciío. abttcncl.o-se de vot:lr.
na oporlnnida(le. O� le�alT'H'nte ill1pe(Ii(�os

A SC@'l\I!", o Sr. Presidente sr,1icitcu :10S presentes que
resolvessrn: sôl1l't' t, clestinaçiio do "salc\C''' R dispot·içâo da

BssBmbléia, em Cr$ 7.250.707,20, (sete milhões duzentos e cio·

quenla mil setf'centos e sete cnlwiros c vinte centavos).

Por absolU\R tm":1imida(le o nlf'nHl'ic 3provou sua total

tr::lIls[�rêncifl pilr::! a cO',lta dp Fundo de Reserva Especial.
Também, o saldo do exercicio anterior, de Cr$ 26.191,00
(\'inte c seis mil cento e noventa e um cruzeiros) a assem-

ranr!o I\(JV�y Iorma de re
_

te e Oeste; iniciativas uni-
ctuzn- as tensões en-r-c t.es laterais de cada parle sem

e Comercial S.A.
bléia decidiu incorporar na mesma conta. Após essa een

ueraçâo, o Sr. Presidente convocou o plenãrio a proceder
as eleições dos membros do Consêlhc Fiscal. Realizado ês
te ato, constatou-se o seguinte resultado:

, MEMBROS EFETIVOS
Dr. João D'>\vila Vieira, Affonso Dossin e Celertno Mas

chio, o primeiro advogado e os dois últimos eomerctantes.
Iodos brasileiros, casados, residentes e domícütados em

Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul;
l\IJ':l\1RROS SUPI,ENTES

Emir zugnc, Angelo Outsso e Dimas Salví, todos brasrleircs.
casados, comerciante", residentes e domiciliados também
no município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do

SuL

Ato continuo, o "ir. Presidente pediu em plenário que
{:S aonorartos .da Diretoria' e dos membros do Consêlho

Ftscat. De maneira uníssona, a assembléia decidiu estabele
cer para o Diretor-Presidente, Sr. João Turra os honorários
mensais de CrS 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), para o Dire
tor Dante Turra CrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros) mensais
c para os demais Diretores CrS 73.000,00 (setenta e três mil
c ruzerros r, também mensais. Fixou, ainda, para o Diretor

Rornulo mais a aluda de custas para 'viagens de CrS
<15.0000,00 r quarenta.e cinco mil cruzeiros) mensais. Ao Con

sêlho Fiscal o plenário atribuiu a remuneração de CrS

15.000,00 (quinze mil cruzeiros anuais para cada membro,

quando em exercroío.

Retomando a palavra, o Sr. Presidente disse que a OI'

dern do difl havia se esgotado, .oferecendo-a, por isso, a

quem dela quízesse lazer uso. Como ninguém demonstras

se o desejo de se pronunciar, o Sr. Presiciente declarou en

cerrados os trabalhos da presente assembléia e suspendeu
a sessão pelo tempo necessário a lavratura desta ato, ROOi

gidu êste expediente, foi reaberta a sessão, ordenou-me o

Sr. Presidente que procedesse a leitura da ata que, schndn

conforme, precisa e fiel em todos os seus têrmos foi assi

nada por todos os presentes em sinal <:le plena aquiescên
cia.

Boqueirão, São Joaq\lÍm, 31 de outubro de 1963.

JQ!"O TURRA

DANTE TURRA

ROMULO BAPTISTA TU,RRA
MARIO OSWALDO BOCCHESE
MILTON MENEGHINI MAGNI

ROMEU JOAO TURRA

Pelo espólio de MÁRIO CLAUDIO TURRA,
IDA IGN�S MENEGOTIO TURRA.

Declaramos que a presente cópia e rt::produção fiel ela

"tR original lavrada: no livro próprio, sendo autênticas flS

assinaturas lançadas acima.
JOAO TURRA - Presidente

RO:\WI.O IV,PTISTA TURRA - S('cretário

Reconheço verdadeiras as 2 firmas supra indicadas, de
Joán Turra e Romulo Baptista Turra: dou fé.

Eu le4tE'mUnho: 1 U'.!tivel I da, '\'('rd:)�.
Cllxias do -Sul, 6 de c'ezerr>bro de 1.!16_

Antônio C.'lI'los C:1\'ail'anti, AJte. Suhst. do Tabelião

RA GRANDE VENDA

de_TAL
vOCÊ
GANHA

REFRIGERADORES
CHAMPION

8asta comprar CrS 5.000.00 À VISTA OU A

PRAZO em qualquer das lojas de a Modelar para ganhJ.f
um cupão que lhe dará direito a conCQrror a êste mo(\u

mental sorteio

PÕ(,'Tl':'i.;;1o I?'''''

TODOS 0,.

E você g:lnha sempre o prêmIO maior nesta

rril) há prémios de consolação, p0is
_,,§!\0 Pr-:IMEikOS PRt:MiOS

ccmorcmts-os pua MIl"_
cou IlU para com O Ocide:\

te. Tal hlt'>la fnl lal1çad�.
porque os Estados umoos

não têm üu-õos quanta .l

persceetívas tmedtams da

3C01'o.O formal sóure qual
quer coisa substancial COIll

a Un,GS C()l1:-;rQuent.:.!mel�_
te. o Oeste nàc considera"

atual como o momento 0-

portuno para .cantno rta

máximo nivelo sm vez di.�_
so, os aliados ocldentai;;
e-aão exn::nlnando as pos

sibilidades de uma série de

l\Hlvimentlls paralelos- bl_
vez Quase sinmhállC'I:';.
Segundo a 'déla, um.i

parte poderá empreender
um movtmenro (' então. d,,'

pols da devida reücxão se

metnante. O desarmameu

lo. segundo "l!l{'Sl)lO in

rormante. é um exémuto.
Qua:quct' trajadu firme ti,·

de.armaruento exigirá Ir"

ses uu anos de !1egociaçõe�
C0:11 cada n-are e cada pc,

'lavra rerá que ser cuida

dll�:i'l1('nte estudada peh.s
juríatas tute-n-ictonats.

Mas f\ União Soviética pa.,

rcce agora B pnntn «c n:

nuztr sou orçamento mUI_
1,11' pera 1964. 1.�":J poderá
C�US<lr medida semelhan
te dl parte rctd-ntat. mas

'não necessàriamente- em_
'bora Os E','cadas uní.tos [a
tenham anunciado a ex

tlncâo de 17 bases rnternns

e 7 cm tcrruõrro estrangt
í

roo Assim, não h<lveria nE'r.l

·.,cquel' acôrtl:) tácitO n;)

s"ntido de que· uma (leCi_
's50 1('1'la de ser irrevoga
velmente compf(,mctedu!'.l.
Os dlrlg!'ntCs ocidentu:_,

aqui reuni{IOS p:-.ra a "(',,_
são m:ni:>rel'iaJ flnunl ,['1

Organizeçiio do Atlãnti.'::>
Norte (OTAN), ("tào ]){,;:l

<1 par de quc a Rússia vai

enfl'�ntlll- ci'('scente,; pl'u
])lcmns et:onômlcw; e ,n_
ternos. além (In� (IIvcrgén
cias com li Chlnu (:011).1-

nisra. que p::(lcm I('\'al'

pril11�'lro_ll1il1:"tl'O Nikil.',

Krus.hev a c"rtl'.� nas <:'"

pc�as militares, ,

O �at'lt.Ü.rt.,"Tle, D.ta;t"
norte ;llll:'l'lcano, Dea'!
Rll�k. se l'cun�ll em sepa
rado, na flm de s('m�n"·

Cl m :) miniStro dr Relaç&'"S
JixtNi"rcs da inglate-rn.
Rldl.lr-d Butler, t' com ()

{'hall"('!CI- rrac&;, Mnurir"
("'11"<' de Murv!!le. Os io_
r,,('IO,'fll('C; llizelll· enlretaf1

tal1( " (lU�' tais conver�;,�

':,',,':-1 se Iimil\lI','lTl prinri
]}idlll('nle a Rs�unlos eC(J-:
nom.r'�:i ('('mo (:,. reducó,�s
dr l�lI'ifns alfr,ndegá�i<,�.
O.� Irê-... 1'(' reutl;ram. on

tenL :1 nl)lll' (., ,n (I mini .. -

tI'O dç' Relnçt'es ExteriOres
d:t !\ll'tll:llllu Oe!dcntnl.
G'l'l'h:ll'(] S,'hl'ued�r, 1)f1l'�
(llsl':l.��no ctll:; ]})'ob!('l11a"
,In ,'\kmrtnha e cle BeL"ll:tl
e jl:li-Il s:ndn[';clll do pol1_
to-dl'_Vistu alcl"i'i.o a \'<'�

pf'Í!o (Ia, relacões en',0

Lr�t(' " Oestp.
-

Al':'m do 11.·.Hrm;llllellt':
_ ('s p(ls.�iveis !Kh�'OS prna
trc!UI;:ío da ten�ii.o inC'lu
('111 11m acôrd::l (I( nãll-'l_
grc.�;;ill) ('nll'e n OTAN e "

Pac'to tle Val-"óvia e pro
po·�r'ls pa/'a se ('Stab0Ieçc:
rem !>flSI{JS cI,' (bservaç!i')
cm amb(>:o; Jad:!s cla corti

Illll-l!(':fel'ro PllHI vigilân
cia t'ontra possiveis ata
qUi'.� de suprêsn

-

� _

Congrésso
Bl'nHília -16 I DEl A pa '_

tlr dI' hoje n congre"so :u

---__

VENDE-SE
Uma sala EMBUIA com.

pleta, em bom estado cle
conservação.

Tratar com sr. Osvaldo
ClImllco, rua Duarte Schutel.
82 ou t{'l: 2977.

e
Natal Hles�ul:civt'1 � U(O presenre Grüeue renova.se

tudos 0$ d' .... , n(, 11\0111('1\\" ,h, confortável !Rlrla'�'r:
Quando voce or"rtl uru 1'1"" "U\o� G,II.,!!8 � tãrnmas

ou aparethcr, -- �cJ' jJll",',hWlo.l .<.U.1 !':>l1lbrança mais

querida: -preselllut. C.ldlc;lI� .. tcgrnm o COI':lÇ::lO!!!

•
Estójo NôvouCàmpeaoll
Lindo OSI':'j" p!.,�ti<'".... ,,'rn o

nov<> aparelh<> G,lIellt,-'MM<>·l·ECH
e a ambnJagem"Mumdcor"dfl IJ/ninl�
Gillelte Azul!

• ,
-I

•

em sessão extraordinária
dona.! .esrará teunidn
sessão extraordi::Í\r!a.

_

credita-se que a mais al,a
casa legislativa do p;lÍs, 'e
corr('u as ses�ões extrrlOr_

������e:e�'tia�\��V�i:�
te da gravidad,' nacion"L
Ma'.;. élbsel'vadores pol�ti
cos acreditam que \) �('ll'l_
(lo nã_o consl"guirá l1únl'�-
1'0 para os trabalhos, 11f'!11

mesmo hojo dia. da estuln_
cão exh'aordinória,

.

