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o TEM P O (M"eoroIÓSlcol
tSintese do Boletim Geomrieorológico, de
Ao SEIXAS NETl'O válida até à._.. �{,18 us. do

dia 19 de dezembro de 19G3
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI·
CA MÉDIA: 1006.6 milibares; TEMPERATURA ME·
DIA: 35.0" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 70.0�ó;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12.5 mrns: Ne
gativo - Nevoeiro cumular - Chuvas esparsas _

Tempo Médio: Estável.
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Presidente é contra o -reconheci mento dos governos de fato

Colombia não Reconhece os Ciovernos de
Honduras' e . da Republica Domini(ana

18
BOGOTÁ. 18 (OE) - O Jidade. um estimulo para rou em Bogotâ o presidente ao ser interrogado pelos no. que acaba de reconhe

·

A bOI" . G -

I d Presidente da Colômbia os golpes de estado no oon- da República colombiana jornalistas, sõbre a atitude cer os govêrnos de SAn Do-

ssern ela era a ������mOqueL:�� p�:lê��: tinente americano�. decla· Guilherrno Leon Valencia, do Govêrno Norte America· mingos e de Honduras.

ONU contribuiu para solução g�:'��E:'�=����:'i�;:Estivadores podemequivaler-ia a amparar os

de graves problemas ����:,!: "�:l��C�=:ina��� I ty::��Á�S(�:)!D� ,,�NOl'8� ���'�U,d�'m;�:�',,!'��:�: �:�� p:�o��.d;::;:Õ::t�� �:,t:a��:��L p�;��,n: 9reve a qua que r momen �
assembléia geral das Na- te de si", declarou ontem o bro. Os trabalhos da Assem. comprova a declaração de SANTOS, 18 (OE) - Os do Tribuna) Federal de Re· de Santos. A determinaçâr Aéreos e Fluviais, e da Pe-
ções Unidas. não obteve re- presidente da Assembléia bléia foram dominados pe- que a Aliança para o Pro-r estivadores de todo o pais cursos, que determinou a partiu da Ocnrederacão Na deração Nacional dos Esti·
sultados espetaculares, mas Geral Carlos Sossa Rodr'i- la repercussão da crise nas gresso, se realízaria me- foram postos em estado de sindicalização dos chama- cional dos Trabalhadores vadores, que admitem a
contribuiu para preparar gues da Venezuela, em seu diante govêrnos demccrã- alerta, em face da decisão oos "Bagrlnhos" da estiva em Transportes Maritimos, deflagração de greve geral.

p,no
pac. .,

tutu,,:
'o

diCU"d
d, encerramento :E2��:ii:;it�i����r,��%: :����C;�,�:o(�!) ,,;m:� Revl'sta' de Extrema DI'reita Retl'rada �:�o j��{��l.mantida a decio

• catástrofe mundlt'-l. de fato. constitue em rea- J I
apa vai a n Ia em

"PREMIER" CHINÊS CONT!NUÃ� da Circulação nos EUA196 4 VISITANDO O EGITO WASHINGTON, 18 (OE) tra o Presidente K,nnedy,' acusado o comunismo ín-
- Foi retirado de circute. Ao mesmo tempo a associa- ternacíonar de haver as

ção O número de dezembro çâo de Ultra-Díreíta Norte sassinado o Presidente xen,
da revista "American Opio Americana. acaba de lan- nedy, por meio do marxista

nion", um dos órgãos da As- çar uma nova ofensiva con- Lee Oswaldo O comunicado

sociação de Ultra-Direita tra os comunistas e seus convida a todos os norte
Norte Americana. por con- cúmplíces nos EE.UU., me- americanos a redobrarem
ter, artigos de crtttcas con- diante comunicados da ím- sua vigilância.

CAIRO, 18 (OE) - O pri
meiro ministro chinês Chu

I �:t�a!'i��� �ãOYe=��ele��
nhã em avião especial com

destino a Assuan, onde ob

servaf-á os trabalhos da

grande represa e central

hidrelétrtca que ali estão
sendo construídas.

prensa. Nesses comunicados,

Negrão de Lima
deixa Lisboa

LISBOA, 18 (OE) - Com
um coquetel oférecido em

Ltsbôa as mais altas auto.
ridades portuguesas, o Em
baixador Negrão de Lima
inicia as suas despedidas
de Portugal, de onde deverá

partir no próximo dia 29.
Nos próximos dias. o repre
sentante diplomático bra
sileiro, estará sucessiva
mente apresentando suas

despedidas ao Presidente da

República, Almirante Amé
rica 'romea. ao Presidente
do Conselho Oliveira Sala

zar, e aos Presidentes da
Assetnbléia Nacional e da

Sublevados da PM 'Potiguar:
Anistia ainda não saiu

FORTALEZA, 18 (OE) -

Os funcionários públicos
do Ceará' renunciaram ao

abôno de Natal, após espie

nação feita pelo Governa

dor Virgílio Távora. Reu

nido durante uma hora com

Brnsilla 18 (OE) A oes- . projeto de Lei que conce-
peí-o dos esforços oeseu- de anis-Ia aos sublevado,
volvidos ontem, não fOi pos da Polícia Milí-ar do Rio
sivel reunir a comissão de Grande do Norte. Já foi
ccnsututcão e Justiça do conseguida a trasmítação
Senado. para apreciar l) em regime de urgênctajur

gentissima à ma-ér-ía. quan
do foi enviada a plenário.
TOdavia, a comissão de
constituição e justiça só
mente dará �arecer

panhla do Secretario da.

Seguuançu, CeI. Gustavo

Borges, e do Superinten
dente da Polícia Judiciá

ria, no local comandnnd r

pessoalmente Os trabalhou
de salvamento.

Pravda: lncenílvadores da inva
são de Cuba voltam a se

manifestar

O PSD estuda a situação nacional
RIO, 18 (OE) - O sr, ante as graves perspectivas

Amaral Peixoto, convocou atuais. Durante a reunião.
para esta tarde uma reu- será examinado o problema _

��ãOp:�� :���i;aais pr�!���� �� �����:�� ;efaor;r��;J�fl� . Coreia tem Presidente .Eleito
do abster-se de qualquer cão pela SUPRA de um de

creta decla rando da utíti-

em janeiro.
Câmara Corporatlva.

MOSCOU, !8 (OE) - \0

jornal oficia! do partido
comunista soviético PRAV·

DA, afirma hoje que com a

morte do Presidente Ken·

. ned�_: os i�ce�tiv8dor(>s d:{

:�.���t�_:.d,�, ��,�,�:'���ú_

tactos Unidos voltaram a se meiro ato oficial como che
fe do executivo, consistiu e

em abolir a Lei Marcial. sob
a qUOlI g-overnou o pais co·

mo presidente da Junta Mi·

litar,

SEUL (Coréia), 18 (OE)

dade pública. para feito de

- O Gal. Par Chung RI, to
mau posse na presidência
da Repúblic3 da Coréia,

--,-,-,,1
," .: u., ",I,

I(' ,� \ L "1 .... �J !
...,__.__ ---,.

.'- ....-----....._ ....•

entrar em

-

Ultimas
Uotici;s

acto Horizonte - o en-

centro Jánio Quadros
Magalhães" Pinto. semente
devera Sf" ere.car após os

restcjos de Natal. O en

contro, pudera ocorrer en

tre os dias 26 e 31. segur••
do informaram círculos

RIO � Já estão eíreu-
lendo na Guanabara. as

notas inglesas õe .5.000
cruzeiros. com a segunda
es-ampa ele côres verde e

vermelho rubi. de ambos
cs lados. As novas notas

cbegaeam a causar algu
ma estranheza ao pübll
co. 'tendo diversa; pessoa.�
recusado a acet-á-te s. As

notas fabricadas pela A
mertcan Bank Ccrnpany,
já. se esgoraram

PARIS - O evtão da u-
nited stete, A:r Force. em

que viajava o Secretário
mar-a. escapou per pouca
de Defesa Robert Mac Ni'
de se chocar com um ja·�
da 'rrans wolr-l Airllne-;.
no aer�rtlJ francês -le
Orly. O ehoque só foi evi
tado, graças a »oncía da
pnôto do avião militar.

São Paulo - Foram rei
niciadas as diligencias pa
ra a elucidação do turto
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sra. Sueli Cunha

Felicidade Almeida tenha a impressão ex"",,

�na. "Lourdes O'Doneli l da importância que os Es-

Sl'ta. Lídia MaMa Allen- I tados Unid'Js concedem h.

radt I América Latina. Propôs
menina Ieléia 'Silveira \ também que a Aliança :;e_

ja separada da direção dr;

Ajuda Internacional (AID·
pois qu·s- tal m�dida dal'i;\
maim· djgnidacle e hiera;·
qllia ao esfôrço (I'JS ESta
dos Unidos na América La
tina. Aqui estaremos na ajuda que prsstaremos li nossa Pre·

Uma nota oncial e;;ch-
feitura, publicando os nomes dos faJl:,060s si até lá chegar-

l·eceu que Teoclor'J Mosco_ mosEan��:�so�:�'Viaremos um passo siquer do Cumprimen

);N�!o l�·:�;ln:ia;���R��- lo desse dever que nos cab� coma defensores de nosso pro-

SO. CO;ljetuarara->;,e qU;' gresso e liIom nome da Capital de nosfoiO �stacJo

Empresa Ediiôra "O ESTADD"
aua Conselheiro Mafra, 160

Telefone 3022 _ Caixa. Postal, 139
Endere(O Telegráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

GERENTE
DOmingos Fernandes de Aquino

CHEFE D� &ED"Ç.w
Antônio Fernando do Amaral e Silva

REDA'IOR-8ECRETARIO
Péricles Luiz de Medeiros Prade

RED,4.TORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado
rUllLICIDADE

Osmar Antônio Scblindwein
8ECREl'4RIO COlWERCIAL

Divin.o Mariot
DEPTO, DE ASSIN""-TURA!i

Major Virgílio Dias

COL.I\BORADORES
Pror. Barreiros Filbo _ Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago _ Prof. pernândc Bastos

ProL Alcides Abreu - Prof. Othon Gama

d'Eça - Dr. Milton Leite da Costa - Dr, Ru
bens Costa - CeI. Cid Gonzaga. - M"ajor ttde
ronec Juvenal _ Walter Lange - Dr. Flávio Alber
to de Amorim - Arnaldo 5_ Thiago - Doralécio

Soares - Prof. Osmar Pisani,

Cronistas Sociais
Zury Machado - Lázaro Bartolomeu

Esportes
Gilberto Nahas - Maury Borges - Gilberto

Paiva.
A.rtt's pllÍsticas

Jair Francisco Hamms .- George Alberto Peixo
to - Thor Marbouces.

Crfm.icas
Silveira de

'

Souza - Edson Nelson de Ubaldo
_ Raul Caldas Fjlho - Marcílio Medeiros Filho
_ J. J. Caldeira Bastos __.:. Luiz Henrique da su.

panorama Musical
limar Carvalho.

Aries e Letras
Salim Miguel - Péricles Pracle - Silveira de

Souza.
Economia

Oswaldo Morltz - Equipe Fac. Ciências Eronô
micas - IImar Carvalho.

Notícias da Polícia Militar
l\�ajor Edmundo de Bastos Junior

Informação Agrícola
C. Jamundá.

nt:PRE5EKTANTES
ReprE'."enlf){'ôes A. C. Lara Ltda. Rio (GBl Rua-...

S�ctor Dantfls 40 - 5· andar.
São Paulo - Rua Vitôria 657 - conj. 32

�:f!O J�%.�;lt� �R�:�-E� ��� 6;��.�J:.'· 4��
���n�te����:�spon�enles em to�os os 1)1'_'''';'.;
pio,s .de S�lllla Catanna - AnünclOS ''"'''..-!'Hntc

contrato de acôrdo com n lrl.l)('l� C'lll \'i',:Ol

AfiSINATURA AI\'lIAL CIT" 1,I)IK,Ou Vt:NUA
AVULSA Cr� :W,OIl
(\ tlirt'�ãu não SI' n'sllUUSaIJul"" '�dus ('om'l'ilos

__"IIliti,lll" tiOS �lrliJ:"n,., ;,,.,,.,lIlatl,ls)

FAZEM ANOS HOJE

sr. ZlIton José d<l Silva
sr. Claudio Vieira

sr, NHton Polli
�r. Saul CapeI la
sr. Wilmar Galon Vaz

dr. Antônio Morle3to
Primo
sr, Eugênio Spi.)'gunicz
sr. Osni Nemésio de Sou

...

"r. João Medeiros
.sI'. Rodolfo Antonio da

Costa

sr. Lourival Lisboa

.sr. Valdemir Bonfim dc

Oliveira

ANOTE - GUARDE - VrslTE

DURI-BLOCOS
ANúTE as vantagens: mão·de-obra é reduzida em

'0%; o tempo de construção é 70').'0 menor; material
mlJis barato e s6 precisa de 2 a 3 mm. de rebôco. As
paredes não deixam passar .roido, umidaçi.e ou caio..!" e têm
"IurablJidade ilimitada, '

,

GUARDE O endereço: - Escritório à Rua Felipe Scb·
midt 34 I" andar, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

Sai.;",
VISITE a casa lIlocj.êlo, ao lado da fábrica e certiíiq";

.se pessoalmente, de (me voce mesmo já pode iniciar $Uõ\

-ect..<lttucão.
DURIEUX & CIA, LTDA

f'áonca de bloco,,; de cimento - tijolos
com encaixes -

PIlOT/:'JA .yells
OLl-jOS

>k�- ".�I>
use óculos

bem adoptados

atendemos com exotidõo
suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO lABORATÓRIP

de concreto _

e � u � etá--.... -
rio da Aliança paro o Progresso
WASHINGTON. 18 (OE) Mann, como subsecr�t.árh com sua firmeza, o tornam

_ A nomeação de "I'homas rhlr;ll)te o Govêrnc ele J!;i- ncíe o h-omem ideal de que
C. Mann como subsecre- «ennower demonstrara / os Estados Ulridos neces-

tàrto de Estado para A,- uma ileJubilldadº e eom suam em suas retecões
preensão que, combinadassuntcs rnteramencenos.

faz urever uma. profunda
Irc'Jrganlzação da Al.iança
para o Progresso. No mo;

mente. acredita-se que
Mann gozará de maior 2.11

torida(je sóore a ponucc
latln.Q�americana do G,,

vêrno do que · ..;eu prece _

D::'SSOl'. Edwln :'11. Marti:-

contddo, respondendo :\

pergutas de jornali-::ta';'
secretário de Imprensa d {

Casa Branca- Pierre- senn

gero li rui-ou-se a dizer que

Man!) terá Que estudar

problema"� em seguida
consultar o presidente
aoaneon. (l «eererano ele

Estado Dean Rusk, 1) cr)

ordenador da Aliança para
o Progresso. 'rec.toro M(l�

coso. e o dfre-or da Agên_
cta cara o 'De�!"nvIIVin1f'll
to Internacional, David E

Bell.

Segundo informou on-

tem o senado. (I pre-ndeu
te Johnson prcooeá :i el"�J

cão. pejo Congresso «o no
vo cargo de suosecretárto
de Estudo par.r essun-os
Latino 4�le!"icanos. Th,

mas Mann" .<,:,eria o primt:i�
ro titular (iê�·.,e nôvo (10'

parbmento. O pre5idenlc
já designou Mann. atuai

mente ·e:nbaixadol" ciOs Es

tadc:_, Unidos no- Méxic',.
como 5ubseCI·elário de Es

ta do pa]"� Assunte·,; In1tel'-

Que a

." dE�e.ia 30IltÍllllar 'l' 9ro�ra,
ma da Ali<ll1ça par!t u p�.,

iniciado pelo pr(;

Kennedy
O "s,enaclor I·cpublican')

Ralph Yarboroug'll dirigiu
uma carta ao preslden:e
Johllson. na qual o exu'·

fou a dar maio!" !)ierar{)u!'l
ao caso de Ma.nn· a fim (Ie

que o mundo � dbse" �

I) plano do pr�sidcnte
Jchnson de reorganizar ,1

politica do Govêrno nort,2-

americéll10 pat"a a Amél'l�

ca Ladna :;ignificaria a. Ó'

missão de Moscoso Rob.ert

B. Goldmann, seu asS€�,su··

lle imprensa, disse ontem

a um jornalista que Mo;;_
cúso e seu peisoal preten
dem continua1<lo em .seus

pastos.
O "NelV York Times"

disse ser boa a n'JtÍcia de

que o embaixador norte

americano no México, Tho
mas Mann, voltarâ a .ocu-

j par seu antigo cargo de

subsecretario de Estado
·para Assunto Interamel"f_
canos, E acrescenta: -

"E' também um franco re

conhecimento por parte
da Casa Branca. de que 01

guma coisa não Imarcho\l

bem 110 t1"aramento ·ildm:
nistrativo da política. }:1-

t.ino_amel·icana de Wa�;

hington", Mais adiante, diz
o jornal que Mann é pro
'vàvelment.e o funcionário
de carreira mais bem d'J
tacto do Repartamemo de
Estado na esfera latlnQ�
americano e que nada. po_
derá acusã·lo de ser con
descenlrismo. pois seus sen
limentos neste terreno .são
"'Mmen�s, Conclui o "New
York iJ ill1rs·· dizen'!') qu.c

com a. América Latina.

PARTICIPA:ÇAO--
Renê Pires Machado e Marília Gomes Machado, parti·

ei{:am aos parentes e pessoas de suas relações, o nasctmen
lo de sua. filhinh& CLAUDIA REGINA, ocorrido dia 15 do

corrente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
••• _M "_. __"_

,.....------------�--,

@!12DEA�
.

4 ...... ,

PROGRAMA DO MÊS
1\.fIA- DO ÇQMÉR';IO S. tUR.COS.

DIA - 25 SqRt)!: DE NATAL

DIA - 31 BAILE REVEILLON

flAMUIAS
Conreccione-sg qualquer quantidade, no maJhOl

QLJaliaoae e men(!)r ereçc
Ed lchio - 1.0 ondor opto 101 Fo"_ 2"9,(

Pa�ticipação
.llliio Sa\,j Mondo c Sra. Júlio Cesarino da Rosa e Sra_

Tem o prazeI" de participar aos parentes e pessoas ami

'.laS, o contrnto dp casamento de seus filhos

/ Florianópolis, 13 de Dezembro de 196�

Jncinl0 Ml'lchfldo - SC. Germano Wendauseo. 38.� Nesta

19-12-63

Resta, agora, a aplicação indistintamente das multas
ncs proprietários que desrespeitarem a Lei, não olhando a

quem, seja quem fôr, que será a única maneira de se conse

guir evitar de uma vez para sempre a continuação desse

:nexplicavel deslei=ío e pouco caso para com a Capital, por
parte dos responsáveis.

A nota a que nos referimos é ele fonte oficial, proma
nando do próprio Gabinete do sr. Prefeito \Valdemar Viei-

.. BELO HORIZONTE

.. RIO DE JANEIRO
,. SÃO PAULO
.. CURITIBA
* ITAJAi
.. FLORIANÓPOLIS
,. LAGUNA
,. TUBARÃO
.. CRICIUMA
,. PÔRTO ALEGRE

��]I�PItIISO

Sociais

A primeira Dama do Brasil visita·
rá nossa cidade em janeiro pró ximo _

.

nledade Guar-any de It�- gca e famillare:-;, o slmpatl

jal, os nesses agradecimen cc casal Dr. Alcione esta

toS pelo convite vara sct- (Solange
rée de áatet e ano novo.

1 � A sra. Mada Tereza

Goul9.rt, pi-Imeira dama

do país, estará em nossa

cidade em janeiro próxi
mo, quando acontecerá a

1. reunião das Legíôes Bra

sileiras de Assistência.
2 � O dr. Victor Lima

novo corregedor do 'rríbu

nal de Ju'.;riça. foi nome,
nageado na cidade de 1-

tajai

12 O escritor Harry
Laua. eatarmense radicado

no Rio, vai lançar um
- o

vo livro no próximo ano.

7 _ Pela Varig viajam
hoje .para Porto Alegre.
onde pardcI:parâo das res

nvidados de formatura de

Adacto W. da Nóbrega, GS

casais: Desembargador e

sra. Osmundo Wanderley
da Nobrega, e dr. Paulo

Bnuer Filho.

13 � No -emencan Bar"

do Querência palace o e

legante dr. Paulo xonuer
Bcrnhausen PII-�estrava

com OS srs: Teodoro Lehs
de Oliveira Leite, Volney

Colaço Oliveira, Fernando

Fada e Wllmar Vaz.

3 - Na cidade de Cu ri-

ubancs reausar-sejà dia
vinte e oito próximo, nos

salões do "Pinheiros Te'lÍ'i
Clube". mais uma parada
de elegância Bangu � Do

ze sr-as. daquela soctecc
de concorrerão ao titulo �
"Míss El.egante Bangú",
da cidade.

B - A Assoctacâo de Me

rtícma de senta Catarina,
informou que deverá ser

realizado em janeiro prô_
ximo. um Congresso esm

dual. da aesocíacão em ró

co- ern nossa cídade.

14 � Doooís da tempo ,

rede carioca, vçlta a ele

gante- Iara Pedrosa a eír

cutar- esiieando novo pen
teado e uma maqullage
diferente.

4 _ Já está circulando
em 110i'!-";O ·'sociEty" .0 nã.o
menos discutido Paulo F�r
reira Lima.

9 _ Na simpática e ma

ravilhosa pr-ala de Cabe_
cucas. está sendo esp:'!ra

do o elegante casal sr. e

�ra. Laércio' Gomes (Ana

15 -·0 segunde numero

da revista social do club"i!

Doze d(.. AgOOto. estp.rá clr

Maria. on(!e deverá pas� culando ainda e�le roê·.,.

5 � V!Jltou "o 'aplau�:d') �ar !{)do verâo
16 � De parabens o ca

sai SI·, e sra. Nih'io ScussPj

(Hild.a, -pelo na·,:;eimento
de sua filhinha Regina Pa

trída, ocorrido na. Mater_
nida(}e dr. Carlos Corrêa

conjunto "Bossa Quatro"
a movimentar as noite" no

.
·'Samburá Bar'· - Um gru

po de gente bem, que acon

teceu em Ullla :2s�jc.ada no

Bar, em fóco,' depois de

muito uisque, decidiu o

candidato ao "governo da

cidade". na próxjni.a elei

ç&o.

10 _ Um moço muito

ElE'::;-3.nt-e, se'1l dúvid,l dis

.cu!ido no ·"so::ietY", estreou
botinhas sj";ot"l. adquirida
na loja "WINDSOR·
Rio.

17 - Anjv,er-sariou on_
n Proccd�ntc do Ri0 tem, o �,. Esoiddlão A-

de Janeiro cheg'l.rá a ll1lim. ao anivers:lrlnn[e er.1

sa. cidade para pa�sal" questão. Co, nossos melho-

�v.eillon com seus ami_�__"_'_'_ct_"�_d_,_f'_li_c'_'a_,_pl:_'6 - A Diretoria da So_

"'«Blluel"
RESTAURANTE I.�,.

C O N F EIT A R I A
LANCHES

PIZZARIA

BAR- -

FJ�rianópolis
Rija Trajano ;::_ 27 - Fone 3125

'"
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1 FUõ'dada ã�Soci'edade Catarinense de Ênõinh�iras' ng;in�;os
j

,Em aSS?lllblclfl .g\'ral. 1"('- Da n-semorétn de fun- 11:"1 fI(':L�6(\ ",-·,,(;11111')::1 1.:I"I'I1\"ól. Atv.n o !\l111 .. 1I l_'ulalJcr.\I to I us pc
altzacn dia 14. sábado. [oi ds çâo participaram .cn . nova l)\){'iNI:1d(' hl'nl r-nm I cei-o Wolf
fundada 11 socrcôade Cu gcnheiros agrónomos :1:1 f'lf'ila uruu tlirr-lul'i:1 pro- João Quirino' Nl'I{O
tur+ur.nse de gngenheh-os capnar o do inter-ior do e. ,'J,.;{Jl'i<l <,um ('xprf'id') a.é guptcntc-s; Célio cunm

.1
Agrônomos. tad,) rel1,lo sido apruvad I ;�:�l'{'�f):�:'ti�;II>í(�II�r rtcou as_ ��\l�l(�(;����:�k

1It:11I.1\I, III (DEI _ A .. mOfa
Ih,,� H'.rm�lhas d.. ""rllm ,-ii"
, .." abrir para IJS bf'rlfndl'n8f'I<
ddentalli, nll ,.p:lla�h·lr. \'111

dnllrll, pp]. primeira "('Z eIII

mal" d .. duls anos, Sa ",,,,"Iio
I"rôlnleiada aeurrlda d .....
b .. rllnftt5(!a do lado odd..tnl
a 11m de ,·lsitarem OH paI .. "

les'urant"'asfi!'><IIIlSdeX.lal
.'\8 vi�lta8 serão ,.ennltld""
.. ", \·Irlude d" acôrdo hoje nM_

alnlldol!nlrerepr ..»entant ..sd"
J:m�rno mUnu,jpal dl' RqUm
OC'idcontal e o regim; eemu.ls
.. d. Ale........ Orl t.1

l::nqllanto 0fI �litk euml
nam ., po!l&i� rGnq.qupn_
,InM futllr�1I do p'im.. lro n";,r
do _lIr., II mUfllfttll. o' bl'rli
n.n .....s de ambo� "" ladu5 dil
1II"ralh. e..tãu mUito 'utlwc..t
10i. Ouranl" es dual d.ta�
da ('d�tandade eSlh'n.m lie

,.a ....dOM AR família" f'1;11I1"Hm

al ..mã.s "<olrlenlaios podiam
tran"PClra lu,rr .. ira: o.. b ...rll

nt'n"..�. nlio. Agura, por 11m

red"do IImltarlo d.....ml)<I

aiol u dlu 5 d.. janeiro, hu\ ..ní
t,'lin"lto p"r umll sô "ia. O�

berhn('nH..1I .,rl ..nlais !('rlio

de se r<Nl1enlar em ser.. '" ao

fltr�.iet> dOll 6euS par..ntH do

b..,o oddPAtal •
''1'or rim. pur fim:" _ gri_

EnqU8ntll "s irall�cuntes

dl"putaum aS fillçõcl! ('''tra

rine" P""Od InterrOlfada",
em cadn pS'lulllll dlzem que

aJ.:'uard"m Illl ,."rentcS com .. _

n'>lme júbilo. Até ". gUardas
rnmllnj�tall da muralha pare
r ..m satillreito". Os b..,lin""Sf'"
oddf'Dtal" s", "Iram ImpedidO!!
de "Iajar para " .. rllm Orientai

quando a mllrlllbu '· errnelha
foi erigida em ug6sto de 1961

pOrqUe (}II "omuIIlstll� com "II

dos JOI'"alll, 111111 ruas, "m ali ta medida qullle ram cunter

"ii" Joaquhll liJ'ldmann, sonh II ond" dc ... rull'lndos qUe dlá

..om· a noUC'� "COnlcDlan,: rlameDt .. tranllpunba a barr .. i

'Y4'nho II..tO" Clue jamaiS "1. ra "UJO d,"'llno a R"rlim Od

F... t e Salal vat eer ml,ito fl'lIz d ..ntal.
--------__-------

VINDE-SE
Uma camtoneta F. 100, estado de nove 17 mil km.