Bra..-.;ilia 18 fOE) Cám:l-

t:1 () }lt'ojr'to que' (1':11;,1 !.ia

instituição' do ·salário mó_
vel C da concessão do. 13.

sala rio aos trabalhadores

(le tod:) (I pai..;. No senad;)·
o 'assunt!:> mais importa'l,
te dn ordem do dia é o !tue

trata da cassação dos man

datc� Os senador{'s Arn"n

de Mell!l e Sllvelrc Perl
..

cles, enwlvidos no ind
dente (lue culminaram
com a morte do sena{IUl
José CairaJla.

Industrias Texlis Renaux S. 4-,

<.ONVOCAÇAO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINA'RIA

Ficam convocados os srs, acionistas desta sociedade, a
ra Federal e senado vão se �e !:punil'ell1 em nssemblêia geral extraordinária, em sua e
reunir hoje em Sf!ssão cOrl ele soda I, à rua João Bauer n, 54, nesta cidade, no dia :!'

junta, dando inicio ao pe_ {(e óf>zcmbro de 1963, às 10 horas, para deliberarem sôbl
riooo extra�rdimll'i(l de II seguinte
lrabalhos que �,t' pr(110nell ORDEM: DO DIA
rã até ma!'ço {Ie 64. Os 1�1 ]' _ Aumonto do capital soeial,
balhos serão instnlnd0s :\" 2 - Altrraçôes estatutárias.
15 horas, .!:' {I o!'f'�jd('nt{' ri:! ;1 As<;unto!> de interesse soci'nl.
ct.ngl·c-"so 81'. Auro dl' M "I Bl'lIsq\l(l, 13 de du.embro de 1963_

Tr;tifll': ,0n�cl11eirn l\f:'lrrn -ra Andr�cte vers pI'etI!- Dr, Qullherme.;.ReDalU'o �J'>SU__perintêndf"nl.e
48 sala 1 horárlo':tomercln1. diI' n sessão. R.olaml Ren:lUx, diretor-presidente

19-12 S:l. ordem do dia. d:l. d_ .T, C. Renaux-Bnuer, tUr�:'::to�'ilunto ,1iiil���fJsf�rt,.C===i����=�������.À:::::::::==::�::�:������������m.·�_��i/���n�,�_O����,_���a��,:,��;�;;.r�\- ,,�:l.;;lnd':: di,O!

�:
'"Ier te...,

- Ur�L.-:A[,

�. AOELAR 1\ vl,)t 0J; L t: DUPL.A

COMPRO
Automtlvel AEROWII,LYS

63 \)u FORD fi!> Pln bom e5-

hldn.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o "Dezembro à Noite" no Que
'rência Palace - "Réveillon" dia

A ELEGANTE

sociedade flurlanopolí ;

tana, compareceu na sex

ta-feira, treze nu Querên_
ela setece Hotel. na festa.

"Dezembro à Noite", 0'1-

ma lJfom:::.ção desta ColiJ_
na pró-natal dos filhos
dos gráficos dos três jor
nais da Cidade. Na OC�_
etão apresentei os 'rreae

brotos elegantes de Sanra
Catarina 63, desfilando oa

da capital. tende a lista o

repórter da Rádio eue

rujá Ney Neves. que cha
mou: Ana MarIa Schaefer
Lourdes Maria Carneiro,
Marcia Silva, tone Macha_
do, Marlta Balbl e Marl'!
de Fátima snvetra. Vera
Ooulart de Sousa. que en

contra-se em aêo Paula;
eompletando os treze, des_
tacamos as seis do Interior
do Estado: Mar!a Adélla
Bortoluzl tcnctumej: Ma
ria euxntedore. Schaefer
(Brusque); Saleta chíar.r
dia (Lages); Cella Maria
Cabral (Itajai) : Eliete
Edna Maced0 Burger <Jo_
lnvllle) e Vera Lucia Gon
calves (Blumenau). LUIz

Henrique, deu um "show'
com seu violão, cantando
em rt'l1mo de "b9MS acee'',
recebendo aplausos dos
presentes foi um suces::r:J.
A decoração de GarbeUot
ti, e-,;tava multo bonl,:\,
com motivos de Natal. Fo
ram homenageados Os sn:
versáriantes: Senhora Dr.

Miguel (Terezinha) Dame,
Benhou Nezl do Amaro.!,
�rra. Ana Luzia Silvestre
-e o jovem João Batista La
ra Rlba:.. A comentadl \
noite, foi à. Luz de veia".
apôs o "sh"")w" 1� Luiz Hen

rlque. Arl'ndo e seu con_
Junto. abrilhantnu o :;,.

conrecimento. q�le virou à
carnaval· abrindo oficial
mente os f·esteJos de M'1_
mo p:1ra o ano de 1964.
Multo ef'ciente a equioe
do QuerêDcia Palace, dlr1-
glda pelo Sr. Walter, (tal'
atendeu genrilmente, to..l ....
aqueles que p[estiglaram
a festa que foi em C9.uS"'l

filantrópica. O meu mUl
t:l obrigado.

NO IATE

Clube. o Dr. J-ão A�sis
Filho. foi h'lmenageado
com um jgntar- por 11m

p:rupa de amig:�, !)elo Sf:\1
"Nlver". nue "'anscorre'l
na sexta_feira treze.

NO

elegante "Cocktal1", (lltt'
I:ICon'l'�f'U no 'i Distr·,'.
Naval. sexta-feira
mat'C':>ndo o Encerramen'o
da Marinha· a elegante
g·'nhora· C:lmte.' DJauro
(Marllla) (je OPvelra, t'�i

"!"li

31 no Clube 12 de Agôsto - "Sol
rée" elegante dia 1, no Lira T.(,

AS GAROTAS

RADAR, Edy Alvarez
Cabral e Maria Beatnz
Wlldl Vinhais, acontece
ram na festa "Dezembro à
xotte''. no Querêncla. aea
triz, sempre acompanhada
do acadêmico Ciro Barre_
to.

HOJE

às 19,30 hs. no Colégio
Estadual -"'DIas Velho", a

contecerá a Colaãço .te
Grau coe õtnastanes 1963
_ entre êles ngura o jo
vem Moacir aewenutn, da
Turma-aedar.

RECEBEU

a visita da "Cegonha", I.)

casal jornalista Maro M'l�
reta. O menino foi betíaa
do TADEU.

O CLUBE DOZE DE

AGOSTO está em prepara
tlvos para a "Reveillor."
que acontecerá no dia .lI
de deiembro.

CIRCULANDO

pela Cidade, o Dr. PalHa

Konder Bornhausen, tr i

randó de assuntos políti_
cos ligados as seu partido.

VISITANDO

a "JOIACAP", (' cidadão
atnericano J:m Mahony
espôso da Sra. Helena M'l

ria, filha do casal Almiran
te Murilo do Valle Silva.
O vlsitanto\? é o Encarreg:l
do da P. H. Vilares, Indu;;
tria de escavadeiras,
América do Narre.

ESTA'

atracado no trapiche d�
Florestal. o RB. Triunf(),
sob o Comando cio Capitã,)
de Corveta Umberto da
SlIv.�ira Carvalho,

O "COCKTAIL"

do 5 D. Naval· foi aprp.
,senrnd� pelos �ervlços do
Sr. Manuc>! Gil Rimbau.
MISS DOÇURA RADAR
a aonlta Sara Regina Ra

malho S'lva, aconteceu
muito elegante n9. fe5-

panhad9 do jovcm na fe.:;
"'Dez"'mbro à Noite", nu

Que!:êl'lcia.

AGRADEÇO

a gentileza do convite,
da Comissão Organizadora
dos Qual'tanista� 63 dI)

Colégio Estadual "Dias
Velho", QUe h'J.ie· às 1730
hs. no C.E.D.V., re�eberão
os !leUS Diploma0:; As 22
hs., no Clube Doze de A-

(Conl. da 8', pág.,
Ferreira, do PTB, esclere
ceu que os convênios men

cionados .foram firmado.

CINEMAS

Iartazes do Dia
- CENTRO-

o LIRA T.C.

gosto, acontecerá o Bail':!
de r'ormaeura. idO josé

Fone: 3636

em preparativcg para a

elegante -ectreí''. que c;
ferecerá aos assoctaocs nu

dia primeiro d� ano 64 �

com o destacado cantor
FranCISCo EgídiO.

o CLUBE "14 DE

JUNHO" de Lages,
altos preparativos para o

Baile de Gala de. próximo
dia 31\ quando epreseneu
rá as Debutantes.

NOIVOU

WIlIi"n HoLden

OUy I'remlnger

o INFERNO NR. 17

Censura até 1.0 IInU8

riiz
.1435

às" e81/2
Tuny CurtI.

DebbLe Reynods

a srta. MARCIA GOU� A TABERNA U,\S ILUSÕES
VEIA, ·COlll o sr WILt;Ol�:"- J'KLWIIIAJ
REIS. ontem. Tcmkolor

DEU
Ct'nsurl: _ até S anojo

um "Giro", nesta Caoi
tal, ç destacado e conhi:� \OI'
cído cinegraf.stu ElIzeu
Fernandes, da Cidade de Fone: 343S
São Paulo. que veio à con- Fcchado para nform.! e Inl
vne do DI Armando Cal tala<;10 do Cln"m.�coPe.
refrão.

OSVALDO

Gonçalves, foi o decora
dor no Teatl'o A. C.,' n�

forma tura dos Bachal'1,)�'
landos de Fdosofia 1963.
JANTANDO

no Querencia Palace, ')

Sr. Hr.:riberlo HI>Jse \! Dr.
Nilson Bender - esce ui
limo de,:>olS palestrou co,;
os S!"S. ueputadú Armando
CaIU e M.n. Raul SChaéfer

NA FESTA

"Oezembro à Noite" _

Yara Pedrosa. Marisa Ramos, Vora ROsa. Ezir M'!"anda Ramos. Ana Mari'::I,d.o Valle Silva. Luc!a M<l'
:�a Antoniolli, todas mlli-=-elegantes. acompanha_das pela Jovem oficialidltde do CT &'·Üoga. fOi un�
g.rupo an�:nadíssimo, prl'lcipa/mente quando à noirada virou à i:!arnavaI.

BEATRIZ

�amborge Branco, será
Coroada a L Rl inha u!)Serl'ano T. C. - Maria La
c·a Costa e Vera Lucia .'J.ibas. as Princesa.s.

ACABO

de receber um Convitedo Do�torando 1963
_ Newton DJalma do Valle Pa

reira, (fllho do ca"al Hlpó�ito Pe�eil"a) para asslst.::a Solemdade de sua For�
ma.tur�, oue aconteceri
hOJe, a5 20,3� hs no CiDe
VItória na Cidade de C�I_
rltiba.

-: BAIRjd .

JIOria
Fone: 6252

b81/2
Chwrlton Hestnn

Eleanor I'II'ker

Ao SEI.VA NUA

_Tecnjcol... r_
CeMura até 14 al\05

Fone: 6295

8s81/Z
Supb1a Lor..n

George Sande"

MULIIER DAQUELA ESl'E,

elE

Censura ate 14 anOS

ralá
(SAO JOSE)

b81/2
PablLto Calvo.

Aontôni� Vilar

ALERTA NO CEU

- submeter-se a rápido exame médico, constante de a.
breugrafia e vacina anu-vancüca, no Departamenfo de Seuele Püblica;

- lazer a retribuição de Cr$ 4.000,00, até o dia 28 dedezembro.
.

Para a eretuação da ínsoríção, ou matrícula, mo o 00· �ALI PubJiC.dG_demerctãrfo ainda não seja matriculado no SESC, o Plantão �..
estará atendendo, diàriamente, das 12,30 às 20 horas.

dois com sociedades bene- rio desta Casa.' Faz crer
ficentes e os demais per" que o atual govêrno é sensí
manecerão na Secretaria do vel aos reclamos de uma

Oeste, até à transformação pcpuíação como a do extre
dos hospitais em sociedades mo oeste catartnense". O
de benefíciência. O depu- deputado Gentil Belani, da
tado Genir Destrt. do PTB UDN do oeste, congratulou,
do oeste, em aparte, eür. se com o orador confiando
mou, a certa altura, que a cm que os responsáveis pe
"inst.alação da Secretaria do I� nova Pasta "encarem com
Oeste vem, desapaixonada- carinho os problemas do
mente, dirimir certas dúvi- ce-ie de Santa oetertne."
das que existem no Plena- O deputado Elgidlo Lu-

Veraneio Coletivo do SESC
acoenrn-se abertas, de 17 a :OH de dezembro, no Plantão do

Oenuo cik;�(_;·Sl!:NA(;, as inscrtçoes para a t- turma de ve
raneto Coretrvo, a se efetuar no periodo de 6 a 1:) de janetro de 1964.

::sau os veraneios Coletivos, grupos de comerciários que
se reúnem em período determinados, com a Ilnalídade de
desfrutarem SElU descanso anual em teceis arrendados peloSESC.

O lu Veraneio Coletivo será na praia de Imbituba, pa
'a comercíãrids matriculados no SESC e seus dependentes,
num llmite de 20 participantes por turma.

O prêço total, incluindo a hospedagem, allmentação e
transporte, durante os 10 dias, será de Cr$ 4.000,00.

AS condições para a inscrição são as seguintes:
- ser comerciário matriculado no SESC;
- preencher o pedido de inscrição, distribuido peloSESC;

nnrdi, ao encerrar SUl:!. ora- ,IIClministração de que ela

ção, deixou nítida ímpres- tento carecia, para Integrar
são no plenário da CAsa, se no desenvolvimento do

que Acompanhou suas pala- Estado, o qual só pode ser

vras com a maior atenção, real e efetivo com a pertt
de que realmente o sr. CeI· cipação total de tOdas RS

50 Ramos vem empreenden rõrces vivas da progressista
do na rogiãl) oestina região do oeste.

APELO
O sc-vtoo ....E' Agua e Esgotos do Departamento ãutõno-

���8�eU�;:��h�1��b����:�an�P:��t.���a�:c��::t�:rii�
DESPERDICIO DE AGUA, permitindo assim um aoasteet

menta mais regular às zonas mais elevadas ou distantes.

Esperando poder contar com a colaboração de todos,
DAES agradece.

VENDE-SE
Ou troca-se duas casas :;t;:;lI..1J uma de material e a

.utra de madeira, situadas rua je-õmmo José Dias, Ml e

,:) .undcs .\0 Bairo do seco .d.Js Limões, enfrente a Fábrl·
'A ele Pog .... .:;. u- pouco et, d. \ .. tll. nu AIl> r .. , .

,10 local com o Sr. João Nascln • ente. no período da ma

IIr vator da croprtedade. CrS :.30:.000,00.

l°.alldar
Fone 2413

Florianopolis S.e.

_ •..•..

_-----._----------------
28·12

PAPAI
·latat

NOEL anuncia as vantajosa� ofertas do

13 da LOJA CLAu
No plano de NATAL 63 DA CLAU você compra os melhores

artigos, faz econorriia e aind� pode ganhar êstes v3liosos
prêm'ios

Uma máquina· de costura Macstar
Um fogão Alfa de LUtr.o'
Uma vàJiosa vitrola Eletrônica
Um liquidificador Citilux
Um belíssimo jôgo de Panela Panex

E TUDO ISSO \'AI CORRER PELA LOTERIA
ESTADUAL NA EXTRAÇAO DO DIA 3 DE JANEIRO

e tem mais
SEJA QUAL FOR A IMPORTANCIA DE SUA COMPRA,
VOC!!: GANHA OS CUPÕES PARA CONCORRER A ESTES

PR€MIOS DE GRANDE VALÓR DO

Natal .

Sessenta e TrES CLAU

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

PORQUE AS OFERTAS SÃO MELHORES NO

Defronte aos Correios, no ESTREITO

Expresso C R S C lU M ti N S Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO TELEGRAFICO CRESCIUMENSE
. Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santil Catarina e Porto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:pelo urucipros
RIO DO SUL

to a vigorar a partir de Js· pois alem de aumentar os de sr. Carlos F. Brandl, dí

neíro de 1964. 1
trabalhadores no correme IIgente, funcionário do zen-

Em sua mensagem o Uiu.- \ mês, também os beneficiará co lnco na cidade da "brisa.

lar da nossa Prefeitura ri- com Abono de Natal que se- suave". Nosso grande abra

conhece não ser ainda seus- ré extensivo a todos o ser- ,ço cá de Rio do Sul para o

retõnc o aumento porém a vídores de nosso mumcí- bom amigo de Laguna com

proposta era encaminhada pio. votos de felicidades exten-

baseando-se nos recursos do sívos a todos os seus fami-

municiplo. SOCIAIS DE RIO DO SUL ueres.

Merece menção especial o Completou mais um ano FRANCISCO DORIQATI'I -

fato do funcionalismo conta de útil e proveitósa exísten- O veteranissimo cirurgião

nuer recebendo pontualmen- era. dia 2 do corrente, o sr. dentista do Alto Vale do Ita

te os seus vencimentos, sem- Carlos gchneider, operoso jai, mestre na arte exercen-

�:e ;;s� dos últimos dias ��::s�:�!a�ted:a��:. ��!� ��vi�:�dees :�ri?�E�nI�'s l��:� �====:;:===========-.J
suidor de vasto circulo de sr. Francisco Dorigatti, co-

Com o envio do Projeto amizades, o nosso velho a- nhecidissimo como TIO

em referência. está de para- migo Carlito viu passar mais CHICO, no próximo Natal

béns a classe dos "bama-
um 2 de dezembro com seu- de 63 estará apagando mais

bés" de nosso Município que de e alegria, o que deseja- uma velinha do magestoso

por nosso Intermédio mani-
mos se prolongue por muitos bolo de seu natalício. Dia 25

festa agradecimentos ao sr.
anos em companhia de sua de Dezembro, como aconte

Prefeito Vitorio FomerolU. distinta famiiia. ce iodos os anos, aqui esta-

ABONO DE NATAL AO FUN- HUBER,ro PELLIZZETI'I - �oosamn����;:�a�::U:
CIONALISMO E AUMENTO Dia 6 rasgou mais uma la.

ex-Vereador e pessôa das

AOS TRABALHADORES ��:a :el��:tI�mi:�o�:;� mais populares e benquistas

que conhecemos, enviando.; _

��: ::����: fa����:.SiVOS a;
AMAURY LUIZ\ ROSA -

Em Ituporanga onde restde.
festejará seu natalício no

último dia do ano, o sr. A

maury Luiz Rosa, esforçado
e competente ,funcionário

público estadual, desportis
ta fervoroso e adepto "cren-

�:'l t: �:��� !�i�;:a�i�
ceras felicitações e agrade
cemos a sua bondosa espo

sa o �onvite para o jantar
em regosijo ao grato even

to.

NOTICIA� DE
NICIPALmo Correspondente PREFEITO FORNEROLLI

CYZAMA) PROPOE NOVO AUMENTO
AO FUNCIONALISMO MU- o sr. Vitorio Fomerolll,

dinâmico Prefeito.Munlcipal,
vem de enviar à Cê.mara de

Vereadores, Projeto de Lei

concedendo aumento de ven

uimetttus ao funcionalismo

em gerar, Inclusive professo
rado, inativos e extra nume

rartos. reconhecendo assim

a necessidade dum novo rea

just.e no salário dos servi

dores de nosso Municlpio.

Num espaço de 7 mêses

é a segunda vez que o Che

fe do Executivo ríosutense

toma tão simpática quão 0-

portuna atitude, pois em

maio do corrente ano con

cedeu aumento e em dezem

bro encaminha novo Proje-

�------ ------

AMOU - b\JARDE - VISITE
DURI-BLO(OS

ANU"!'t: a� �WH"'�UIlS. mêo-cc-onra 'é reduzída em

lU",o; o LcWVu ue ccustruçac é 7U% menor: matenal

Olall; buraco e se precise de:.l a. 3 mm. de reoõco. As

!JlI.rtldes não deixan- Vassar rujdc, umidade ou ceior e têm

iUrabllidade nnunade.

GUARDE o enderece: - Escritório à Rua Felipe Sch

onidt 34 1" andar. lo'ábrica AIl1 Coqueiros - quase defronte 8

Sail..i.
�lSITE a casa mooêto. ao lado da fábrica e cerGi)(

de pessoalmente, de Que você mesmo já pode iniciar sue

r:t.:I.;;T.rucaO.
DURIEUX & CIA. LTDA

saortea de taoous de cimento - níotce de concreto -

com encaixes -

4..saegure ao -:8U carro Simca - Charnbord, Rallye. Jangada ou

Présidence _ a manutenção correta, criteriosa e econõmica. Traga-o
Is nossas o",lnas especializadas, onde V�ê encontrará serviçOl
tàcnicamente orientados e executados segundo os padrões de

qualidad9 e precisãO estabelecidos pela própria Simca do Brasil.

Mecânicos treinados _. Nossos técnicos e mecânic08 alo

(ormados pela Escola Técnica de Serviços da fábrica Simca, após
um longo curso ministrado por especialistas com experiência in

ternacional. !::.Ies sabem como cuidar bem do seu carro para man-

16.10 semprE' em absoluta forma, sempre rendendo o máximol

Peças legitim.as - Tõdas as peças utiliz�as em nessas ofi

cinas são garantidas pelos rigorosos testes e ensaios a que são

lSubmetidas 1;10 LaborQ.tóri� -<'" Qualida�e�da Simca (onde do tam

bém testadas as peças originais empregadas na construção do

carro). Não há peças com defeitos. não há falhas imprevi6tasl

Serviços completos sm todos os modelos do linho Slmca: Rally', (hambard,
PrésidsnCl , Jangada. Me,ânica, Funilor:o, Eletricidade, Estofamento.

EI,EG1NTF:. VF:WZ. OF P ISS.1... E U.1f SIMC1
...............................

MEYER S. A.