Tratar com sr. vaimor Outra ii. rua Antontetn de Bar

:05, 218, acima da onurrescarta Blumenauense - ES
TREITO,

\ssegure ao MU carro Sirr:cl!l - Chambord, Rallyp, J_an9ad� ou
f'résidEtnce - a manutenção correta. criteriosa e econômica, Traga-o
As nossas oficinas especializadas, onde Você encontrará serviÇos
tecnicamente orientados e executados segundo os padrões de
qualidads e precisão estabelecidos pela própria Simca do Brasil.

Mecânicos treinados - Nossos técnicos e mecânicos são
fOf'mados pela Escola Técnica de Serlliços da fábrica Simc3, após
um longo curso ministrado por especialistas com experiência in
\ernacional, �Ies sabem como cuidar bem do seu carro para man ..

tá-lo semprf' 'cm absoluta forma, sempre rendendo o máximol

Peças legítim_as - Tôda� as peças utilizadas em nossas ofi
cinas são garantidas pejos rigorosos testes e ensaios a que são
submetidas nô Labor"'lóri:;· -I", Qualidade da Sirnca (onde são tam
bém testadas as peças originais empregadas ,,3 construção do
.carro). Não há peças com defeitos. não há falhas imprevistas I

Servi�os completos em todos os modelos do linho Simca: RolI)'e, Chombord,
Présidenca f Jangada. Mecânica, Funilar;a, Eletricidade, Eslofam,nto.

\

ErJ:r. I \'1'1,', IT' r)l "

MEYER S. A,
CONCESSIONARIOS

Rua Felipo Schmidt.33
Florianópolis

EDITAL
Jl'1Z0 DE DIREITO n \

\'ARA DOS t'EITOS IH

I/AZENHA I'l;IILICA E Al"I

llESTES IJO TRAFtAUIO IH

{·OMAIU.. :.\ IlE t'LORIAXO

POLIS EDITAI. DE CITA('tn
{'O�I I'R,.\ZO IH: TIU:"TA

(:III) I)IAS:

o U.,Uttlr JO_\O Tt)�I'\Z

,\lAIt<'ONDES DE u.croa .I"

Il d" U1relto Titulur da V"r"

dOM Feitos da Fuenda !"!hll

..a ., .\cjdent.... du T.aba:t",

411 C.mar"a de t"lorlanoípulh
('apitai d" Estadtl de Sanl" C�

larlnll na forma da ]0,,1, ti,'.

18·12

FAZ íoIAUF.R "iud ..., 'I"""

p"''''cnl'' edital de clta,',iu

"Ir .. rn ou d"le ""nheclm ..uln

tjve em que p"r parte d�

I\108lt.lARIA RES8,\CAIl,\

I.t:\HTAIlA, firma e,'abrl.,ct
dn nl'Hla ('apitai, io. n"" T"_

n.'"I .. Slh'eira, rúl r"'lucri�n

ri" Uma A(ão d .. l'�IlCl'I,11i".
'1m Im,;"el, que abutxu sr d.'"
."Imlna: ('m imó.... 1 �ito na

R..�lIarpda ntl IU!!,ar ('arian"

dodh,trilodcRibeirãodp1_
lha dt'lIle Munidpio, n,f'lIhtd"

dOl ... (12) melrusde frcnh' io.

""""Ida Jorge l.ae...d .. -- I.,'�

t .. : a linha de r"nd,,�, na m.'a

mn ..�tensão com a �:.tr"c!!\

da nl'lI5arada mcde mnl'

ou ",enos nOl'ecentoH (9(101

mel ...., .."'tnrnand" pt,,,,
1'''1 C;"" Lindu",;,r Arlin-

dO IIIttl'ncuurt.... pel"
Sort .. COm a'lnorl Ozidr" pe

' ..1.". t'eit" a juatlrlca�li" ,1"

pOHSC r,,1 a n,eSma JIIlll'ada pro

�e�eot.. p"r s�nt ..ncu F. par:.

<lu e ""I'J.:'u .. ati conh ..dm ent"

d.· I"do�. mandou eSlwdlr "

I, ..-wnte .,dilal dt· cltu�;;".

Qucsl'rá pUhllcadon"r"rn,',
I\a 1,,1 .. fi""do nO 1111:"'"

ii"'- .·uMlume. Iladu .. 1"'"

�;,do neSta ddad .. d.. FI".llIn"

p"lls atlM dn diilR do m"� I\e� ..

tembr .. do ano de mil n" ...·r ..n

lOS c �l·�s ..nta e V"M. E", ( Ed

sun de Moura •• .. rru) F.,.r.h·�"

.J
.1
1

JO,\O 'ro)1.\:r. �1t\1t('OSI)t:'l

DF. 'I.\TTOS - J"iz d .. IIlr"l1"

'Opiniões & Govêrnn
VER. IVO SPOGANICZ

P1T_�iltt'ILt,,: FI':llIci·;to
Hoeltgehnum
Vir!' - Prr-sldontc : LII'2

Carlos Galot(i B�Y'r
1. scercmrto • Ctóvf-, De

ruiz Bedntn
2, aecrerõrto: 110 de ;3

pjfLrirlo Brandão
1. Tf'sotll'{'jro' Carlos Ro

berto M"ycr
.

2, Tf'SOUreiro: Waldcmar

Por ocasião da visita do {Presldentr- tlu Dlrctôr!o du
Governador Celso Rpmos à PSD: "Pehz o Estado, em

�i(tnde de Brusque, vitrios que numa época conturba.
oradores se fizeram ouvir, da por greves, distúdbios
nns' mais diferentes ocasi· sociais. infla(,'ão e catástro
ões. Destacamos aqui al- fes, consegue marchar
!!,uns tópicos que, por' seu E'm seu progrcsso com sere"
in!N(>sse gemi e' [11to Si· nidade". Mais adiante dizifl:
gnil'i<'ndo politico, aclmmos "Vemos que ,V, Exa. Govcr"
POI' bE'm divulgar na o nO�l:;O Estado sem pai· --------------

VER. GERMANO flor·
FMANN (Presldenlt' da Cã· verdadeiramente notável, as
m:&1'D Municipal: "Em nome nossas homenagens
do Poder Legislativo Munici- nossos louvores".
pai, queremos nós, como

porta·vozes do povo que
temos a honra de represen·
tar, prestar o nosso tributo
de gratidão e reconhecimen·
to, pela maneira pronta com

que V. Exa. houve por bem dort's brusqurnsel'll: "Os tra
atender ao nosso convite _ balhadores [oram os gran
vindo. ainda mais, testemu· des beneflclados com o seu

nhar o elevado espirita que grande plano educacional,
sempre norteou os traba· pois com o ensino gratuito
lhos de V. Exa., em todos o governo deu mais fartura
os dias de seu Govêrno em à bolsa do opf'rário. V. EXIl.

U�l'1e!'llf tin<;élente Ir n.:\· "'b1i 7. tt , alliaM r ,

rnF.fF.ITO c.YItO fiE·
V \EUIl: "Por qu(' divislllYlos
rI<; rt'",li?:'!cõcs de V. S. Exa.
em favor elo povo dll nossa

t('rr:\ quando os horimn·
t(>'1 or('rpcefl] melhor"'!; pl"(l
núnl'ios é natura! que sln·

����:3\ �t�!��o a�1���7r�ed:
cidadp e o bem estllr de nos·

sa g"r>nte". Continuando atir
mau: "As mensagens de a-

paio �o reconhecImento qos
municipios catarinenses cre·

ditadas a V, Exa. de todos
os recnntos da Pátria. é u

ma. compensaçã.o ao pesado
ônus de dirigir uma unida·
de da Fcdernção. E um jus·
to prêmio ao V1)SSO tra]:la
lho",

�rn(l:l nos sllmos inWl'f!sses
do povo catarinense".

BarhOSa

xões ,politicas. sem [avori

tismils c spm perseguições,
Na realiclaclt' �nnta Catarina
soube ese(,lhpl' () seu Gover·
nador'e Bmsque é gnlta a

V. Exa."

"ER. HONORATO RIS,
TOW (Lider du I'!-:H na (:rl
mara' l\hmic1p:lI): "SPu Co·
\'erno clarividentC', de orien·

tação a mais elevada. pro
porciona aos seus correli·

gionários no Poder Legisla·
tivo de Brusque, estfumlo _

valioso para prosseguirmos

na luta pelas coisas públicas,
porque os lnterêsses do nos

SI:? partido se fundem intei
ramente com as reivindica·
ções do povo, com o bem
público, Aceite V. Exa, pe
la sua obra social·político·
aãministrativa, inexcedível e

NADA DE
REBITES I

ExIja ('0\ fl1'1' t!)\r:ú
LOM de frl:'ll,.l '(_'(H.AL>AS"
- 8C% m!'tft nn �(l,tWt'ol'· ..
mento das [,'10••.

CASA DOS fREIOS
Rua Srultoft SAraiva, ..53

. &O;;TREITl"

n..tiro, o DOlOSO ern1n..nte I'Iml

)lO .. r. Arno Oaear Mf')'er ex_

prl'relto daqueln COmUna t' ln

f1U,\,,11! pro('". pI!R""dlllb. da
r ...dio. O "isitante j' ",ll'menln
d .. destaque d:o "orl..d�d" "I'rr:l

Na ;Isscnrblêia geral con aporretc ),Ullellt" técnícc
vocudu para marco ele 64 profissional de nsrrouc.n!
será r-letí n !I.dir,::'tnria de- MantN publit'açue:; qt
nuuívn. com mandato por visem a -xpunsàn da agr-r
d"i!; anos. norma

Além rlc visar a deres,. . Fomentar o intercàm
dos tn.crôsscs da classe. a bio cultural com soeted:
So('lrtlad,c' cntartncn-c de rtos cnng'ênercs (' institu!-
Etlgl'flllf'iros Agl'ónomos ÇÜ€5 têcnicas e cL'ntíflc'l
prlll)(It'_ .;t': du pah. e du exterj"r

Veraneio Coletivo do SESC
Af'll!1llm 'i'� ::h"pLrs, de I'i a :::n �B 1ezelllhro, 11<) Plamão d.

Cl·iitr,n Sh::-(G};ENAC, as inS(�I'ic:õcs para !l I tU1"l11fl cte V�
l:lndu ('t1iNl\'o, ii �'r> I'[p!unr no periodo de \l fi 1:; de j
lll'in, rir' I!)fi4.

S;'IO os V,'rru\('ios, C'olptjvos, glUpOS de comerl"i:íriO!'> q
SI' n,UlIl'm PIIl PNiollo determinados, com !1 finalilt:ld�
cI�J'n.ltal'í'm seu descanso annal em locais arrl'ndaqos pe
SF.�,(;.

()' I Veraneio C.olctivo será na praia de Imhitllha, p'
'a ('OIl1NC'i:lrios It!3Lriculados no SESC c seus depen1ente
num limito'! de'-20 parllc'ipan!('s por turma,

O prC'<;o tot",I, incluindo n hospedagem, alimentação. e
j l'!1n�portp, durante os 10 dtas, spr:i de Cr$ -1.oon.no,

As C'ondl('õps pnra n. inscrição" são ns, Sl'guintcs:
St'r ('omerei:'írlo malrknlado no SESC;

- pl'cf'n('her o pedido dp. inscríçiio, distribuido pel
RF.RC;,

_,. suhnwter:se a rápido exame médico, conMnnte de a

�,rf'Uf�l'fIn3 e vacina nnti·vatiólica, no Departamento de Raú·
cll' Plll,lk!l;

fazer I\_ retribuição de CrS 4.000,00, até o dia 28 de
rlf'Zf'tuhro.

P:U'a 3 {,(r'luaGão da inscrição, ou matrfcula. caso o co
mcremtin ninda não seja matriculado no SERe, o Plantão
estnfll ntendf'ndo, dlàriamerite, das 12,aO às 2n horas.

Industriils Textis Renaux S. A.
(.ONVOCI\.ÇÃ()

AS�F.Mnr.F.IA GERAL EXTRAORDINA'RTA
Firnrn convo('ndos 0<; srs, acionistas df'sta sociedade. a

!<e r<'unirem em al':sembh1i:l geral extraordim'il"iQ, em SIl3 se

dI' socIal, ii nt� .Joâo Bnucr n. 54. twl':t!1 C"id:lClf', no dia 28'
de (\f>?.emhro de 1963, os 10 hora.c;, paro dellheroJ'{'m
r, Sf'�uinte

ORDEM 00 DIA
1" - Aumento do capltul social.
2 . Alh'raÇÓl's MtatutárlBs.
3" - Al':sltntos de inte1'@sse soein!.

��IC;�,ll�h�:m;: =:r.."o"'i�""t�;��_'S��·P�'"I'i'Il.'-"''''�''��' --_�"'!

Rol!Vld R.enaux. diretor-proofdente
,1, C, Rr.nsiU:·Ba"i.ieI'. diretor

Karl Linder, diretoN�djtmt
�: .. I

'
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tlfiA TE�flS CLUBE -- DIA l.f 1/64. AbriDdo com cbave de 811ro a plogramação de U64ro Clube da ColiDa apreselllará ENCllNl'RO SOCIAL ELEGANTE. lima grande soirée

_ a participação de FRANCISCO EGmIO. o bomem show.lnício às 22 horas. Traje palseio compJeto. Mesas na Belojoaria'Müller.

Novo Govêrno C��tro - Esquerdista It.a-I-in-o----O---,-ÚN-IC-O-
100% SCOTCH

WHISKY
ROMA 18 (OE) - A ca

mara dos Deputados se

fPronunclou revorãvermen

te- esta noite. a um voto

de confiança ao nôvo gc
vêrnc cencro_E-squedista 10

primeiro ministro Aldo

Moro.
'

ROMA, 18 - O pt-ímetrc
ministro Aldo Moro, certo

de votação favorável em

sua 'Primeira grande prova

parlamentar. declarou aos

comunistas, esta noite na

Itália. Falando na Câma

ra .dc« Deputados antes da

votaçâo sõbre a moção rie

confiança em seu govérno mau Moro - se ceracte; tado do Atlànt:co Norte

de coalizão centro-eecuer- za por uma concepção P0- (OTAN) e ccnsldera tsa-

dista, formado há duas se sltlva da liberdade como ceítável "a neutralidade

manas, Moro df6afioU (), valor supremo, valor mats para a Qual nos Quer em

Partido Comunista, a m3i_ alto que a revolução ou 1\ purrar o Partido Comuni�'
ar fôrça de oposição. Além transform�ão sccíar'. A- � ta".

do seu próprio partídc- o ,cresc�ntou: "A democra- Ainda, reconheceu que o

Cristão-Democrata, 'Q co-
•
cla e perfeitamente capaz poder e a influência rio

ligÍl,ção chefiada por Moro de resolver os problemas Partido Comunista aão In-

conta com os socialistas- i do pais e os problemas dos

marxistas, os oclalista8_de operârios sem dltadur t,

mocretes e os republlca-"" S€m tirania e com IIbel'_
sos. tste é o primeiro ga- dade para todos. Tal t 'l.

.

binete Italiano nos últimos base em que o govêrnc se
.

dez meses que [em sólida propõe atuar". O primeiro

1maioria parlamei:ltar� f ministro reiterou seu u- C d D'"este govêrno - aflr- poio à Organizaç.o do Tr�.- ar �zes o Ia

Domingo Natal dos Filhos dos
Gráficos nesta Redação - Enlace

Vânia Maria e Fernando
VAI Iii

Entrar em "órbita" o "Réveillon", do
Querência Palace HoteL' OS

1/1

casais: Dr. Nelson Abreu e Dr. Alvell!

participaram do Baile de gala dos FFarma·

colandos 63 que aconteceu no Querêncla

Palace Hotel.RODANDO
no Cine. Ritz, o !lime do Baile das Dr.

quídeas, que aconteceu no Clube "12 de A�
gósto".

1/1

RESIDINDO

III na cidade do Rio do Sul, o casal Dr.

Heitor (Marli) Sché.

UM GRANDE

acontecimento social, será re�istrado / / /
hoje, na Cidade de xapecõ, com o casa.

mento da srta. VAnia Maria Bertaso, com o A "CEGONHA"

Dr. �rnando Carvalho. O Ato religioso mandou um aviso para o Sr. e sra.

será na Catedral, às dez horas e convida. Dr. Danilo (Jane) Sshmídt. que brevemen

dos serão recepcionados na residência dos te fará uma visita.

pais da noiva, casal Dr. Serafim Bertaso
Secretário do Oeste.

.'

/ / /

III o SR. OSMAR

Nnscímento, após uns. dias de descan

se em Stlo Paulo e Rio de JllIl8iro, eaassu
MARIA

da Graça Neves, na lista das debutan, miu às funções no Banco Inco, cesta Ca·

tos do Clube "14 de Junho" no Baile de pltal.
gata - "Reveillon", que vai acontecer prõ-
ximo dia 31. / / /

1/1 TAMBEM

em 'atividades em suas funções, na Di-

A SOCImADE recão da Ford, o Sr. Espcridlão Amím, que

Guo raní de Itajaí, ultimando os tiro- esteve em ligeira observação médica.

sarauvos para duas grandes festas _ Dia
2.') - Sotrée de Natal e dia 31 - Noite / / I
de São Silve�tre.

FORMARAM

III
uma simpática e elegante "roda", na

festa "Dezembro fi Noite", os casai ... : Dr.

Armando Valérid' de Assis, Dr. Fruncísco

EM Assis e Michel Daura.
Curitiba hoje, acontecerá o Baile do

Gala, no Salões do Jockey Clube, do�

Doutorandos 1963. Entres êles figura o

jovem Newton Djalma do Vale Pereira.

III

FALANDO

ainda de " "Dezembro à Noite," que a

conteceu no cuerêncre Palace. a Sra. Dr.

Klaus (Halyces) Harscne, veio especial

mente de Curitiba para a nossa festa, com
dos filhos dos gráficos dos três jornais, seu esposo.

acontecerá no próximo domingo nesta R.;:.

dação, às 16 horas.

III

O NATAL

1/1,
III

o ASSUNTO

SABADO após o dia 31, será 'o veraneio 1964

próximo no Lira T. C., será realizado Praias do litoral catarinense, entrarão em

o ROOle de gala, da turma Odontolandos "órbita". Vamos ver qual será a mais mo.

1963. vimentada e bem frequentada, prfncípril
mente as da nossa Ilha.

III

,

CINEMAS

:.. UNIRO-

�ao jose
,..ne:36:t6

IroM II e 81/2 h�.
Johs M.lJs

Richard -{\ttenborough

UM BEBE SACODE

A .l}R1.rlADA'

'recn.ccrcr.

censura- até 5 anos

ri!l-

confundíveis na Itália. bo

[e em dia. mas declarou

Que seu eovérno majorf
tárlo representa "uma sín
tese mais vendtca da Iíber
dade e da justiça" e é ca

paz também de resolv€'l'
os problemas ecoilômic�

e sociais da nação. Afir_
mou que seu gevêmo luta

rá contra o comun'smo pa
r-a se garantir ao apoio po

pular c nnatmente: -cco

fiamos' em Que em cornpi

tição term nará pela nos->
sa vitória".

às 5 � 1:11/%
lVilllanllolden

OUo Premlnger

o INFERNO NU. �1
Censura até 10 anos

Fone: 3U!í

fechad" par,. ' .. ("rma! e In.

11111":';'0 do Clnl!mallcope.

RAIP 'I'.

.·one:6252

b81/Z
Ronaldo .Lupo

HOJI!; O GALO SOU EU

censura. até 14 anos

império

Atenção Comércio e Associações
ESCRITORlO TECNICO de

CONTABILIDADE
DESENHO PUBlIUTARIO
CARTAZES P/ VIlRINE�

Ien Silveira 56 Ed. Marznn -

2.° andar - sala 8.

A _-_
21 - BAILE DE FORM,HURA DA FACULDADE DE

!)D{)NTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATA
R1NA. �

DIA 25 - TARDE INFANTIL - DIS'rRIBurr:AO DE
BRINDES A PETIZADA E SORTEIO DE PREsÉNTES.

� _._._-----

engarrafado no Brasil
é

puro e genujn� co

mo é recebido da
Escócia. com 5 anos
de envelhecimento:
nao lhe é adicionada
qualquer outra es

pécie de álcool,

.EXCLUSlVlDaDE paRI o BUSIL

BECO-DANA S.A.
Representante em FtORIANOPOIlS

JAPY FERNANDES

i Rua Trajanõ, 19 IObrado

A P E LO
O Serviço .re Agua e Esgotos do Departamento Autôno

mo de EngênhHria. Sanitária apela encarecidamente à popu

lação urbana e suburbana, no sentido de que se EVITE O

DESPERDICIO DE ÁGUA, permitindo assim um ebastecí

menta mais regular às zonas mais elevadas ou distantes.

Esperando poder contar com a colaboração de todos, o

DAES agradece. I
--

--VERDE·SE
011 troce-se duas casas sendo uma de material e a

lutra de madeira, situadas rua Jerônimo José niee, 52 e

í2 .undos no Baíro do Sac-i dJS Limões, enfrente a Fábri·

ea de Fogos, un pouco ai. d volta do AIIl'l(\f'l. '1'r"t.nr

ln IOCRI com o Sr. J0ão Nascín . ente. no perfodo da ma

hl' Valór ria -iroprtertede. CrS ".30"JXlO.OO

PArAI NOEL anuncia as vantajosa� ofertas do
, Natal

-

&3: 4a LOJA &llu
No plano de NATAL 63 DA CLAU você compra os melhores

artigos, faz economia e ainda pode ganhar êstes valiosos
prêmios

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

,

E TUDO ISSO VAI CORRER PELA LOTERIA
ESTADUAL NA JP(TRAÇÃO DO DJA 3 DE JANEIRO

e tem mais
S!:JA QUAL FOR A IMPORTANCIA DE SUA COMPRA

• VOCÊ GANHA OS cUPÕES PARA CONCORRER II! ESTES
PRÊMIOS DE GRANDE VALÕR DO

NATAL SESSENTA E TRES qau
1/1 M

NA

@'
AS NÃO DEIXE PARA DEPOIS, VA' AGORA MESMO

Dr. �:e;�;:��:�� �e:�r:��aa ;��:' A sg;�r:�E����e enviou cartão de

PORQUE AS OFERTAS SÃO MELHORES NO

to elegante em modêlo Preto. Boas Festas. Agradeço a gentileza.

AG�:n�". d••::'1 C,,'d, Mi. pp'n '''Opot>on,,,,, do �:,�, j, Gala, dos,,' Natal Sessenta e TrEs CLAU
hrinrl.e que me enviou para o Natal dos rllnn T. C. - que apref;entarÂ as primeiras
filhos dos gráficos. dei)utantes Sras: r.Alenn Moreira Cesar,

"

"

))'pu"do A'",o C,tão , Ku,t Ap".' .......... _naoo_ Defronte aos Correios, no ESTREITO

Fone: 6295

Eleano' Parker

A SELVA NUA

-!ecnjco!or_
Censura até 14 anos

.

rajá
(SÃO JOSE)
Ã881/2

Van Heflln

Charles Lsughton
Mylene Demongeot em

SOB DEZ BANDEIRAS
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cêo, no Estado, algumas em

fase de conclusão, como a

de Esperinha, outras em ano

demento. assim como as lí
nhas de transmissão espa
lhadas pelas regiões cutart

nenses, que tanto benefício
trazem à economia estadual,

e a Penitenciária d-e Chape.
aumentando o potencial e- São vários os modelos de radias PHILlPS de mesa e cabeceira.Todos valem diamantes, na qualidade e na beleza.Veja,por exemplo, êste B 3 R 05·U

cõ, _ experiência nova no
nergético de S. C, (ilustração principal): circuito impresso; 3 faixas de ondas: 4 válvulas (com funções de 7); duas antenas internas: alio-falante de ótima qualidade

:;��le�:d:������s ��. th��:o:r:e t:ao:�:d:O� ,-_o_C_ha_'_"_de_CO_"_.tro_·'e_d'_to_""_"_da_d,_,m_,_p_o,_,<_oe_,_,_É_u_m_'_"_"_de_"_d'_o,_p_a_"_'_',_a<_.o-em-,_orr_e_"t_,_,_'e_t'_ica_a'_te_,"_ad_a_d_'_"_ol_"_'_o_u_'_'O_V_O_It_',_,
Oeste e região serrana -

jJC1U .c..1I�. �,t:)ux .::.clUHlbtJ()W,
luzem parte do plano tdeaü- :.vIA ü�".,,,,ul' cecmcc, lilAt! se

z�o para o futuro exercicio. i"nH"IA aos t..níbalflos qiJ...
O Dr. Fernando de Ouveí- 1;"' ..... .., seHUO reaueucos. -

e Cunse o e e-
senvolvimento do Estado.
-Apresentada a proposta

brçamentária ao 50vernador
Como Já noticiamos na e· do Ensino em nosso Estado

diç.ão anterior, reuntu·st', na dizendo o que se pretende
última segunda·feira, o Con- fazer no futuro exercício,
selho de Desenvolvimento estando previSto a construo
a,) l!:stndo, afim de analisar ção de mais 450 salas de au
o Plano de Trabalho e a Ia, abrindo assim 36.000 ma

Proposta Orçamentária, ela trlculas, nas diversas regi
. corados para 1964., pelo Ga- ões de Santa Catarina. No
binete de Planejamento do ensino médio pretende-se
Plano de Metas do Govêmo construir 31 ginásios, alguns
Celso Ramos. Esta foi a 4a. adaptados de cursos rrbr
reunião ordinária do Canse- mais regionais, outras amo

lho, presidida pelo Gover pilados. O Instituto de Edu
nadar do Estado e secreta. cação Dias Velho e mais os

riada pelo Sr. Ibrnhim eeu- Colégios Estaduais de Join

pe Simão, Secretário Sem ville, Lages (Inicio) e Biu
Pasta' e contou com a pre
sença do Eng. Annes Gual
berlo, Secretário Executivo
do PLAMEG, além, dos de.
mais Secretários de Estado,
êssessôres do PLAMEG e

-c-oseuietrcs do Orgão Es·
tadual,
l!:AI�LANAÇAO DOS ASSES
SORES
Usaram da palavra, na

ocasião, todos os ôssessõ

res, apresentando ao conse
lho as realizações do PLA·

IYIEG no exercício de 1963,
assim como o Plano õo Tra

balho e a Proposta Orça
mentária para o próximo
ano.

O Dr, Ari xardec de Melo,
Assessor de Economia e

Finanças. retertu-se as mo

dírtcacões introduzidas no

orçamento de 63 as receitas,
despesas, investimentos e

operações previstas para o

orçamento de 1964, fazendo

uma apreciação geral da sí

tuação económica de Santa

Catarina.
O Prof. Osvaldo Ferreira

de Mello, Assessor de Educa

çãp, abordou o problema

RÁDIOSpHILIPS
VALEM DIAMANTES*

os diversos serviços, convê
nios de unidades de saude
com hospitais, aperfeiçoa·
menta de pessoal, mais rei
tos hospitalares etc ..

O Eng, Peter Schmitausen,
Diretor de Energia Elétrica,
falou em nome da C. E. E.,
detalhando sua programação
para 64 e o seu projeto de e

letrififação rural, que abran
gerá todo o Estado.
Dr, Júlio Zadrozny, Prest

dente da CELESC, dividiu
sua explanação em três
ítens: situação das obras,

situação da companhia e pro
gramação para 64, nas cure-

menau terão suas obras con

tinuadas. Além disso, prevê
se a conclusão de mais 3 Gi
násios Industriais, em Ita

jaí, em Florianópolis, (Es·

treíto) e Tubarão.
Falou, em seguida, o Dr.