CONCESSIONARIOS
Rua Felipe Schmidt,33

Florianópolis

EXPOSIÇÃO
E

OFICINAS
Rua Fúlvio Aduci, 597

ESTREITO

Através Decréto n. 13 o sr.' funcionário da Prefeitura

Municipal e caçula do inol
vidável Ermembergo Pelliz

zetti que foi em tempos idos,
quando Deputado, o lutador
n. 1 pela emancipação de

Prefeito Vitorio Fomerolli,
acaba de conceder aumento

de 20% a todos os trabalha-

dores da municipalidade, a

titulo de abono de emergên-
nosso município. Ao Huber

to \amigo, as nossas felicita

ções extensivas a seus en-"
tes queridos.
NELO GARCIA - Para a

cíe até a decretação dos no

vos níveis de salário no país.
Em Projeto de Lei enca-

minhado à Câmara o sr.

Prefeito solicitou do Legis
lativo aprovação para con

cessão de abono de natal ao

enorme familia duquista o 20

de dezembro é sempre uma

data significativa, visto assi
nalar o natalício de seu Pre

REI-MARCAS E PATENID
propaganda e mCU'CGI ele crportaç40.

AgeDle Ofi�ial da Propriedade laduslrial
aeuutro � nMu�, JdlUflcea eh mvenç40, ncnrMI COo

....,(,'taCr. tItUlo. dd ..'"lN!lecfmento. tnr.:;rnttJI. trlJlel ..

.Rua Teneole Silveira. 29 - 1° andar -
s........ - I/I.TOS P'" c....... "AI� - fLORI.....O'

tOLI�. _ C.4",X. POSTAL. t7 - FONE 3912.

til
ORIENTAtÃ:Ó\DA fACULDADE DE CIENCIAS ECONÔMICAS

q,A �N"VERSIDADE DE SANTA CATAIUNA

ECONOMIA & FINANÇAS

funcionalismo publico, in

clusive professorado e tra

balhadores sujeitos à Conso

lidação das Leis Trabalhis

tas.

sidente que foi um dos seus

fundadores, o popular Nela

Garcia. Com felicitações ru

bro-ants cumprimentamos o

prezado amigo augurando,
lhe saude e muitos anos de

vida.
ABELARDO F. BRANDL -

Na legendária Laguna, cerca
do do carinho, da estima e

amizade de sua espOsa, de

sua bondosa mãe, de seus

irmãos e pessõas amigas, a

tingirá mais uma etapa ven

cida no rol dos mortais, o

nosso amigo desde tenra ida

Mercados Consumidores de
Camarão

Edward Navarro

v

FESTIVIDADES ESCOLA

RES
Realizaram-se com grande

brilhantismo as festividades
de formatura dos recem for

mados de nossos astabelecí
mentos de ensino dos quais
recebemos convites e agra

decemos.

Não basta o exame do suprimento de um determina

do tipo de carne em termos de produção, peculiaridade e

tendência do mercado consumidor; faltaria uma análise po

sitiva da provável evolução da demanda numa tentativa de

quauüce-te. O estudo do nível de renda, "sua evolução e ex

t.rapolação permite, face o argumento concreto e aumento do

poder aquisitivo, estimar-se a procura crescente de alimen

tos." Ao incremento da renda liquida .corresponde um eu

menta do consumo de alimentos nobres, de proteinas de

origem animal, etc. Uma projeção em termos individuais

demonstra a realidade, principalmente no que diz respeí-c
ao rendimento que no rebanho bovino brasileiro tem dtmí

nuido gradativa e a�tua:damente, a&Sl.lIIli.Qd.Çl c�rl.a,lf.,.mu-

tícularídades.

PRODUÇAO E RENDIMENTO POR CARCASSA

Anos Produção (1) Ikndimen10 (2)
1.956 1.077 163.8

1.957 1.285 l1j3,5
1.284 133.0
1.261 162.0
1.197 166.1

NO encaminhamento da

materia consta em um dos

artigos que o pagamento se

rá efetuado antes do Natal

que se aproxima.
Na mensagem que o a

cornparihou, o sr. Prefeito

justificou que o montante

apresêntadc foi de acOrdo

com o erário públiéo.
Desta forma, cumprimen

tamos o Prefeito sorcerouí
por tão nobilitante atitude

''ilOLA DE ENGEHHABIA IRDus.
TBIAL DA UKIVEBSmADE DE SAIITA

CATABIKA
EDITAL

Ábre inscrição para Concurso de HabiUtação
Faço público, de ordem do Senhor Diretor. que, de 2 a 20

de janeiro de 1964. estarão abertas na Secretaria da Escola

de Engenha.ria Industrial sita à rua aoceruve, n. 60, nesta

cid ....de de Florianópolis, as mscncões ao Concurso de Ma

bilit.ação para matriculas no Curso de Mecânica.

I _ O candidato deverá apresentar requerimento de

rnscrícêo, instruido com os seguintes documentos:

a) certü!cado de conclusão do curso secundário ou e

quivalente de curso reconhecido como de nivel médio (2

vias); __
b) fichas modêlos 18 e 19 ou equivalente (2 Vill's);
c) carteira de identidade;
d) atestado de idoneidade moral, firmado por cll.!as

pessoas (finoa reconhecida);
e) atestado de sanidade fisica e mental, inclusive abreu·

grafia (firma reconhecida);
f) certidão de nascimento;
g) prova de estar em dia com as obrigações do serviço

militar;
h) prova de pagamento da taxa de inscrição;
i) três fotos 3x4, de frente.

II _ O ooncurso constará das segUintes provas: Mate

mática, Pisica, Qufrnica e Desenho.

III ....... As provas de Matemática, Fisica e Química serão

exclusivamente escritas, e gráfica, a de Desenho.

IV .. A Classüicação obedecerá as seguintes dispOsições
l0) Estão habilitados, dentro de número de vagas e de

crescentemente, segundo a soma das notas obtidas nas ma

térias que constituem o concurso, os candidatos que tive

rem nota 4 (quatro) ou superior em"'tõdas ditas matérias.

2") Sobrando vagas, estão habilitados dentro do numero

de vagas, e descro'!�ntemenu" segunda a spma das notas

obtidas nas matérias que constituem o concurso, os candi

datos que obtiverem nota inferior a 4 (quatro) em uma ma

téria, na qual, porém, não foi atribulda nota O (zero).

3") Sobrando vagas, estão habilitados dentro do núme

ro de vagas. e riecrescentemente 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 atribuida nota O (zero).

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

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

constituem o ciclo colegial ou eqtÍivlJ].ente de curso reconhe-

cido como de nivel médio_ ,

5") Persif;tindo o· empate. êste será 'decfdldo em favor

do candidato que tiver maior número de matérias no .cic.lo
, col�ial ou equivalente de curso reconhecido como de nível

médio.
V - O número de vagas, fixados pela Congrea:ação. é

de 40 (quarenta).
VI _ O horário para as inscrIções será de segUndas às

sextas.feiras dás 09,00 ru,.. às 11:00 horas. Para os matriculp.
dos no N_ P. O. R., a Secretaria também estará aberta nos

dias 4 - 11 - 18 e 20 de janeiro. das 15:_00 hs. às 17:00 ho

ras.

vers:;;:�:ias::�Z!:,E:a�e�h�����n��:!r�� �ê���
dezcmbr.o...de 1963_

,
.'

Novos jOve�do Alto Vale

de Itajaí em ceruuomas ines

quemvers receot:ram)(:>:t:Lls ui

premas em renomacos edu

cauu...rios, tw.s como: zscc

la recruca de comerete

".LJom aosco", Gtnésro e .l!;s

cala Normal "Ruy Barbosa".
Curso Normal Regronaí
"Fausto Augusto wesner",
Ginásio e scscora Normal

"Maria nuxníadora" e Gru-

1.95&
1.959.

1.960
1.257 157,1

po Escolar "Paulo Zimmer- 1.%1

---(l-)-_--eK-p-�-"-o-e-m-m-i-llm-�--'-M--w-ne�la�d-"-------
(2) - expresso em quilos por carcassa

naram seus cursos, apresen- Reflna.se a análise introduzindo a variável relativa à ren

tamos. eaiorcsas feliClt.ações (�a "per oapita" a preços constantes, tendo como base o

extenstvas a seus gemtores ano de 1.948 prq,jetando-a com as demais .. Para o rebanho

que radiantes viram coroa- I uuuee-se de um coefíciente representativo de seu crescímen
dos seus esforços. to durante os 25 anos precedentes e, no que tange à popu-

lação, determinou-se a taxa de incremento do último de.
JUBILEU DE PRATA PRO· cênto.
FISSIONAL DO DR. GAERT

NER

Dia 8 do corrente viu pas
sar 25 anos de atividades pro
fissionais o nosso grande a

migo dr. Arvino Walter Ga-

mann",
Aos estudantes que termí-

Anos Renda per capita" Populaç�o Rebanho

l.962- 4.253,4 74,177 76.125

1.963 4.328,2 76.476 77.276

1.964 4.393.0 78.836 78.426

1.965 4.477,8 81.280 79.6[;2

1.966 4.552,6 83.800 80.796
ertner, mui digno Diretor do

Hospital Cruzeiro e cidadão A renda "per capita" acha-se expressa em milhare s de

que soube fazer de sua no- cruz.eiros e os demais itens em milhares de indivíduos; pro

bilitante profissão um ver- cOOlmento: este suficiente para se obter resultados satiSfa-

dadeiro sacerdócio. tórios na análise comparativa e horizontal.

Sabedores da passagem Observa·se que durante o periodo 1.957/61 a produção
do Jubileu de Prata de ati- diminuiu sensivelmente, ocorrendo o mesmo com o rendi·

vidades do renomado, clinico mer:to por carcassa. Tal fato mostra que as medidas toma-

e facultativo. não relutamos das pelo ppder público no sentido de melhorar o padrão
em aumentar o rói daque- zoo�écnico do rebanho ainda não surtiram efeitos e. �

les que estão rendendo as mo ressai óbvio, nos próximos anos a produção e o rendi·

mais justas homenagens ao menta tendem a permanecer estáveis na melhor das hipóte-
dr. Gaertner. ses Observação esta bastante otimista de ve� que os núme-

Torcedor "bl-campeão" ros, interpretados à luz da realidade. descortinam perspec-

mundial de futebol juntamen tivas poucos promissoras.
te com sua bondosa espOsa Por outro lado, revelam os elementos analisados que a

dona Sissa, adepto "doente" renda "per·capita" tende a manter firme o seu ritmo de e

do Flamengo, fundador e até· volução, o que sem nenhum� dúvida melhorará o poder a·

hoje grande baluarte do "Du quisitivo da massa, dinamisando a demanda de bens essen

que de Caxias", o dr. Gaer- ciaJ�, alterando sobre a estrutura do consumo. Donde' se in·

tner merece a estima e a fere que a demanda de alimentos nos próximos anos se

consideração que lhe dOOi- rá bem maior do que a atual, havendo uma tendência ao de

ca o povo do Alto Vale do sequllíbrlo. Tal fenOmeno será mais acentuado se perdurar

Itajai. a dp.sproporção entre o crescimento do rebanho e o incre-

Nossos respeitósos curo· menta populacional.
primentos ao bom amigo dr. Utilizando-se destas duas variáveis, verifica-se a existên

Caertner extensivos à Sissa, ela de uma demanda adicional que pode ser quantificadat
00 Clovis e ao Guida. em termos percentuais e absolutos. O rebanho aumento ..

uma taxa de 1,5% enquanto que o incremento populacional
regi!:>tra, em Igual período, um coeficiente de 3,1% sendo a

NADA DE ��e:a�:n:���esa�:�e���;n!;:u:;:;:.r:;=� �c=�
to da renda e aceitando a h'ipõtese de que apenas 1 % de

REBITES' :e�e���,::naodi�����á i�S�����;: =�;�::.a�o����:e:��
Il uma taxa de 1,8% com uma pequena aneração na estru-

Exija em seu tar.o :ura e padrão de consumo. Isto repercutirá por um pe-

Lona de freios •·
•.:OLADAS· riodo relativamente longo no nível de preços face a inelas-

_ 6C% ml-'Ia no aprO�l· to Ucldade da. oferta estimulando outros setores que apH!-

Menta das Lonal_ sentam m·aior flexibilidade de produção. Indiscutivelmente,
a pesca possui grande flexibilidade de produção e, além

CASA .aOS FREIOS 'b����;:�:rs��:�:s�t:::ç::= :Z�::;.,oc��:e�b;e�:Smi::_
r qlle O ";tmal ° aS<;1l1n� po<:Iç:fl.o ('�"'-f"\!!'''''''''''

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PlDRO PAULO MACHADO

COLAIORAiIORa aPICIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NIIHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORAOORa
- RUI LOBO - MILTON F, A'VILA -
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

48 ANOS DE LA8UTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

A MI· TRARA
A diretoria do Avaí Fu- fico Mineiro uma tempera Catarina. O giro em rere

teboI Clube vem de acertar da do mais famoso clube rêncte deverá aer Iniciado
com as paredrc-, do A!L- das Alterosas em Santa jé. na segunda quinzena

do próxImo mês de Janf'i_
to com uma exibição nas

ta CapitaJ contra o esqua
drão campeão da cllad<!'.

RADIOS E lORNAIS
REPIESENTA�ÕB .l. S. LAU, h6 3.f anos pnlportÍIIaIia • mais
eflcleftfe cobertura Jlublidl6ria II jornais de Iodo II .asn, mprlOll
suaequip,especiolizoJo a aceito novQsrepresemll{Õesder6diDs.
jornais. Para obter anúncios de S. Paulo e Rill (os principais cen.
tros publj(il6rios) (onfie II sua repre'senloj:ãtl a maior firmo do P
nero. E note: 16 aperomos mm UMA emissara I UM jomoI dt
cada ddodo. Pela infnrmalõ�5 nisto jornal ou ,salvo ..pOlI

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA
R. Vit6riv, 657. Ien]. 32· Tel. 34,8�49· S. 'aula

A diretoria do Caxlal! f"�loi'

Interessada em contratar o ll_

taeante Tlte, o1tualnH'nle ror!i

e"'do ao América �',C" CIIJ.
t'(lnlrato estã pl,lr tern,lnar.

'tOcla"la,fleluben,nerlcano
de'SeJa manter em SUIIS filPj_

FilS o JlrOmi8bor j01!lIdor.

Jolm'lIe, seja realizado no

t.ranacneso desta Semana.

o MlERlCA DI S. JOAO
BATISTA

Ifespondendo a um cOnvite
da diretoria do Usaty para se

e;-:Iblr em Sio JOão Batista na

tarde do último domingo, II

diretoria do Ame� In(ormou
da impossibilidade da eoueee

lizaçõo do amistOso em vlr1u

de do eompromlsao pelo Tor_
nele Lulu Melo, para aqWà:
oportUnidade.
Sugeriu então o dube ame

ncene a data de 22 do l':QI1'eu

te, eStando agora no apardo
da comunlcação do clube ...

",Uno,

AMERICA nESF.,J.\ PER\("H)

EnqUanto a dlrctorta du

Caxias está tentando c()n�p_

guir o concurso do avante Ti

tO do América a djrrtflTla do

Amer;ca também eatá all;'i:l.do

na tentlllh'a de con<egu.ir o'
atntadfl liberatório do ntuean

te Perâclo do CII-li:r ,

URUSSA.'"ij.a CLAS!<ll'ICAno

A repl'e';lentpção do Lrussnn

ga que vlnba disputando UmIJ.
at'órie de melhor de três prm

t08 com a equtpe do (;u"tã,
pelo direito de P3rtk�PMr cio

eampecnuto estadual de 19M

acabou conseguindo 11 tão al

mef.adaclallsiflcaçiio.

A EQUIPPE DO DER EM�

"ATOU

A representação do Depar_
tamento de Etradas de Roda

gt:m, atuande na manhi .la

domlng<? diante dos veteranos

do .·igueirense Fotebol CIII.

he, colheu expressivo result!l

do UO empatar pela contagem,
de3"'3

SEl\iDATA O JOGO iIDI.\UO

Continua Bi'm data (I cutd"

trans�erldl) de comum ucêe

do entre Caxias .. Olimplco

flUe deveria ter sido tra�';\d()

pela sétima rodada do 'I'or_

m;ltSINHO NO AMERICA

Encontra_se treinando no

Am\irica Com agrado ° ataeau

,Ic Gersinho.
O jogador poderá [Imlar

contraio com o clube rubro

dCnlro dO!! próZhaos diall.

Acredita_se entretanto <J"e

o cotejo entre ""'i-r"hl' '!"

Blomenau e ah'i-nc;(l'o" d�

,. BELO HORIZONTE
,. RIO DE JANEIRO
,. SÃO PAULO
,. CURITIBA
,. ITAJAI
,. FLORIANdpOllS
,. LAGUNA
,. TUBARÃO
,. CRIC/UMA
,. PÔRTO ALEGRE

Mais três encon-ros se

rão efetuados naturalmen

te no Interior do ESrado,
estando a diretoria do A_
vaí. à cuía frente se en

ccn-re o esportista xícon
no Tancredo, consultando

,com os clubes interioranos
a posaihílldade da reaítzn

cão de tais enconrros.

Grêmio,

bicampeão
gaucho

TermlnOIl, dOminl:"O o Cam
peoado audto de }'lItebol de

196:1, com o Itllll'lfo do (;rê_

:�, �::��IO�'elt:e�:�t(:I,�e� ;,;
r�rdeu "trl�or(.. 'IIJC'U'H oi

"Onlo'l nO "('rlnll'l<'" ",mtra'
)3 do In�crnllelonul , 17 du
Jlra�1I c 10 li" ,,\imor': e II"

t.us menu" ,'''Ioc:rd.-.�,

j) ATLE-TlCO
tão brasileiro
quanto Brasília!

Julgamentos do Tr:�unal
Esleve rl'unillo o Tribunu'..

de JUstiça De�porlh'HJ lendo
apr('clado e JUIl(ado .'árill'l
lIroeessoa que conllt:l.\'am da

pauta,
Compareceram i. reunião

flS juizes Lauro Santos, p",_

Sld;nte, Osn}' Barbalo, Ulln�
Meira e Marco AUrHio Krug .. r
No primeiro prOC�8SO apre

clou o eolendo Um r"clIrSo in

t"rp08to Pelo Trevlso Contrll
deCisão da Junta DiKpUn,,,
Desportiva da I.lga de Lnuru

:\Iuller.
Decisão, Tornar conh ..ctmcu

to do recurso c nt'gar provt.,

Inento, eonflrm�nd" n ded'llo

dllJunla.

dadaH as aelf"tnkll dec!6Qell:

OfÇ)' de 8011.1.11, a,)jtudOf! ,,1,_
'olvldo,

Ne,.u PrI:'S, dell'l:'ado: aiJw!_

.....
i, quaAdo jogador do A

n:rérica; multado em 3 mlleru

Noliçias de lôda parte
JlerrOIl!.ndo a reprtSentaçiio née por gramadO� de Sanla

c:l.o Lh'erpCIl por 3 x 0, II equi (.'atar;na, realtaaede �Igunll
Jlc tio Nacional de Montj,'ldt'óu jogos, IniCiando por eSta capi
dlpl!'.da I«nlcamente pelo bra t.al onde en[rentará ao A"IIÍ�osso processo seguinte:

Od)' :\Iesquihl, delegadO: "i
!olddo,
)i'o,'amente Didi: multado

em mais mil cruzeiros.
A.:Wguir o colendo aprecj(j\l

Um oricio do Yascc da GauHa

de Caçador, no qoal pleitea
"a indenização de deS�SI(�
aO Atlético de Chapccõ
uecil;;ão; '\\luJta 110 At!;\tleo

01" Clulileeó I!I";; mil eruzel-,

,·qs, determinando O Tribun:l'

'Iue O Atletlco de Chapeei) pa

),:'ue ao Vasco da Gama. qUII;1t
tia de 86,400,00 COmo indl!n!�

%IIÇÕO• j"
En�errando o juh::amtnto o

t'olendo aplicOU ao atleta v"

lérlo cio Figueirense a mu!I,1

dec\ncomi1cruzelrOSo.

f!;lIelro 7.oeze Momrll, temle

como atacante o ex_flameil_

qulsta Henrique, cOmo prh,d
'

pai valur, Ic,'antou o campeo
nato uragua10 de rutebol, tem
porada de 1963.

Futebol Clube qUe de.'erú em

presar a eseuesêo do Clubc

mineirO, A Cidade de Tubarão

Rlumenau, Itaial, Joínvlte e •

Cridnma jii estão se candlda

tando a uma exibição dO elnhe

mtneiro,

Será rcalblldo na nette do

JlT(,ximo dia ;11, n,} capital pau
IiUIl, ma .... uma monumentn I

pru,"a c Siio Sllve8t.re, movi

mentando os maior.". e mais

hmaaoscorredortsdo unlver!!,I)

O cumpecne!o paullI!ta de

futebol, apresenta II ijeguinle

coloca1;ão Com o'título Já d",,1

dldo em favor do Pahnelrall.

lo, lugar _ calnpeõo : I'almei

rallcom 10P.P.
x x X

.-\ ef,Iulpe do Clube Minci_

1'•• .te.'erá. N'allur Uma tOllr

:.....:.:_

20. IOgar _ "ice Campeão :

São Paulo com 14- �,P.
30, lugar _ Santos C'om 2� 1',1)

.10, lugar _ COIuerclul c Sio

Dento com 28 P,P.

;lo. lugar _ JlI,·entU,. ""m 29

1-P'P.
-60, '_ }'ern,,-Iârln e (;ua"'-

ny C'om 30 p,p,

70. lugar _ Botafol:o, Corln1i
.unS e Quinze de Novemhro

0:01ll 31 p,p�
80, lUgar _ PortugueSa de

J)i>�port..s com 3� p.P.
90. IUgllr _ ).'or"c>ltt' com 3�

36p.II,
]10, _,I'rudenlina com 4l P,P

,�o. lUgar _ Jabaqllara {'om

H P.P.

O Jâbaquar:r del'erii deSll'
forma descer pae" ,a prlmeiT:J,
di,'isão da F,P,F.