Mário Mafra, Assessor de

Justiça e Segurança Pública,

rentes regiões geó-econômí
cas de Santa Catarina. ro-

apresentando o programa
estabelecido para 64, que a·

tenderá a Justiça do Estado,

Sete Icruns, construçdo de

cadeias e delegacias, Corpo
de Bombeiros do Estreito

ra, Secretário da Saúde e

de Assistência Social. fez
.l.uI}Jlil.llw.,:ao, pavnnensaçao
to: ,to:�� ..�Ullt::i1to uI:! rvuv",A.:>,

sonuagens lól::v-\.I:lCmctl,::i peraum relato das atividades da

saúde pública em' Santa Ca

tarina, no presente ano e o

que está programado para

1964, - melhoramentos em

que LOUUS os recursos co

proxnnu ano, comei me oe

"'t:)J� uo csovernecor cersc
eerucs, serão dn-ígtdos para
o asrarcamentc ce rOOOVI!l.S.

Maternidades, construção de

Hospitais, especialização e

orientação de médicos, para
... - .At �

ES'-C-OL-A-DE-E�HG-EN-BAB-iA IBDüs:"
TBIAL DA UIfIVEBSIDADE DE SOTA

CAIABlMA
EDITAL

"Sei qUe compartilha minha

determinação de dar urgênCia
A plena realização dai esperan

(as do pre.sldente RoOtlevelt

e do p ....sidente Kennedy, de
Uma Comunidade americana de

nações, avanç.ndo jUntaI! no

progr"'l!o e n. IIberd.de",

Maa, afetando_ali' d. linha de

...u8ante.:essoreau,ogoverno
JohnlJOn fn?'ii.lu Uma nota aL

JtndO eleramente que e"pera

qUe es outras nações ..:,merlca

novamente por ter saído com mcorrecão I

21·1:::

cor�T ,:II

O(JI" �� iil�NrES

RU·MARCAS E PATENTES
propa.ganda. marctII,-" aportaçl2o.

Ageale Olicial da Propriedade Industrial
&eg&8tTO 4e: maTe4l, pae""u, cU mvnçdo, nomu co.

fW!'C(I.dI, ,.t""'" ü acabclectmento fnr.unfaa. fr4lU ,..

Rua Tenente Silveira. 29 - 10 andar -
SALA 8'� 'I vros DI> CA·. NAI� - FlORIA�CI'
POLI. _ CAtXA PO�T!,L, �1 - FONE 3912, �

., ......
'

;'

QUINTA PAGINA: --.....

B 3 R 06 T· Transistorizado. 3 faixas. Ólima pu
tência'de salda. 2 antenas internas. Grande sen

slhllidade. Alimentado por 4 pilhas. Elegante cai
xa da pellstlreno ou de madeira (mod.B3R07T).

a Política

CIRURGlA()'DEI\'TISTA
CLfNICA DIURNA E NOTURNA

Ex·Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo
Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese
HORÁRIO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 18 horas

a-s 4'5 e 6' FEIRAS AT� AS 2fL1n.
RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOAO PINTO

\

Cetrais Elétricas de Santa
Catarina S; A.

ASSEMBLeIA GERAL EXTRAORDINARIA

- Edital de Convocação -

Ficam convidados os senhores acionistas-da Centrais
Elétricas de Santa Catarina S. A. - CELESC -, para se reu

nirem em assembléia geral extraordinária que se realizará
na sede social, à rua Frei Caneca, n. 152, nesta cidade de

Florianópolis, às 11,00 horas do dta 21 de dezembro de 1963,
e deliberarem sObre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. - Leitura e deliberação' sõbre o laudo dos pérltos
nomeados para a avaliação do património liquido das se

o::ieda. subsídíartas da CELESC.
�. - Apreciação dos atos praticados e resolução sObre

a incorporação das sociedades subsrdiarras a esta CELBSC.

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

5. - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Florianópolis, 16 de dezembro de 1963.

(as.) Júlio Horst Zadrozny, Diretor Presidento
Hermelino Largura, Diretor Comercial
Eng. Heinz 'Llppel, Drrefor de OperãÇt;ês

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PEDRO PAULO MACHADO

COLABOUiIORIS ISPECIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO' PAIVA

COLABORADORIS
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -

ORILDo LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

'8 ANOS OE LABUTA CONSTANTE EM

SETOR DOS ESPORTES

PROL DE SANTA CATARINA NO

fi�
·

n�� x lirr��tafrlin�o aI at�ntõ�� �o Pú�li[
ne�e,,��;,:m;!���,COq:a�r!a��ej�: e:;:�LAUR'O sor...1CINI D

.

t·.a. d 1963�:�g�=����:a:: o :����ado:i�::� t:� �
"
o espor IS �a e·

-

Lan�o !ilondni � o �Hport�s crõnica eSpeCializada, fato Xá'''tiico Francisco )Iartine\li pott'\ncl4 mundial, E tudO s:rn H''''q::lml'n!iJ do )1artjnelli,
ta de li63, que poderii estranhar a alglln't Que,. 60b SUa dlnin,ica ,"c>llão tOA ia otlenÍII�iio sl'gura Imprj deixando_o em .. ill,,�ã .. in"e_

"!181m dKjdiu o nesse nevar mas que j.ustlflca pknameni(' ainda sentia a rf'percDssiío d., m.ida por Laur-o Soneio! IIn já.'cl ]I"ra '1"1' �1'U SUfeSsnr "li

tamento �purli,·o. após ob_ "l'�colhll tevcndo-se em con rclt� de nevembre de G2, �a- dube rUbronegro !la rua .III"u p'e<idf,nc;'. do elube encontT'L_1
IlI!n'açõeS mlnudosàa sôbre 'j;idera,:iio a sUa luta em pról J.:rllndo�lIe blcllmpeão barr"iga I'inlo.

Santa Cat�rina, e IIOrque

nijo diut o RrasiI "ihraram
eum na prcesas Plnrtinel1nll_�

e' uma vez mais os calarind'n

ses, atravês do feito do 011,)

do JUartin .. llI, pUderam brndar
bem alto o nllor do esporte
remlstlco eatarlnense qUe "iII

.ta hOje vib,a Com aS II:ló,i"l

conqulsladas naS memohhrl ..

eompetições qUe sacudiram °

nra�il, a .\mfrica do Sul e O

turno.

o melhor encontro está marcado para a

cidade de Itajaí, quando novamente o lider
invicto Marciho Dias atuará em casa, dan
do desta feita combate ao -Carlos Renaux

tudo cam rda.;:io aos e"pOT

ies ocorrido nu temporada
q_ueeMt,íprestesuflodar•
A dllltlnção, 11c la nrtmetrn

vez coubc a Um elcm('nto da

<I" callsa dos esportes cm S'H1.

laCatadn".
Võ,mos iniciar' 63 "preci.;!a

do o � .. u trab .. lho ii. frente dos

dcstlnns do glorio�o Cluuc

que está sequioso da reabilitação, derrotado
que foi em seus dois últimos compromissos.

.

Paysandú e Palmeiras Jogarão nos domi ..

níos do "lanterna" enquanto que o Avei
deixará esta c�,' 1

rumo � Blumenau, OD

de enfrentará o Olímpico.
Para esta Canital está reservado o match

Figueirense x Barroso, havendo' da parti
do público grande interêsse em torno dr
choque, interêsse êsse perfeitamente jush
ficável, urna vez oue o Barroso é um do'
maiores cartazes elo futebol barriga-verde e

""

ainda domingo último, atuando em Joinvil
le, derrotou o América por 2 x 1. Vamos �
guardá-lo, certos de que domingo o "Adoi
fo Konder" viverá uma das suas grandes
tardes.

"('rde do remo, Da conqui�ta
em rcferf.nda parn o título de

ctlmp;eiio brus1lclro dc IlIto te

mos, ('m. úgllas du Lagoe se.,

drjlZo do �'r ...lla", foi !Irq pulo.
Outro foi dada a scgulrcom a

conquista dos títnloJl de "ice

CamJH'io ,ulameriano e dos

Jogos l'anamerlcanos, neste

dt·rrolldo o camp ...ão do Con

flneol(' (' ijomcnte perdendo
para o oito canadenst' .. l"ornm

fciwlI dll mllll-alta Importân_

ôa, dllda a cII'tetroria dos ad_

,·er$ti.rlos lllntoQucooito II

d.. rndo pel .. t'8tup�ndo "ru,,'n'

lIIano('ISiI"elrupa8sou a ser

conslderndo corno" h'rcdr"

mllndo.
Som ..nte eS,,"s c"Oq"iHlõ'�

baSl:lriam p:!r" outorgarmus
a La" ..... Sondn; a honrarh

:lIaS I.auro fui alrm, multo

"Irm. Funttnucu a

IlTOe�aA, incluMh'" o cetro .-I ..

ca"lIle,10 entnelnense pelõ' t.·.

)1:1111 f.�� I.''''ro ::IoRdni. ,\

�"a "th·ldõl(l., na imllrensa ,·s

("Til:, � f1.)nda rui qllalquer c";

5" de not:ín'l quer ("Omn 1,,_

cutnr Ci11 i(;',dio Ili;;rjuda .\la

nhã, {;u:lrujH. 'lue. na dirr�õi"

cl" 1)'·I.:trl"m�"t" E�\lorlh'o ,Ia

nO,�I;a eole�" ".\ Gaz .. ta", nu'
quai>l lIe e";d ...nd.,lI ° ("toni"

II! comh:.th" c t�l ..nto'o a pru.

PUItI1P\lc)oe",.orl",criticao,jn
on eln�i""do. Ilu"'m s('O\,lrt' ..

o faZl'OdO nllll �rjt�rio c ele,',

ç"n. SCOM :trtl.c:-us !n�crido' na

)J"l>nlur rólh" cio.. sattdo�o Jui

Ilartamcoto Esportivo não po

dia ter "ido melhor, dada às.
performanceS bd!hanles dêa

s(' j"\'e'D tde "lIsta eomo di'i

fl'enfe du C)\', Martlnc)li �

LallrO Sundni, quC H'm"s

B cUrdla quando Jlul('ijtr"va
com o nosso redutor, foi ° 10o

mcm d ... 63 do c�po,t� c:iluri

nen�t' .. \ e��"lha do no'.," 1),_

t\'-UGA-SE
BungtllOWS de Madeira,
Tratar no Jardim Atli.mtieo com o Sr. Luiz.

liA GRANDE VENDA

''''!f�...

deNATAL
vOCÊ
GANHA

REFR�GERADORES
CHAMPnON

Basla comprar Cr$ 5.000.00 À VISTA OU A

PR.AZO -em qualquer das lojas de a Modelar para gé:mhé1f
um CUpftO que lhe dará direito a concorrer a êstB monu

m'l tal sorteio

E você ganha sempre o prêmio maior nesta

pr .....m0çào em q�e não há prêm;os c'). r.nsolac-ã.o. rois

TOOOS OS PR�MIOS sAo PRI�.[li�OS PR�MIOS

a ModE:lar tem.-4 lojas para servi .. lo:

MOG.4S - UTILIDADES DOMtSTlC�S -- MOVEIS • M.�C'E 80UTlQUE

Um nome que deverà ser lembrada
o t'"IJO�le Itajuren�e, nus úl tas qec SOI'Iu-ram, "lTl"'é,; u flr, Jt>�t' l.11i,. Cullart's, !>re� ",enl(' no �d"r "otle rt'pOIlUIII

t'imOlj temllO� tem projetado de seus conheclment.,s, ded;- 6jdent c do .('lu!1<' ="líUlico Milr t>� j"l:"adon·'. S"11\ du,-Ida, �

cmlncnlCK flgurns qUe mullo cuçíio e grande CUllllcidalle ..d riBo Olll�. Hill �r"nde rccnohec1mt'nlo do

tem contr!huido })8/'a" engran

d('c\menlo de noasn terra, :SO

fnlehol {, o setor qne mais no

t ... lI�se II IlTtI!f'(io de �8pol1!"

nllnistrath'a, einllr ? nOoH'

do pebol ItajaieD� .. noS Inui�

lonl:";n<l"os recantos do H'II,,;I

I){'nlrt' .. I"H destacamo.

Notícias de tôda parle
A COO recebeu apêlo da

C'ntldu.de colombiana, para

que o Brasil ae fa� repeesen
tar no .ul-u.merh:ano da jU_ dlteçiio (lo seledonlldo dI' ,-"

l'enlude. A p.e8l!'nça do Brasil teranes do tsresü; no ji,)::o ,ln

..st'; sendo encarnda como fa dia 19 com o Ur�gu3i, n" ,.�_

tor de lõxlto para o c.. rtam.... tâdlo Centenáriu,

JoGIÍ dli Gnma t e l egrafuu de O campeonato hnndetrnntc

Roma, informando que alie. de 63 será t'nccrrado boje rflm

tOIl trO:II jogo� do Amérlc41 ,,,. oS jogos PlIlmelras lt São I'all

TChcco_Eslováqula, em mllio 10, no Pacaemhu, t' Com('ft'!"l

prilldmo, O retetro complcto x Bctufozo, em Rib·�iriífl I' ...

"Iltllns dla�.

O I'huueDII'o ainda oáo .. ��

lipulou o prêmiO a seU allc

tall pelO titulO. maS deverá

ele'l'.IIr_se a mais de t milh:io

de cruzt'lros. 1'1'10 empate de

domingo 115 jogadore" .Ub;o_
nllgrOs rcCcb"'I.n. 5(10 mil (r'l

zri'nS,

o }'lu,n.lnenKc di�trlhuirõí
hOje IllwUII aspirantes 1:)0 mil

c,uaeiros
..
pela cOnquista d"

títnlo rnãxlOlods ('Iltegol'i".

o FlamenJ::o cancelou ° ;6- .