O campeonato paulista de

futebol atingirã leU fhul na

noIte'de hoje oom a efetuatão

de dois jogos, Em Ribeirão

Preto prellariio Cemercial e

Rotalogo enquanto que São

I'aulo x Palmeirlll! duelar:;o

no e!!tá<lio dI' I>"c;,emhi"

MINEIRO
NOS TEMOS

�

APE(A kl
de que você precisa!
Na qualidade de revendedores coto

rizodos. podemos resolver seu pro
blema sem demora, Em nosso estoque
locê encontrará . com certeza • a

peça ou o acessório que procuro, o

preço de tabelo, genuínos, testados
em laboratório, qcrontidos pelo mar

ca IH. E, no coso de qualquer con

sulta sôbre o seu Internotionol, tere

mos o móximo prazer em ctendê-!c.

Representante t' oi nesta cidade

G, SOC\S

CO:\lfo:RClO J;

J(1;1·nJ::SEX'r.\Ç()�:S
FI'I.\"lO ADliCCI 72_J _

ES'l'REITO
UUI tNO;O II. vlsta e o rcst..

em i2 preda�cs jllru
de .penll. t'7�

Terminou na noite de segon

da_relra," prazo para O eeers

Iro de chapas qUe cDnrorreriio

iSf'leiç';esparaanO\'adiretu
riu da ,\s�ocl;,ção dOI! ('r!>:ri..

(ali E"porll ..os de Sanla Catn

rln",

TamiJ':m de llIumenau che

gam_nml ;, nottCI" de ilHe

Oi�mpico e )'almelr;'1I I'slõ"

inter"""�ldos em t'mprl'star u

ma c�ihl�ão do Atlético MI

neiro, desde ,; lógico qUI' II"

c"atli<:�'j�s "fiam r"zo,;,'pi�,o ':otejo �nln' ea)!:;!"s e A_

�j�:Ic:e q:eer :s;:;;:a::in:Og;�:�
nlO dia 21, cuia renda re''C�
teria em h..ndiclo d<I8 jogltdo
rt'S dos doi" clubes foi CllJlce

ladO deflnlti.'amenip, aeglln!!o
"oUdas oriunda,; da )'IlIn�h�'<

lt'rcotnrlnl'n"e.

Enquaoto mUmenall e,llajlli
pcn!!am em r""lh.ar uma Ui'

hj<:ão do Á:lléilco MineIro em

SUa' rl'''Pi'cth'as cidade., ahn
,i-s d;,s jrrincipal" equipes alí

!!ccliadas, a rellr('frentação do

F"rro'i�rio de TUbarão ,'ai

a�ir parll se candidatar real

m"nte. II uma �xibl<:ão n"ml;'A rcpresl'nt.çào do Clube
.'\Ltettco Mineiro, dc.· .. ra te<l_

Ibar "m- giro pOr gramad""
cntarinCM�1:I no pró"lmo mi's

de Ja""lro, jogandO inclusi ...�
n�"1.a capltlil cnutr;, o ,\!'i,i

,1"Ulebnl CIIIIIIl,
OulrM p:rr1jdas do club.·

"11,,ti<:lIl'" nlonl.anhê ..
,
de"eriío

�o::r prugramadas P"I''' o interi

or c"t"rirll'''�'·.

o ;,l";,) co_lid." do CUlnl)C"

nato da Ui/a TuburonenHe de

.'utebul. e�tã dCI!..joso n,�m"

dI' concr"ti7.lIr <os ent"ndim"n
t,,� (1;'<;' ;( efetj,'a<;iio dest" IWI'

cidn Inten'�I;o,lu;ll ;''''l>1h'S''

:'<C X X lI. rellrc��nl;lção do l"lgut'l
rense cOntin"Rndo em 5UII ca

,\0 tomor conhecimento da minhllda apa�ad;!I�im" neshtll

n"llela de qUe o Clube Atlét; disputas dI) Toro�j" LUlu

co Mineiro, realizaria Um" )Ielo, C""I)a�OU melancOlic.-

tollrnét: por granradoS catarl- mt'o!c na tarde de ontem (�n

nen,.es a dlr..torla do Club� te aO IItu;11 lanLerna do cam

�á\llit'o :\lar<:Ílio Dias mOlitrou l'eonalQ )!n""ho ri .. · .·"t('bol M

I� Intcrdllada em real:!-..<:r
um IIml�IOl<o inl"re5bdual rm

Comunicação
Promoções R. B, de AmJ;laro aos Necessitados informa

�os prezado!:> colaboradores, que em virtude da Loteria Es,

t.aclual de fita, Catarina haver aumentado o número dos mI,

;harcs é transferido o sorteio da CÀMINHONETE'DKV pa
ru o dia 10 de abril de 1964, impreterivelmente,

A Comlss1l:�1'IC!('?té �11r'i1"ndi'lmllh f' ,Clu[!êS qui!'
�O·12,63l}rf'<;ij�h.lram,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(l1NCIONANOO DIARIAMENTE, ATENDENDO ASSIM A

1ÜDAS AS PESSOAS Q� PARA LA SE DIRIGIRÉM.

ALUGA-SE
Bungalows de Madeira.
Tratar no Jardim Atlântico com o Sr. Luiz.

DR. SEBASTIAO MOU�A
CIRlJRGlAo.DENTJSTA

CLfNJr.A DIURNA t: )"lOI'URNA
�.Dentista do Seminário CamilIano Pio XII de S, Paulo

Tratamento Indo:ar pela Alta Rotação _ Prótese
HORARIO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 18 horas

2's 4's e &' FEIRAs A'rn lItS 2fI:m
RUA NUNES MACHADO. 7 ESQ. JOAO PINTO

Partido Social Trabalhista
Secção de Santa Catarina :Diretório

Municipal de Florianópo!is
Secção de Santa Catarina _ Diretório Municipal de

Florianópolis
De ordem do Sr. 'Presidente o Diretório Municipal de

Florianópolis do PARTIDO SOCIAL' TRABALHISTA (PST),
convoco os membros do Diretório Municipal ! para uma

convenção a ser reeueada no dia 18 do corrente, es 20hs.,
li rua Duarte Sohutel, 66, nesta Capital, para tratar de as.

!'Untos relacionados a sucessão política munícípal.
'

Florianópolis, 12 de Dezembro de 1.963.
OT.�VIO ROSA., Secretário

18·12-63

Atencão Comércio e Associacães
ESCRiTóRIO TÉCNICO de'

CONTABILIDADE
DESENHO PUBLlrlTÁR10
CARTAZES P/ VITRINES

Ten. Silveira 56 Ed. Marzan -

2.° andar - sala 8.
-

'--VENDE-sf-
._-

trma camíoneta F. 100, estado de nova. 17 mil km.
Tratar com sr. Valmor Dutra à rua Antonieta de Bar

�os. 218, acima da Churrascaria Blumenauens� - ES-

TRF;:Jl°·

Laguna vaí erigir. final

mente, o seu monumento à

"HEROíNA DOS DOIS
MUNOOS".

A Comissão do Monumen

to a Anita Garibdldi, na im

possibilidade de conseguir
a liberação da verba. rede

ral de Cr$ 1.000.000,00 (hum
milhão de cruzeiros, aberta

para êsse fim pelo Decreto
n. 43.400, de 14 de março de

1958, e,. hoje, lamentável
mente classificada como

"RESTOS A PAGAR DE ..

1958", no Ministério da Fa

zenda, recorreu então ao Sr.

Govemador Celso Ramos no

sentiç.o de obter um auxnto

do Estado de Santa. Cetart

na que possibilitasse a cons

trução de um monumento

digno daquela heroína.

S. Excia., atendendo com

muita simpatia o pedido for

mulada por uma comissão,
que esteve em Palâcio. com
posta do General Paulo Viei
ra da Rosa, Dr. Aroldo Joa

quim Camlllo e do autor
destes linhas, remetia, al

guns dias depois, à Assem
bléia Legislativa do Estado,
um projeto de ltrt autorizan
do a abertura de um crédito

"especial de Cr$ 2.000.000,00'
(dçjs milh6es de cruzeiros)
.para a realização dessa obra.

O projeto govemamental
.em referência, àp6s percor
rer com êxito todos os esté

gtos do Legislativo Estadual
acaba de ser transformado
na LeI n. 3339, sancionada
em 27 de novembro de 1963.

Graças a esta patriótica
e elogiável iniciativa do Gov.

do Estado de Santa Ca

tarina poderá, em breve,
saldar tão velha' dívida para
com sua mar-ir heroína, e

a Comis..ão do Monumento
_-_.- ---- �

Instituto de Apo�entador;a' e
.�

Pensões dos Empregados em
Transooríes e Camas
AVISO AS EM?PE\lIS

° Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Emprega
dos em Transport.es e Cargas avisa às emprêsas a êie vín

euladas que. em conformidade com o disposto na Lei n.

4.281, de 3-11-63 e Resolução n. 1.333/63, de 22-11-63 do Conse

.ho Diretor do rrenartamento Nacional da Previdência Sa

cia!, o recolhimento das contribuições previstas no art. ii"

da referida Lei, obedecerá às seguintes normas:

a) O desconto não está sujeito ao limite de 5 (cinco)

vêzes o maior salário no país. ,

b) Concorrem com Importâncias iguais, empregados e

empregadores (:"!u� para cada, sobre o valór do 13' salarío)

c) Não incidem <;ôbr� o 13" (décimo terceiro) salário

conrrunncões par-i terceiros (LBA, SENAI, SENAC: SESC,

SUP:�A:t�ias para o recolhirrientb (de�t�s contribuições
são normais (GR-nAP·(\Qfi); sendo desnecessária a Identíü.

caçao nominal ou numérica dos empregados
e) ° prazo para o reooünmento sem juros é o mesmo

das contribuições normais, inclusive para os pagamentos
efetuados nc decorrer do ano, por força de cessação da re-

Iacâc de emprego.. •
1) A contrfbuicân sôbre o 13' salário está sujeita à

Hscaltzacão. Pfi\7,OS e penalidades previstas na Lei 3.807/60,
devendo a empresas exigirem dos Orgãos Arrecadadores

do tnsututo. o recibo utiH7,f1rtO para o recolhimento normal,
com a obs�rvaQiio: "13" salário".

FloriaI!ópolis, 13 de dEizeJl�gr.o de Hl63.

18-12 NiJton Francis(o ReheUo Mat. 2851 - Delegadfl �<:tR.dual
20-12-63

AGORA... Restam p JUC JS di as

Tudo em 10 PagamRntDs-S�m R;:'é -Cillll
u à Vi·sta-Desconto EhtivD De �O./·
, SALAS DE JANTAR
Conjunto fónnica - desde 20.000,00 mensais ou à vh.la CR$ 1.6J.ür,O,OO ,

Conjunto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à V.S";.d Clt$ 13J.3tlil,OO
Cor.jUJIto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou \"1.:1,1 CU$ 185.400,Uil

Conjunto caviún3 - desde 23.800,00 mensais ou à "1:\1:1 Clí$ 1900400,00

Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à v:.sta CR$ 296.ui)0,00

DORMITÓRIOS DE CASAL

ConjUllto em marfim - desde 23.337,00 mensain ou à vi,!..