(:'0 qUe raria no d.ia :n cOm o

Guarani na Inauguração dus

renetor:s do ('�1Íd;" ('nri"�" .

lIe Onro"

f:eraldo n deverá í:ie IIpre

s('ntar esta semana 40 Palmei

'ali. Ltlvari ila pedido do rU

bro-neJl'o para IDa tran,fcrfu
da em deftnUlvo para o 1"1;,_

•••

Sábado
.

próZimo, "Dia do

.Atleta," '.brlo em collf�n
lo no Pnclcnlblt I'S �cle�o,"

do I?to e de Sã... 1',,\110,

(�fl41fld" o dr .. Ius" Colluees

"�.lItnill II� rédeas du club ..

da ,,'enidll Joiio 1'''Ssóa, ml,l
tos tec('nu" críticas a "'CU

r"SpCllf>, Niio acredita"am no

5('\1 .,x;(o. Entretant..
,
atUal

mente, ��s"'1:I quc Unham dú

.. ida� nnmn boa adm1nlstra'!;ão
II" II,. José, ''"O bt'm adv.. r_

�"s nas "lias opiniões.

elubc, c ..mo, também, pall (I

c�pooTte itajaj�n�e.

Niio dan-!,o credjto lOS r"

n.ores dOo< t'�Qu .. rdl�lllS (I di_

n,,,nico presid""t" do TUbro

azul mett'lI mãos aS obras. I

niciou um programa de rell

li�açties .,0", realmente n"

tu .. "'lapa Iniel"l, pllreda de_

ma�ladll élr,ojada, dando a im

l.rIlfI"íio qUI! n;; ... concluiria ,,�

chtanlel<"a8 obras plant'jada" d,,� mcnlures marciIlMla�, uf

pnen o cstHtllo ruurcttlsta, �r�. JOSl' S"hlll�ki, lh'nrlqu�

JI<,je, pudc-ijc pr('senciar a Gunçah'cs" 1.lIla (Antônio E

p'a�u de "�llorje tio ;\Iarcillo míllo 1,'llho) (' õlU� scu� aUII-

Dluw em tuda sUa impuni-nda liare1:l, tl"e "btão trabalhand')

flj:tlirnnllo ':0011' Uma das m... no lIetor du. refletoreS p'" de

IhorClj e ,n.i� Q'mplctas II" Il'Tmln"çã... du o;r. Mro A.

!;ul do 1'"i5, prado, muito ten. eOntrlbuido
Ali eSlá, 'Ia avenida loio I,ara <I."e "S uhr"K �igam na·

1''''�8óa, Uma ohr" que ..."igjll bue� im'pre��ion;lnle 'ritm,'

I'aulo J\maral denrá 'r' multa d"dlcaçiio (' �acrlficios acf'leradu,
mesmo o Ie.:nico do Coriotlan� I,"Ta alCan(lIf li IItual meta.
para 196.4. Com,) oio ,-p<'"t'beu ltcalmente, C IInl empreendi
funfirma"ão do Itom", il ,,0_ m..nl!) gigantt'lllo QUc torna

oheejdo treinadur ,;'í hta II· .. I) )Iarcillo Dias pU51:1nidor de
Ct'rtandO os po,,'eir,,; U'n palTimi,nlu dc milhõe�·d,.

XIUI deJlcndénci"JI do está_

'110 ond� �iiu e"nc ..nlrado,; ,,'"

IIllet,,�, (0T111" Intr�dUzjdoS
O lIonteiro JU1;,,11O ,'J\i �f)[1 ""VOS mdhofUOlCI\t.OS, �endo

,'ersar .-01\' " ali" "onmn,lu ,In �I"e h,í ,\I,,� I,a��ados foi CO.·

J'almdrll1:l. ,-i611l.t!O .• reron',a lucada lIacl"e!t' lu�al 11m" li\!'

ti,. �('u con'II,umi"'1 II'" >l)õlÍJI dt'r�i,;Slnlll �di\deir" CVD�1l1

""H' h·"'llor:,a". <luod" n��ltn u Clube nmio,

c·"nfort .. :to� Mcn� disdplina
.1,,� ntldllS. OUlrõ's henfeituri

_

I" �"r,ill C,,"�t'llídõl� bre"c-

O Sõull(lB já deu fér!:I� a

"cltS jogadores, que den,rãu

H aprt'sentar na Vila :t 4 d�

Janeiro, \)IIr� u relniriu ,I;,� 'I

Ih·idlldr�.

Olteo Airt'S de Abrt'u eliti

t'm cOn\'er�uçio para voltar ,H)

ffuadro do ãrbiros da Feder"

"io Paulis(a. Caso "e conrirm!

tlUa "oUa, re1nldrã nu lU,,

�õl" Pl.II\".

Por soUcltllO;ào da diretor!"

do SantoS, Luis "ijht clabora"

.0 rel.tôrio lIóbre o I!lant<'1
qUe d"'·c.ii suf."c :.:-r;uul(' r�_

rorn",.

o dr. Jo�t' tõ'mbém tem fi.

do o má:-imo apoio aO oe,.r

lamento d .. t·ut ..bol, de>'fl"

flue a$sumill " Ilre�ldéndll do

dub .... Tanto ti '-"rdllde qUt!o

;\larçillf) Ojus tmu cuoqnl�ts·

do inóm .. roscCr!;tm..K degr"n

de ..xl.rCs�ão 110 Cenário fut"

1",)15I1co de Sõlnta Catarina.

.\tllall1lt'ntc,<> rubro_azul t'·

tii falcndo "árlas eJ[Pcriénda�
(11m clemcl\to� lindos do )110

São l'aulo c do l'.IIran'., no

sentido d" controtaT Uij ,pro ..

"PRAIA DA JURERE"
.'\ CHURRASCARIA NA PRAIA DA JURERe

F'UNCIONAN'DO DIARIAt"\!ENTE, �TENDENDO ASSIrti A

TODAS AS PESSOAS QUE PARA LA SE DIRIGIREM.

Convocação
Convocamos os sócios da Associação Catarinense de

grónomos, Quimicos e Veterinários a Comparecer â

i>lé!a Geral Extraordinária que será realizada. no

20/1/1964, às 18 horas no 11" andar do Edifício qns DiretO'

rlaS'l n�t:.u���t�:� ��ms:c�:C::�a���::s:�d�i�ngenbP
1'08 2A�Ó����;ão da Associação Catarinense de AgrónolllOl
Químicos e Veterinários,

A DIRETORIA
Florianôpolis.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�Jr s no

Universidade de Santa Catarina
Faculdade de Direito

EDITAL n. 25
Abre inscrição ao CDl'i
CURSO DE HABILITA.
ÇAO para. matrieula
inicial ('011 1ge4. no (ÀlI'
so de Direito.

De ordem 1;10 Senbor OU'e
tor da Faculdade de Pirei
to da Universidade de Santa
Catarina, faço ptÜ)u.b IJUBestará. aberta nesta S�
tene, diariam911te, de 2 a 20
de j�irQ de l�, de6 9 às
17 horas, a inscriQio ao CoQ
curso de Habilitação paJ'a
matricula inicial em 1964,
no CUrso de B&cbarel em
direito ..

O concurso obedecerá B$
normas da Portaria n. 12, de
16 de abril do correete, da
Direção, cujos termos em se

guida se tran&cnwe:
\

"Art. 1 - ;Realizar o Con
curso de Habilitação de ..

19M sdmente através de
provas escritas, nas condi:
ções estabelecidaS nesta Por

Art. 2" - Constam o refe
rido Concurso de provas das
seguintes disciplinas: Portu
guês, História da Civilizaç::'o,
inclusive a do Brasil, Socio
logia e uma lingua viva, po
dendo o candidato optl\r en
tre Francês, Inglês, Alemão
ou Italiano.
Atr. 3" - Será eliminntó

ria a reprovação, com nota
inferior a 4, em Português;
os candidatos aprovados em

Português serão eliminados
Corem reprovados nas

és outras disciplinas, com
tas superiores a zero e

feriares a quatro, ou se

reprovados com zero em u·
ma qualquer discip�na. •
Art. 4° - Revogam·se as

disposiçôes em contrário."
O pedido de inscrição se

rã feito ao Sr. Diretor da
Faculdade, medianw reque-

ção das datas de todos os

estabelecimentos de Ensino
Secundário, cursado e íns
truido com os seguintes do

ClWleJ)tos originais, todos
com as firmas devidamente
leconhecJda.s: .

i - Prova de cooclusão 40
Otlrso Secundário completo;
2 - Carteira de ídentída

de e atestado de ·ldoneldaQ.e
moral;
a - Atestado de sanidade

Usim e ment&I.
• - Certidão de nascí

mento, passada pelo Oficial
do Registro Civil;

:5 - Prova de estar em

dia com as obrtgacõee rela
tivas ao serviço militar;
6 - Diploma de Curso

Técnico de Comércio, rndus
trial ou Agrícola;

7 - Piploma.de Normalis·
ta, aoompanh,ado de históri·
co escolar, provando conclu
são do curso normal feito em

um segundo dela de estudos,
nível de �o grau (pa
recer da D. E. Su,);

8 - Titulo d6 Eleitor;
9 - Os seminaristas deve·

rão provar ter feito o cur

so com a duração minima de
7 anos (art. 5", letra e do de·
creta 34330, de 21 de outu·

:: ��d�9t· :���:r:e��
res, � geral com a duração
minima de 6 anos, e de es·

tudos maiores chamados de
Filosofia, mediante "certi·
dão do Reitor ou do Dire·
tor do Seminário�, com o

vi'ito da autoridade Dioce·
sana ou Religiosa Superior
(em duas vias), com firmas
reconhecidas, e da qual
conste a duracão dos cursos
e a seriação das cadeiras es

tudadas e o grau de aprova·
ção (parecer O. 57/54 da

o.mssão 9D Ensino Supe·
riOr e Portaria n. 14, de ja·
nelro de 1967;

10 - Pagame'lto da taxa
de inscrit;io (CrS 200.(0), na

"1'-. í' ,,'
I

'Pensões dos Empregados sm
T ransporles e Cargas
AVISO AS EMPPE�A�

o Instituto de Apos�ntaC,oria e Pens1S<"S dos Emplega·
dos em Transportes e Cargas avtsa às emprêsaa a ele vtn

r:u)adll$ que, em conformidade com o dl5postQ na Lei n.

4.281, de 8-11-63 e Resolução n. 1.333/63, de 22-11-6!'i do conse
�o Diretor do "Departamento Nacional da Previdência 80'

etU, d recolhimento d,as contribuições previstas no art. :�

dB reftrida Lei, obedecerá &6 seguintes normas:

a.) I) daa:onto não ,está sujeito ao limite de 5 (cínccj
-êzee o maior setértc no pais.

l:Í) Concorrem com importâncias Iguais, empregados e

empregaõores Pl% para cada, sobre o vatõr do 13' seierico
c) 'Não incidem sõare o 13" (décimo terCf'lro'J eeiano

cornríbuteões para terceiros (LBA, SENAI, SENAC, SESC,
C;UPRA, etc).

d) As gulas para o recolhimento destas .contrfbut-ões
são normais (GP,-DAF·(Wi): sendo rle"n"!....«sãrte a ídenttrt.
cação nomtnal ou numérica dos empregados

e) O prazo para o recolhimento sem juros é o me�·no
das contribuições normais" Inclusive para os pagamentos
"lfP'-l1f>r'I"C; n'" r'I ... -v-t-rcr do ano, por rcree de eessacão da re-

laçãc de emprêgo.
.

1) A contrrbutcão sõbre o 13" "111?�io está sme-ta ii.
fl.c;rn.ij7,:1cão. nmxos e pen!J.1idf1.de� nr('''lstf'.S na L"'i � R()7/fO,
devendo a empresas exist-em dos Org'irs Arrcrad[>doT'('�
do Instttuto. o recíbo Itti1i7.'H'IO oara o recolhimento normal,
com a observação: "13"'salário".

Reitoria, lWd.ial)te guía de nalmente, UIvo diJpõstD na
recollUIWnto fornecida pela Portaria j4 _�.
Faculdade. O llÚmero de "oIP& .. Uimi-
Nos têrmos da Circular tado, sendo admitidos à ma

n. 7, de ,maio de 1955, que tricuta todos os aprcvecostranscreve a Portaria Minis- na la. ou '2a. chamada. êoha
teríer n. 55, de 8 de fevereiro vem:! chamadas.
de lP5S, os--diplomados pe- Os certificados de exame
los Cursos Comerciais Téc- ou de conclusão do curso,nicas a que se referem o 10 deverão revestir-se das se.
ciso 3", do art. 2' da lei n. gutntes garantias de auten-
1.821 de 12 de março de 1953, tícídade:
estão sujeitos às seguintes a) - ser de modêlo on-
normas: dai;
Art. t- - Os candidatos à b) - ter as firmas das

inscrição em Concurso de autoridades responsáveis peHabilitação, na qual seja la sua expedição, lançadasadmitido diploma de Curso de modo Iegível:
Técnico de comércio. que c) - ter as firmas auten
não o tenham registrado na ticadas por tabelião do lo
Diretoria do Ensino Comer- cal da expedição dos doeu
cíal, serão inscritos em ca- mentos referidos e desta Ca
ráter condicional, desde que pita:'
hajam concluído aquêle curo Não se I1dmitirá a revisão
so, no ano letivo imediata· de provas, salvo para corno
mente anteriO.r; gir êrros de identificação.
Art. 2" - Além dos demais No julgamen�o das pro·

documentos exigidos, os can vas escritas a Banca Exam!·
didatos a que se refere o na,dora considerará .também lJimart. 1", juntarão uma certi a sua reda�ão. assmalando
dão de sua vida escolar (2 os êrros, _ que deverão ser
vias), visada pelo Inspetor computados para atribui· Conto da sext:1 11;i.
e fornecida peja Escola çp_o d:JS notas, as quais se- rquipc pua MI pró"illlôlS jorna
em que tenha conchudo o r;:;.O tomadas em seus valo- das rio estaduat.

Florianópolis, 13 de dezembro de 1�:;'1.

Nilton Franc1':co Rebello Mat. 2851 - Dc!e",,,rl" l<'r'''rlqal
20-12-63

n'"'me (pJP..••
j;!{I"H (' de rf!lli·�,i-!as. I"r]i:r.
(I" '.', .. ".p {"n, ('" .. ,,) ur,··'j
t'�nte "m h"m ..m do qUilHtc
;1.. losé r�l!,,-re�. O QU" êl\!
T".·1'70U "t"OI11".."'ío,,to.•",
'lnrcílio l)iaS,difie1lo,entl' 'JO

curso.

Admitlr-se·á. em ca::;os es·

pe�iais, o pedido de inscri·
ção por via postal, em carta
rB:5'istrada, e com recibo de
v:.lta, desde que o requeri'
menta venha Ilcompnnhado
de todos os documentos. e·

xigidos.
De acõrdo com a Portaria

o. 14, de janeiro de 1957, os

requerimentos in::-ompleta·
mente instruidos recebe·
rão despach')s interlocutÓ·
rios, e serão guardados à
parte, a fim de que uma vez

satisfeitas todas as exigên·
cias legais, sejam deferidas
se ainda passivei a inclusão
do peticionário na chama·
da para a primei..", prova es·

crita. Nenhuma inscrição de
candJdnto se fará condicio·

res exatos:
E, para que chegue no co

nhecimento dos interessa·
dos, faz-se o presente Edital,
que ser:i, na fOflna da lei,
publ,icado no Diário Oficial
do Estado de Santa Catari·
na. e afixado no lugar

.

de
costume. D&do e passado
nesta cidade de Florianópo
li .. , pela Secretaria da Fa·
culdade de Direito da Uni·
vel'sidade de Santa Catarina,
aos dezesseis dias do mes
de dezembro de mil novecen
tos e· sessenta e três.

Para condu�iio de sua pra

ça d" e�porte5 e continua"ão
das obras do" "estuários. ""

res,reslaUrantes, s"de, etc. o

dr. Jo,;é ",,{y �labomndo "11\

fasto ])rograJtlIl par:l aS fc�li

tidad�.. qUe 'erã., r<:'IIlizadas
do pró"imo dia 14 até 22 do

C()rr�nli" mês. InÍlDleraS Comi"

sões foram criadas afim de ea

<ia uma organi�ar I'rugrama

çiies festinls. Á r ..ndll seráap1i
cada nas mendonadll� eonstru

1\ C!lmp�nbn que \'t'm ma"

t�T'do O "uadro do dr. J',-"

(23 fl"rUdas ��m se,,'ir " ;,

mar_<:or de 11m:, derrOla) sa

"e p:.r!'. I"oldurnr u �('u at.u.. 1 () �e"_ ...,,,ndato eõtá pres[,'$
" findar-se e, confo:-me CQ"

$,,<""i"":08 npur�",. u dr. JQ"!
'liíoeonrorr..ráaslla r"etri_

tãO, molivo qUe e�tá agit.. ndo
'IS m('ios marcilj�tall qu .. tcn

rlon.m IT' .... ',�-Io oa p�e.,ldi'n
chi do C1"b� N,ill.tlc(I Marcni"

l,� 'M. !'''r ,"mb--n <](' dú,-Idas
a �aída do aluai p.órt'r mar

d1lsIa s<'r:l ",.-,1\ laCuna dlrí
,ii d .. �"r r>'''�nd,)da

IJl. J' Lui70 (ollare', é

"1'1 ""... e 'ln .. d....... Me .. temh:>,,,

t!QP .. loS 'cciad'!lsmarcilj .. tps
1' ....."""",,&4>' ..�'b; ......--- ';j
r, .(0(0 "" tricampr"" da I.i\:.l

ilIlJa!"nSe d .. J)csp..rlos

lJoderJo.

Bel. Hcrmínio Daux Boa
h .. 1<t_ Secrct:irio
VISTO

p.r()Í·�riflue
Diretor

8wdieck,
Enfim, o dr. José Luiz Coi

)ares niio � cansa de proJetnr25-12

AGORA... Restam poucos dias
Tudo em 10 PagamEntos-Sem Acré3cimu
u à Vista-Desconto Efetivo- De 20./·

...-------::::-:-=--------�--;------,--.-SALAS DE JANTAR
Conjw.to fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vista CR$ 160.COO,00
Conjunto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à V:S�d CRS 13:l.300,00
Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à vist.l CR$ 186.400,00
Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à J"l� CR$ 190.400,00
Conjunt" jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à VJtiota CR$ 296.000,00

�-m;;."'- rl"· ." ...... -�1

DORMITÓRIOS DE CASAL

Conjunto em marfim - desde 23.337,OU meusai>1 ou à vi.ta
Conjunto em imbuia - desde 26.470,00 mensais ou à vista
Conjunto em caviúna - desde 27440.00 mensais ou à Vlst�

Conjunto em jacarandá � desde 33.510,00 mensais ou à vist"

CR$ 186.700,&6
CR$ 211.800,00
CR$ 2U,500,OO
CR$ 268.000,00

UM AUTOMÓVEL OKW-VEMAG -1963 - NOVO (SELeARI
Totalmente, equipado -

h'a séne "fj
..

UEC\I . eco 1)0 SALARIO.
I' B4ILI_\: _ ('00. a puweuj/1O.
taO de .....,Iar...' .... dtnidns �u,

rjt/ldas nas Imlll'l'nl;lIB li rl'5prj
'o d" IIplica<:iio da lei do :,:"

IlÍrio-familia para"" Ira"a_

Ihadou'5, o sr. Franeo Mo;!'"
lO (POC -lo São PaUlo) leu

da tribuna o H�gulnte "dft"i

':Igo": 1) O slllárlo-rl1mílh
Sl;>rá pago pda!! empriea8,inn
tume"t .. COm" 8alárlo-no1'

mal: 2) II todos os emprl';::a_
dos su"e ltos à Con50llda�ão
'a� I.eil do 1'labalho; 3) �o!1

II forma de um abono l&,ulIl "
5% do 1II1lÍdo _minimo local:

(1 por filho-cn ..not- de qual_
Quer tondl�ão. alé}ol anos de
Idaue; :» a]fl �nlra ('111 ,·Igl'r
a partir de lo. d.. d..�..mhr ..

e O primelr.. pall'amenlD ,,"-,j
fdto 1'0 fim do mesmo mé�.
Ou nus pri.,., .. jrOJl dias de J.npl
to: 6) não lui TUco, nela ra_

ziio de deaemprego pllrll o�

rbefes de família nllm ....os:'"

Jlf)rque " p"!!'am""h' �eroi. f.·1

tn por �onta de um "1'u,,<1"
C..mUm de Compenll,,�iio' .. '"

<quota de esda ..mpr';sll � p/o
putdODlI1 a" numero d .. "mp'"

:radois c não ,a9 número d.. fi

1"0.' 71 IJarancl'b"rOSllláriu
fH"ílill o empre'ado del'l;> �n

tre"ar ia ell\pri�a �ertl(lãu ....

llasdmento dos filb .. �, rOrne

d,!a fl'ntnilam('nt". p,'lo •.",

lA'ri,,: ';) � .. umh"!! OM p<l;S
tpb .. lb�r('!n.. umhc, �('c�h""o
o �ul';"';o_lp.miH,,:91 ot":'Llm.. "

'c ·,�s r�"iõf's de R"'1�ill�. &io

1L,uJu, (;Hanabara,NiteroJe8e
lo Po"lwnte_" IIIIlw ialário é

igUal a Crs 1.050.00 por filho

quando o u.lário_Plínimo
fOr aumentado, o salárõo s .. ra

iluto",iilicamentl' reajusta""
&rlT'(>1'e na bo.se de ;;'1-; l!j)"

&�híri,,_f:tmilla hcner-r:adi,
todoS o� nle�.·�. n,..'" d.. ��j,

mllhõce de ir::halhad"rE'lj. I::m

Floriart"tlo!is "�al,,rllI é de

Cr� �fI� OU

f:SCAL,\ }!O"EL nr SAI,Ãw
lHOS: A C!omara do,; pl'puta
d"", allro"ou O rwtme di! UI'

g;,ne;" para II dlacnSl!lãu e 'Q

brio .Ia ... ,·1,.;0 ..,.l1tr1aVpt'

rl(,dlen, ..c ..cordonHIIlI .. le

,·a�ãG do cus'" de ,·ida. O �'.

"ra.ll.ert'lfu Nevre deoclaruu QUe
.

.. urg6inda tlaba per obJetl..

�:: aq::-:::Ó;:IO����:
se maDlfelltou !D�rellaado ...

a"sun"'. elaborando men,saC"D
/LO Congresso.
A jna1jtD�... __la JDÕ

nl de IalárlOS. 5eI'Indo O pro
jeto originai, abranp ali .er
\·tdous púbHcos de lq1le!'
naturt'zio e oa traba dore.l
(fe .11m modo lI'eral. (UH '1.91
1163)
08 nU,QVOfll aJIIC.-:RAO
DOIS P&Ot'D'I'OIJ ,6NTES
J)O �.'f.4L: p "'.-..noS II

J....bt"ar aa5"_" I#ltores
I;IU," 011 a".....tM.N II fi"D&lo-
uial.' d05 laatit previ
� lIod" , ,

ne_te

�(:II ..e ...._..ItIe, ,nwen
tos o.w. ... IW"""_ e Q4.

llr�bro, ....adQ " 'lO. ","oveI!.
to ,,"o '".,., J...ue.
Cr.:NTRO ))F REABILJfAÇÁO
DO JAPC (KGB): _ COmemo
I'9U dia 28 d .. Jl8.·e'" pu.a
II.. s..-u 34>. aDu".1ÍriO. Centro
fie �abUj,.(ào 40 WC' nO

Itiu Cr._ 110 Stl1 .... -elemfrl
de foi flHllh·8.IUJIÚ comemo

lI'ada l<"Rdllollf!ll�r,dr.
paO':' d� T."", iii Oliveira

�ndPtP<:lIdo �....,ue .. entida
�k" slndk�b� .ull,ll'lbd". p.
r� II r .. aHl.lI�ão du .egulnte

28/11/63, qUlnta-fe1ra,à814
\1ora';: ReUnião p.rLl apretlen
tar,io de caSo' de .vallapu;
as 16 horafil, vl!li.t8.(ão ao Cen
tI'O e Apreaentação 40 Co,.t
dos paci ..ntes regido pela Pro
feilOor. Obla JII.en pereJi'aj"
I� boras, "�-Wl" ofered
dO p ..... Pepllj-Olla 8.QLI preseI!.
fUI. [)Ia 29, lell:ta�fetra, aa 14
h .. r.�, Seun1io de eatlJdO!i pre
Ilml" ....es para auKe.�8 ao

piaDO de ".alrutDra(io das atrl
bulo;ões do� setorri .do 8er

'·i"., de Keabl1itaoãoj ãa 16100

raa projetado de fUmes s6bre

rra::.ílitação.l)ta 30, sábado,
iii; 18 hora_, churrasco de (01\

{raterniza.çi., dOll funclonárfoa
Ikt Cp"," de n-bttttaçi. no

Retiro de Féttaa do 8-.1'('0 Na

el.",al do (;umkdo•.

lo prêmio _ Um dormitório super-luxo CIMO

�:: ��:�:� : ��aC:����.��:::�.�I��O
Todos da Nova LinhaPOlTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA

FINO ACABAMENTO - desde 3.990,00 mensais ou à vista CR$ 31.200,00
SOFAS-CAMA

CR$ 31.680,00
CR$ 42,000,00

CIIOA PARCEL" OE ,2 MIL CRUZEIROS OE Sua COMPRA, DA DIREITO ..
UM COUPON O" SERIE •. ",,, E caD,," Cr$1.500. UM COUPON 0& SERlE"r

EM TECIDO - desde 3.960,00 mensais ou à vista
Em plástico - desde 5,260,00 mensais ou à vista

EIS AS CONDICOES DE VENDA

IO PAGAMENTOS'
10UAIS. SEM
ACRESClMDI

-9EN2
GR"MDE iftmEDIDE Df MODÊLOS E a CUS.GRIOI
Ana QUALIDaDE CIMO. aGORA ao SW ILCUCU

_"""-,- iIt

2'0 0" DE DESCONTO
O EFETIVO NAS

. COMPRAS
A' VIST�, OU

CON1UNT08 ESTOFADOS -- ESTANTES -

MESAS DE CENTRO - ABAT .JOtTRS

PARTICIPf DO FES,""""""'íVl""""""fl"""""""':IMi
e ganhe um DKW-VEMAG HELca

,,'gêlo ·todo- equ�pedo
_'i'ik·�·:...;�-f'�,� ;.<�".:-c '" �'j ',�j.' ';''''k����Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:Ji�:'��:��,:�;m��=::d:E:��.=;n:7:,!f!: Ja' temos a ,"Vuz de Ouro ABC" e a o·
'"

E-SY·· r-\o-o'garam ontem às 17 horas ao Aeroporto HercÜlo Luz � »oi . ". It&l. -{�
Eng' Celso Ramos Ft:.hO, Secretá.rio da VIB.ção e Obras Pú- I I ...