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

Conjunto em ca\liúna - desde 27·440.00 mensais ou à VJS"I

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

CR$ 186.700,&6
CR$ 211.800,00
CR$ 219.500,00
CR$ 268.000,00

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde 3.990,00 mensais ou à vista CR$

SaFAS-CAMA
31.200,00

EM TECIDO - desde 3.960,00 mensais ou à vista

Em plástico - desde 5.260,00 mensais ou à vista
CR$ 31.680,00

CR$ 42.000,00

rm ......

CONJUNTOS ESTOFADOS -- ESTANTES -

MESAS DE CENTRO -- ABAT .rOTTRS

P4liiêlPf DO FRT__""IVA�lrmC�IM1
e ganhe um DKW-VEMAG (BELe!R)

êllr -todo- equ�pedo

a Anita GartbaldJ, organiza- ven)ador do Estado, em SUB

da olicialmtnte pelos idos respectiva justificação, re

de 10 de agôsto de 1955, ve- metida â' _4.ssembléla Legts

rá, após tantos anos de luta jatrva -ec Estado, solicitando

e decepção, concretizado o abertura de um crédito es

seu ideal e coroado os seus
-

peetal que' possíbüttarâ a

esforços, num exemplo ver- ereção do Monumento a A·

<ladeiro e maravühoso. de' níta Garibaldi, em Laguna.
Senhor Presidente:idealtsmo e perseverança.

\ O Povo Barriga Verde, por
SUa vez, irmanado a êste ob

jenvc comum, ,rejubila-se,
neste' momento, com o Sr.

Governador CEL§iO RAMOS

ppr esta elogiável e meritó
ria atitude, que vem indu

btuwelmente testemunhar o

seu firme propósito da pres
tf�ar os nobres e tustos em

oreendtmentcs populares.
S. Excil\. assim prooeclen-.

do, grangeou, com muita

tustíoa, o aplauso e o mere

cido reconhecimento dos

seus coestcduanos pots. o

monumento a ser ereutdc na

prõerte terra natal de nm

ta Guaribaldi, reoresentará
uma singela hornenaoem de

todos os catartnenses B l

rnoTt<.l· "HEROíNA LAGU-

MF.N��GF.lVt DO oovwn
NADOR CELSO RA.MOS
Put-tíoarnos. a eeeutr. a co

pia da mensagem do Sr. Go·

Tenho a honra de enca

minhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à

apreciação dessa augusta
Assembléia Leg-islativa, o in

cluso Projeto de Lei, que

autoriza a abertura de cré

'dito especial no valor de

dois rr'!11-jfSes de eruzetros

tcrs 2_W,'1f1rQ.fl'1\ cl:�Sti,1"'JO

à ccnstrr ?) nn cídace de

Lusuna de um monumento

à Anita Garibaldi.

Enquanb, que em países
COMO a It(iia, Franca, Ar

gentina e Uruguai. ergue-u

se Importantes monumentos

que perpetuam o nome e os

feitos dessa' notável hercí

na, c'"lm""'''.�ente da liberdade,
não é justo que esqueçamos

que fl1R t'">Fl"l)ém é uma Gló

ria do Brasil.

Erie;indo '.�'11 monnrnento

em memória de Anita Ga

ríbaldi, na cidade de Lngu-

na, sua terra natal. estarão jo para. reiterar a Vossa Ex

oovêrnc _ o povo catannen- celência e aos aeua nobres

ses, contribuindo para re- pares, os protestos de mi

parar um esqueclmertto in- nha elevada estima e consi-

justificável. deração.

a�;�;�d�ar�e r:;:��rE��; CELSO RAMOS

gío Poder aproveito o ense- GOVERNADOR. I
Cetrais Elétricas de Santa

Catarina S. A.
A.SSEJl,JBU:IA GERAL EXTRAORDINARIA

_ Edital de Convocação -

Fteam oonvldados os senhores acionistas da Cent1'a1s

;'-';�'JS de Senta Catarina S. A. - CELESC -e-, para. se.reu

m em nsaembléia geral extraordinária que se realizar'

j sede eoc'nr. à rua Frei Caneca, n. 152, nesta cidade de

�1('rTn:16polis, às 11,00 horas do dia Z7 de dezembro de 1963,

e ccnterarem sôbre a seguinte:
ORDEM 00 DIA

1.- lAH'.Ut:"l e ceucerscão sôbre o laudo dos .. péritos
�" ..,..,e:'c ....os pe ra a evalíacâo do patrimôniO liquido das se

Iodados subsidiárias da CEI..ESC.

:... _ &prec\ação dos atos praticados e resolta;io sObl'f'

a incorporação das sociedades subsidiáriaS a esta CELESC,

3. - Aumento do Capital Social.
4. _ Alteração dos Estatutos Sociais.

5. - Outros assuntos de interesse da socíeceée.

FlorIanópolis, 16 de dezembro de 1963.

res.) Júlio Horst zedroens, Diretor Presidente

HermeJino Largura, Diretor Comercial

Eng. Heinz Líppel, Diretor de Operações
2(1.12.(13

AVISO AS EMPRE:SAS

Prefeito de Pôrto Bglo
êcbe-se nesta capital desde ontem o nosso prezado a

migo sr. Leopoldo João Guerreiro, DD. Prefeito do futuroso

Município de Porto Belo, influente Politico do PSD, e ele

mento de destaque na s-rcíedade local, pelo seu alto espirita
de cavalheirismo e carater, que muito honra seu' feitio de

homem público.
Na oportunidade "O ....:STADO". deseja-lhe feliz estada

entre nós.

UMPI e'ece nova Diretoria
A União da Mocidade'" Presbiteriana Independente, do

Estreito em reunião Ordinária elegeu sua nova Diretoria

oue haverá de reger aquela Sociedade no decorrer do pró
ximo ano (1064).

Ficando assim constituída:
Presidente: Thomnz Costa de Carvalho
'Jice-Presidente: Carlos Osvaldo de Farias

ln. SCf'ratl'.ria� Marly T<,iresinha da Silveira.

2a. Sccrct6.ria. Marisa Teresinha da Silveira

Tesoureira: Salete Lima da Luz.

FRÊMIOS fúBUlOSOS! - DurlO SORI[IO'
I/(a séie ;,{.

UM AUTOMÓVEL DKW-VEMAG .1963. NOVO fBELCARI
Tota!mente equipado

A"a sirt!! 'f}'.
1." prêmio - Um dormitório super.luxo CIMO

�:: ��:�:� : ��aC��I���oa ��������e!?I�I�O
Todos da Nova Linha

CAOA PARCELA OE '2 MIL CAUZI!l"OS DI!: SUA COUPAA, OA OIREITD ..

UU COUPON O'" SERIE �A" E CADA C,.'.0OO. UM COUPON DA SERIE"B"

14
EIS· AS CONDICOES DE VENDA

2O "!. DE DESCONTO

IoO EFETIVO NAS PAGAMENTOS·
COMPRAS IGUAIS. SEM

.
A VISTA. OU ACRÉSCIMO I

�.""JOiJ_-
GRIINDE VARIEDADE DE MOOÊlOS E a CDNsaORIDI
AUO QUALIDADE CI M O. AGORI AO SEU alca.CEI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ioício à ilDpor an esobras 8 ateo 8 reivio ic �õe representantes de etes- vat6rlo de Música. teve tu- slsUlncla despertou foi 8 de. nlclpios da região, o Gover

ses. Após passar em reviSta gar proveitosa reunião ed- eletrificação. Em resposta, nadar foi incisivo: "Se o
o contingente do Tiro de mini6trativa. da qual parti- Celso declarou já ter deter- Govêmo contar com O
Guerra, teve lugar um+- ciparam com o Sr. Celso m1nado urgentes providên- apoio das populações rurais
rada clvico .milítar com a Ramos e Secretários de E& eJaa nêsee sentido, estando das tonas a serem beneCl
participação dos princlpais lado, o Prefeito de Brusque. em andamento a obra que ciadas, a eletrificação esta
estabelecimentos de ensino representantes de tôdas as conduzirá energia da Usina rá pronta, no mínímo, ano
e da unidade militar sedia- tacções politicas da Cãme- de Cordeiros. em Itajaf. pa- tas da primeira metade do
da naquela cidade. ta de edis e prefeitos dos ta Bnlsque. devendo estar ano que vem". ReteriR-se o

municlptos vizinhos. As vá- conclu1da.
_

no próximo ano. Sr. Celso Ramos à crgantREUNIA.O ADMINISTKATI- rias reivindicações apresen- Outra soUcitação debatida zação de cooperativas para
VA COM REPRESENTAN- tadas toram respondidas (01 sObre as estradas nrue- 8 solução do problema, Ou-

T"�S 00 POVO uma por uma. pelo Sr. Cel- que-Vídal Ramoa-Itupcranga tros assuntos de menor sigo
so Ramos. sendo elas - em e ainda Brusque-Tíjuoas (via nificação, mas nem por isso

No auditório do Conser- quase sua totalidade - Canelinha), ambas de vital menos importantes, foram
atendidas pelo governador importância para o franco debatidos durante a reu

nião, obtendo todo"s uma

resposta. franca e atencio
sa do Governador Celso Ba
mos.

O resto do dia foi dedica
do a visitas a estabeleci
mentos de ensino da cidade
de Brusque e ao Seminário
no Bairro de Azambuja. A
noite o Governador e a co
mitiva foram recepcionados
na S.E.R. Bandeirantes.

Contactos de alta slgnltl
cação marcaram a visita do
Governador Celso Ramos à

cidade de Brusque, onde

importantes obras estão
sendo Inicldas nêsse mo-

mento em vários setores da

administração pública. Pe

la manhã do último sébe
do o Governador e comi-
nve que o acompanhava
foram recepcíonedoe à. en-

���ito d�:U��rd. ���
toridades, próceres poítucos

catartnense.

BRUSQUE NA ARRANCA·
DA PARA O PROGRESSO

Entre as reivindicações
apresentadas, a que mais in-

o Governador atende as reivindicações que os representantes de Brusque e muní

críuos vístnhos lhe foram levar na reunião administrativa

desenvolvimento do munící
pio, cujas obras desenvol
vem-se a todo vapor para
sua rápida conclusão. Quan
to à. Casa Rural e agência,'
do Banco do Estado, o Sr.

Celso, Ramos disse que tão

logo seja fornecido o ter
reno as obras terão inicio
Imediato. RespondendO às

reivindicações de ejetrtüca
ção para o interior dos mu-

Celso nu Palanque Oficial, durante a parada civico-militar, na cidade de Brusque.
Apart:crm nu toto: xr. Roland Renaux, Secretário Eugênio Doln Vieira. Prereito

(.�'/o (,('\'aerd, Dr. Rid SlIva e Dr. Guilhenne Renaux

Dep. Elgidio Lunardi:
.. .

Repercute na Assembléia Legis�ativa
Vh,ita de Celso Ramos ao Oeste,

Teve profunda repercur
são o discurso recente do

deputado Elgldio Lunardi,
representante do PSD na

zona oeste, a propósitO da
visita do Governador Celso
aemos à região, à instala

.
cão da Secretaria do Oeste

Realizadas ontem as solenidades de
Forlllitura da Faculdade de Filosofia
Reitor Ferreira lima Patrono - Pr of. Anibal Nüne� P-iras ParaninfQ-

Realizaram-se ontem as Curso. de Geografia /, Ma: Carolina GaBotti ����r���::leGraciosa
:�en�a::s �: l�r:t.�: �:� ���nc�o(OradOr) K�h:;:o de Letras Neolatinas Honorlna LunardeUi. ce-

culdade de Filosofia da Uni- Ester 'romeun Alba Mari� da Silve�ra vallazzt

versidade d; Santa Catari· �f:��rP��e�:n!���� �:�� AE��:thSi�:��es Maria Emllia Nunes Pires

n� solenidades de forma- Victor Peluso Júnior Tania Balsíní Maria José Vieira

tura -constaram de missa Curso de HL<õooria Terezlnha Oennlng Michels ,=�Ol:� ��.:a Beck
em ação de graças, celebra- �;l::r;:U!� pederneí- �:::::s��ic!:°�=gCadO Professor Homt:nageado

:;a eI�:lj:caç: Sã:e F::� ras Corrêa CUrso de Pedagogia Nilson Paulo

;ee���d:IV:;: 2�eh�:�!al;� m��izabeth Moellmann '00-
__�, _

. ,..:''':':''0:0p'!:.:�JO: ��i:n�:i�o:pé��s�l.. Nota do gdui'fiete do 'Pr�i'cij'!o'
David Ferreira Lima, Mag- da Cosl.a

d I dnlfico Reito, e Pa"ninfo o Toe",. ,,,.. Mntta Construçao e reparos e C1I ça as
professor Anibal Nunes Pi- Walmor B. Senfl

O Prefeito WA:,OEMAR e reparos das calçadas nas

�esTu�:torpre�� Fa���::: P�::@.�ar���e����ado VIEIRA sanciono' L a Lei ruas pavimentadas, dando

gem especial ao professor Cuno de Létras AnIlo :n���lIçi�e edl::c��st�: �x:cr:;Zo::S��r:�in::r:
H�:qU�s s�:u�:� :n�:: El�:�=bUSCh de calçaidas. qual sera aplicada a multa

charelandos de filosofia de Fortunato Alves CavaI- daA c��st��eç��, r:c��;�;:�� �:. Cr$ 2.000,00 mensalmen-

1963: eanti

CUrso de Filosofia Maria de Lourdes Silveira

EvangeUa João Kotzlas Maria Luiza Périco

Januário Raimundo Serpa Professor homenageado
Walmor Cardoso da Silva Rosa Weingold Konder

Professor Homenageado Cursos de Letras Clássicas

Pe. Francisco de S. Blan- Pe. José da Graça Simões
Professor homenageado s.o.-s.chini

1\1aria da Conceição
.

de Sales CoimbraOnde o dinheiro pouco
ainda rende As "ianças do Educan·

::��::t:��:::é ::F;�;:: ���i::::;�:t�:�i��:
nópolis, onde o dinheiro

.

tras crianças desvalidas, em

pouco ainda rende. O local ::��ga!e ��::en:�:;é ��;�il�::-, mesmo que
Estabelecimento - lançam

rápida, à Grutinha, confir- ���éu� :::� .c:���en:�
:-;á �efa::ii.:.rá =no:: AJUDA·NOS!

O Edl.'.candárlo está en·
mormente para as compras
de Natal.

Ninguem acredita menos

em milagres do que o ra

biscador dêste comentário.
Todavia existem fatos que
são bastante incomuns. Ori

ginais, Unicos.
Que o dinheiro vale me·

nos cada dia que passa ti
de conhecimento de todos.

Que as utilidades, de tÕda
espécie, cada dia custam
mais caro, também Ignora.

frentando grandes
dades.

dificul-

ali encontram proteção e

amparo têm de continuar a

se .alimentar, a se vestir, a

se educar.
Não podem ser jogadas à

rua, à. mendicância, à. ruina
moral - que é a mais tris
te das ruinas.
O Educandário Santa Ca

tarina jamais poderá fe
char as .suas portas.
Essas crianças que não

têm a envolvê·las uns bra
ços maternais, e ao alvore·
cer da vida são depOSitadas
de imediato nos berços do
Educa"ldário, são nossas pu
pilas, cumpre-nos, pois, pro·
tegê-Ias e ampará-las. l

Natal é festa de confra·
ternização, festa de amor

universal, é a festa da ino
cência, a festa da criança.
Não é justo que endere·

cernas agora um óbulo ge
neroso ao Educandário San
ta Catarina?
Não é justo que nos lemo

bremos dessas crianças que,

e das obras que a atual ad
ministração estadual vem

realizando, ali.
Acompanhando, juntamen

te com o deputado Fiora
vante MassoUni, a comiti
va governamental, o sr, El

gidio Lunardi afirmou ha
ver sido o primeiro man
datário recebido pelo pre
feito de Chapecó, sr. João

lar, citou a liberação total
da verba de 500 míhões de

cruzeiros, dotação global da
lei criando o citado orga
nismo, e mais 750 milhões
da verba consignada para o

exercício de 1964, que será
liberada •

INAUGURAÇAO DE OBRAS
EIU XAXIM

Destri e autoridades e per-
sonalidades locais, inaugu- Após o lider governista,
rando o Chefe do Govêmo Isr. Dib Cherern, congratu
Municipal, o retrato do sr. lar-se com o discurso do sr.
Celso Ramos na sala de des- Elgidio Lunardi, êete, em

pachos da. prefeitura, e

consignou, na ocasião suas

congratulações ac governa
dor "que tanto já tem feio
to tanto pretende fazer nAoo
só para Santa Catarina,
mas, em especial. para o

extremo oeste barriga-ver-

continuação, referiu-se às

inaugurações que o sr. ceí
so Ramos procedeu em Xa
xím, da Cadeia, Delegacia

:n-:liC:; ;es:n:�%�n��
do Estado. com a presença
dos diretores desse estabe-

de."

STGNTFICAÇAO DA INSTA· .laraquáLAÇA.0 DA SECRETARIA
,

DO OESTE

lecimento, sendo alvo da
mais carinhosa recepção do
povo daquele progressista
munícípío, onde, na oportu
nidade, criou a Escola Nor
mal, dando mais um grupo
escolar além do já existente.
Citou a seguir os estudos

para a implantação das ust
nas de Itapitinga e Chape
cc, no salto acima do rio
Saudade, e afim de que 8.!

obras a serem iniciadas não
sofram solução de continui
dade, a verba de 500 mi·

lhões, regulamentada, será
liberada em parcelas men

sais de 100 milhões. Quan
to aos malefícios da última
íntempérío, assinalou que
.D g�em.ador , Celso Ramo!>
autorizou auxilio de 6a -mi·
lhões de cruzeiros à região
flagelada e auxilias de pe-

quena monta serão
através de empréstifl1ÓS"
BDE; mencíoncja a .

tura, pelo Chete do
no, quando da instaI
Secretaria do Oeste, de
tro COIRênios com

o govêmo dava. provas
baís, com a ortação, �
cão e Imediata operOJ(dade

:t=: d�osr��
(ConL na 4',.'

Disse a seguir, o orador,
da. alta significação da ins

talação da Secretaria do

Oeste, organismç que tem a

finalidade de dar especial
destaque ao desenvolvímen
to da região através de

obras e beneficios que vi
sam desenvolver rápida, se·

gura e firmemente tào rico
pedaço do territÓrio catarl
nense. Respondeu aparte
do sr. Femundo Viegas, ob

servando, CJue há 10 anos o

governo udenisla
.

esquecera
aquela zona, e êsse fato o

povo dali evidenciou na vi

tória que deu em 1960 ao

sr. Celso Ramos, e que em

1965 a derrocada udenista
será mais ampla.
Sõbre as atividades da

nóvel Secretaria, que tem

na pessoa do sr. Serafim
Bertaso o seu ilustre titu-

Nà Europa se consome mais
Margarina

Depois das campanhas de margarina é atualmente da

esclarecimento médico que seguinte ordem:

recomendavam o emprego margarina
das gOrduras vegetais, mais quilos per capita
saudáveis que as animais, Alemanha

-

11,3
os indices de consumo da Holanda 20,3

4,8
24

margarina subiram conside·
ravelmente na Europa.
Segundo informes do "Co·

mitê International d'Etude
de la Margarine", a quali.
dade atingida pelo produto
e a experiência favorável
dos consumidores também
cofltribuiram para êsses re

sultados.
De acOrdo com aquele

Comitê, que tem sua séde
em Haya, o consumo de

Áustria '

..

Noruega
Dinamarca
Suécia

Simpósio de His
tória Natural

O Sr. Ernesto TremeI,
BiOlogista do Departamento
Estadual de Caça e Pesca,
atendendo convite do Con
selho Nacional de Pesqui
sas, participará do Simpó
sio de História Natural (Or
ganismos Aquáticos), a rea

lizar·se em São Paulo entre
18 e 20 do mês corrente.
Este mpósio-_ está- sendo

organizaRa pelo Fundo Es

p(�cinl dr '\I,lparo a PÚ�CJlli·
"'_ ..1." .I.!.�Lu,...I." �ié E"u J/I:IL,lo.

19
No DIáRIO CARIOCA, a propósito da memorá

vitória do Flamengo, transcrevo abaixo a crOnIca
..

orelhas ardem" de Super XX, pUblicada sob um cli
em que aparecem, abraçado;; e sorridentes, os srs. J

Goulart e Carlos Lacerda:
"CL - Ninguém vai dar mais "golpe", presidente,

tudo azul. O nosso Flamengo é o campeão.
JG - Eu sabia que. o Flamengo botava ordem

casa, governador.
CL - Sou a favor da reforma agrária, presidente

de tôdas as reformas. Pode botar tarnbéPl
Brizola na Fazenda.

JG - Muito obrigado. Eu também não digo mais q
lá em casa nAo tem água. governador. V

esquecer a falta dágua. Tá tudo azul.
Ambos _ Flameeeenngo! Flameenngo! Tu u u u u u

glóó66ria é IutaaanTr. _.

,.
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São exíguas as verbas

TAC�CRUZEIRO DO SUL �:ade:pe���ta:�ea i:�I�:�
Novos Horários dos CONVAIR 40 é como um monstro voraz a

Direto a São Paulo e Rio de Janeiro ��gOI�:c�����ias�adaexi�i:;
3a, 4a. e 6a, às 11,45 maiores.

DOMINGOS - 14,45 ro�':úm:�':c�osq���:!ên:
PARA cifras quase absurd:l6 de

PORTO ALEGRE :�t:l�u��ta�: a�é ��:
3a. 5a, e SARADOS à. 1030 po","" tempo a mais fina

DOMINGOS - 11,15 �:::da :�l":pa,,,:�:�,":i':
TAC-{RJZEIR-O )() SlIl - SEMPRE ,,. mês aos funclon'nos

desse Estabelecimento.
'\
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