��C�:�e�:a��:�:���d::oZa�oDl:e�O����h�;:; ��tlél:n;:;:,·cooC�,' "eomPoSI-ça-o de Ouro AOC" 1963
'

FI�ria:Ó:l�S,�;���n:����r:� �:H!: �::::";ro de�963Diretor-Financeiro da CELESC. Pela man a, os c

checaram ao {l..eroporto Internacional do Galeão, na Gua-

'C I d d A1-nab�ra, tendo embarcado na noite anterior da cidade de '

Onsua o I a eNova Yorlt. Na capital catarfnense eram ag�ardados P9-.r Vinte e três estados âze- Pa�lo, t�ansmitida P?t ca- contrato de gravações na anos de idade, foi o vence- ..

altas autoridades estaduais e um grande numero de ami- �:m�:a�e��:�i���a:;;. G�aã� ie��ã��c���:�sdere���Oçõ:ste; RGE_ Além disso, ganhou dor com o samba-canção

h F Igos e correligionários. um rádio fonógrafo IsabeUa "Felicidade" - A Composi-

man a em pO I·S.lindas composições inéditas da ABC por ter vencido a ção de Ouro ABC 1963. Ga-
foram ouvidas por milhões final estadual e um televi- nhou o prêmio no valor de
de brasileiros no grande sor ABC "a voz de ouro" 500 mil cruzeiros. O segun- Noticiamos, recentemente, Motivos de saúde, toda-
���c��:� n:�o�:ls: �:: ����: t: A��?,1�1�6�."A :ir���a:�u��� ��a:�o c;�� ��:n� n�ss�o��:��eir�oes�� :�f::�:r:md���:� �:�
el�ad�so;:::!� ar��l����·ra, na�a::�r�s:l�!�n�!�s, G�:; ra minar meu bem", de An- jornal, sr. Walter Lange, te- vite, em comunicação leita,deli de Souza Maciel, José solvera aceitar o alto car- pelos canais competentes.teve, pela primeira vez, re- classificado em segundo lu- Barbosa e Marciua Vini- go de Cônsul da Alemanha à Embaixada Alemã �

E��'�:ot:;:����::t,n�� ;���:O���;�:�:.�:� c�� �C:�:�:�:�::IO����:::;' �]0��E2�:�:::��:':��� ;:::������:':����s:�
�:;::s c��:a:��; ��::t:r� ��:���ad:p::seS�t�;�� eo qUJ.: Ninguém" da Vila Camargo, cação do seu nome, para a sua decisão e fazendo v

recebeu o terceiro lugar devida nomeação, já fôra pelo seu completo restabe.Zico Marzagão; Maestro Ci- vem guanabarmn ganhou com 200 mil cruzeiros de remetida ao Governo de lecimento.
rc Pereira, José Scatena, um contrato com a RGE e prêmio. Bon.

ff�:::�;�o;I�i�;�:�:'�,��� :�f����o�;;;�;':i;::: Hoje MissaFestiva no Colégioda Rádio Gaucha; Carlos- bém, com u exigência de '

�:S��SPR:l����:list��b�i��i� ·:�s.a�el���c:::o�'A ��a::��: (a ta r inense -

Santos, Diretor de Divulga- sícão de Ouro "ABC". Com-

cão da RGE e Rubens AI- posítcres de quase todos A direção do Colégio Ca- léglo Oatartnense.
berro Barsoti, representen- os esta.dos tiveram suas tartnense está convidando A coleta da hora do
te da Reclam Publicidade. músicas, vencedoras esta- para assistir o emocionante OFERTÓRIO será em ra-
Esta comissão, sob int.en- duais, cantadas em São ato da MISSA NOVA FES

ses aplausos do público Paulo. Os prêmios eram TIVA do Rev. Padre José
que apoiava a sua escõine. destinados às 3 primeiras
anunciou o grande vence- colocadas na grande final.
dor Vivaldo Ribeiro de Aze- Um jovem de Pernambu
vêdo, a Voz de Ouro ABC co, Walter Silva, com 19
1963. É o representante do- ----------- -- _

�:���z !�p�:�� o:d�ir��� Eng. Arquiteto Mauro Viegas:

��K��f�������:::;;� Urbanista e!� Arquiteto de Renom
Nacional em Florianópolis

mogênio integrando COI1'

pletamente aquele su

trito a Florianópolis .

Várias reuniões lo
realizadas com técnicos ,

arquitetos do govêmo, ha
vendo sido trocados nlJIDtl>

rosas -pontos de vista sõbre

uma formulação adequada,
moderna e funcional pan
obras em questão, haveodo
o prof. Mauro Viegas �
tado e se demorado no l0-

cai das mesmas, em compa.
nhia do ene-s; Ruy SOares,

titular da Codec, dr. Tes

serolí, da DOP e dr. Mir'

condes. de Mattos, do Pia

meg.
O flagrante fixa um at

pecto de uma das. reuni6ee
no Palácio de DespacllOS
onde foram apresentadOl
vários pontos de vista pa

sagistã "examinou, na capi- �,p��e:�s!:�ini!iV�;. ;:::tal do Estado, os projetos
Abreu, Chefe da Casa ClriI.

ligados ao embelezamento � roi
uroanlzação do Morro da ��:r;;:;::a:,o::�b:r�,
pon:e Hercm� Luz e a ex;... eng-. Marcondes de Malte'
,tensao. de tais �bras, na

dr. Ruy Soares e o jo

�::t�o�':n:�oE:eltt�doOb�: lista I!mar Carvalho_

No primeiro cucné vemos o momento em que o Eng" Ccls� Ral�o� Filho llpr('�t'l1ta.
va ao Dr. Fúlvio Luiz vteíra, Chefe do Gabinete de Relaçocs Publicas do Govero?
do Fstado, as primeiras impressões sêbre a 'sua 'viagem. No seguml�, quant�o ca�Ill
nha ..a pela ptste do eeroporto H"rcílio Luz, tendo nos b��ços seu filho m�ls mOI,'.'>
e acemp ..mha,lo pelo �c ... ret(i;:io em Exercício En� 'rarcísto Schcaffer; o "."Ir i\llItto

Petry, Diretor do DAES; o Eng. Paulo wendhausen, Diretor do DOr e Eng" Santa.

Rita, Diretor do DER,

Hoje Eleições na Câmara��r,�
A Câmara Júnior de Flo- o ano de 1964. quer humero de .1>r�s�n.t�sJ

rianópolis realizará, hoje De conürmídade com o observ�ndo.se O InterstICI?
às 20 horas, na Faculdade art. 4� dos Estatutos, em de .mela hora entre a prt

de Direito, a sua Assembléia primeira convocação, a As- �elra e a segunda convoca

Geral para deliberar sõbre sembléia Geral só poderá çao.

o neiatório, Atas, Balanços deliberar com a presença, O Conselho Diretor é

e contas do Conselho Dire- pelo menos, da metade dos composto dos seguintes

ter. assuntos de tnterêsse membros ativos da Câmara cargos: Presidente, 1" Vice

da Entidade e eleição do Júnior; em segunda convo- Presidente, 2" vtce-Prestden

nôvo Conselho Diretor, para cação deliberará com qual- te, Secretário, Secretário-

Adjunto, Tesoureiro, Tesou

reiro-Adjunto, Diretor JCI

(Relações Internacionalis') e'(_: ,.'
-

I
j -�,. � ,.

Diretor Sem Pasta.

Nessa reunião de hoje
será entregue um prêmio
ao membro que não faltou a

nenhuma reunião çlo Con

sclho Diretor e Plenárto.

que incluirá apresentações
em Rádio e Televisão, ex

cursões artísticas pelas ca

pitais brasileiras
-

.Ainda o- proble
ma da Indochina
PNúh�·l'EN. 18 (OE) -

Em carta que acaba de di

rigir aos co-presidentes bri

tânico c soviético da Con-

Ierência de Genebra de

1954, sõbre a Indochina, o

govêmo Cambodjiano subli
nha urgente necessidade de

reunir a conferência que
reclama para garantir a

sua neutralidade. Aüm
'

de

facilitar a celebração de

ta! conferência, o governo
de Kmer se declara díspos
to a aceitar que a mesma se

realize em Genebra.

Sargento prêso
RIO 18 (OE) Foi rec/)_

vor das vccecões da Com

panhia de Jesus (Instituto

Lorenzatto, ex-professor do Vocacional Catarinerise).

Colégio Catarinense, dia 22 Serão padrinhos e oferta
de dezembro, domingo. às rão o vinho' e a água, na

18 horas na Capela do Co- hora do OFERTÓRIO, o

tannense.

..

A convite do governador
Celso Ramos, esteve em

"Florianópolis o prof. Mauro
Ihidu prêso por 20 dias o. vtegas. engenheiro-arquite
Sargento Luiz Carlos Pra-

zeres, : or ler pronunctado
rliscar,,;o considet'ado sub-

versivo, durante a hom'!

nagem do tilUmo sâbado

ao Almlrance Cândido A_
ragão. Em repr.esâlia,
.sargentos nacionalistas
vão promovet' jornada d�

proteslo.

r� .'
_

Leio num DlARIO D� �OTtCrAS, do 'Rio, ehega,J.o com

enorme alrazo, as seguintes ijnha!\. na coluna do SOCIETY:

GOLPE DE ESTADO ENTRE 25 E 31
_

O .senador Irineu Bornhausen, q.�e.ê um dos líderes

ud,ni,tas, com,dido' ,,,,no. d,c1ama,,� �m <cupo, qu, O HOLANDES COME CINCO VEZES
estava seriamente preocupa<to com a situ��o p.Q1LtJCa du

país e que receava que Jango tentasse fechar o.Congresso, MAIS MARGARINA
preparando um golpe de Estado, par� a .se�a�a entre o

Natal e o "reveillon", de :!l. "E o pior 7, fTlSou�.::tcxtual. De acOrdo com dados di

mente o senador eatarinense - é que, na situaçao em que vulgados pelo "Comité- In

nos e�contrBmos, qualquer golpe será precedidO �e·outro, ternational d'Estuclo do 1'.

o que levará o país ao caos". Disse, ai?�a, l,I� c�lumsta. que
participava do grupo: "A MÓS, da oposlçao, nao mt�ressa ne

nhum golpe. Queremos é a manutel;1çãl) do reglD1e, para

sua sucessão eleitoral tranqüila".
xx xx xx

ATi: O NOSS? SENADOR FAZEN_J>O MAROLA DE

BOATOS! QU� TRISTURA!

Margarina", com sude em

Haya, o aumento do con

sumo da margarinll na Ho

landa foi tão extraordinií-
rio nos últimos anos que já
foram alingidos os :lndlces
anuais de consumo de 20,3
quilOS por pessoa.

TAC-CRUZEIRO DO SUL
Novos Horários dos CONVAIR 40

Direto a São Paulo e Rio de Janeiro

3a. 4a: e Ga. às 11,45 í
DOMINGOS - 14,.15

PARA
PORTO ALEGRE $I
3a. 5a. f SARADOS à, 1 n 30

DOMINGOS - 11,15

TAC-CRUWRO D'Ü SUL -:- SEMPRE
, \'i..'�.. UMA BOA VIA
"�.'·�J'r_�f.,l.,,--,,·.. .) .L._",••

avançada indústria leiteira.
O aumento do consumo

da margarina deve-se em

parte ao trabalho de escla
recimento desenvolvido pe

los médicos que recomen

dam preferencialmente o

uso de gorduras vegetaiS
consideradas mais saudá
veis. Igual?nente, o aprimo
ramento do pr6duto, hoje
em dia do mais elevado

tsse fato é considerado grau alimentício, também

da mais alta significação ,contribui para êsses resul

já que revela a situação da tados.

to de renome nacional,
secretario. da Viação
Guanabara.

° ilustre urbanista e pai-

Para as festas de nalal: Recebeu
a Magie Boutique causas lindas

A elegante boutique da festas de Natal. a Magie
rua Trajano, esquina de
Ten. Silveira e que alguem,
com muito espirita de ob

servação, denominou "uma

esquina de Paris" está pre
paradissima para atender o

alto bom gosto do nosso

mundo elegante. Em mode
los e unidades exclusivas, a

Magie Boutique apresenta
um maravilhoso sortiment.o
de verão. Tanto em vesti

dos. como conjuntos, es

laques, blusas, sapatos, boi·

sas, sandalias, etc. etc.

Para mais comodidade de

Boutique está concedendo

um prazo dilatadissimo,
muito superior á sua praxe:

10 mêses. É uma facilidade

notave!.
E falando nas cousas lin

das da Magie Boutique,
lembramo·nos áe chamar a

:�n���jun��S e�����r�:/z ���
dourado, estofado com ve

ludo vermelho, que se acha

exposto na A Modelar de

Móveis. É algo de suprema

mente belo que vale a pena

ser visto ...

comprar, agora, para as

Novo Ponto de Automóveis
o Sr. Prefeito Municipal Diretoria de Veiculas e

Waldemar Vieira, atenden· Trânsito publico, baixou de

do reclamos dos morado· creta criando ponto de au

res do populOSO bairro da tomôveis de aluguel no Lar

Praia de Fóra e sugestão da go de São Sebastião.

Otan resolveu: Maiores
esforços pela Paz

Paris 18 (OE) 05 ESt3- melhores com M nações
dos Unidos e seus aliados· comunl-;;tas em favor da

ccm)})"ometêram-se a Cl"n_ paz. 1St/) é o qne declar'a....

tinU;l)" cC'm Os eSÍ!'rçus p-,- 11m comunicado oficial,
l·a re{luzir a te!"1são entre após a r-euniãQ da noile
n l·'�t(' (' oesle· para C':H1- passada no c4�.seJh() da

... �,GU1I: l·o!l!..�Õc:;, .ç;�V\t .f.,'� ',:� _'U.l!\u,-,k Mr<'.ullL,..._ �,--;-#-

Exmo. Sr. Governador Ol!
so Ramos e Exma. Senhoq
e o Sr. Hermann Beck •
Exma. Senhora.
"O Estado congratuJa.eB

com o padre José 1.oreq.
zatto e com o Colégio C.

ex->

da

Sento·me à maquina, escrevo
começo a manjar um assunto. .

Procuro variar. Mas ainda não dá. A própria
da máquina é bicolor e rubro-negra ...

xx xx xx

Ligo o telefon.!;"! para o dr. Milwn Leite:
- Senhor Ministro, o Flamengo ..

O aparte vem num berro estrídulo:
... o M·A-I-O·R ..

Desligo, rápido, com os tímpanos latejandO:
xx xx xx

Tento o dto Bayão:
- Aqui é o Guilherme. Uma palavra sua.

Flamengo.
- Não fale, an ...

minha ..

aaaaaaaaaannnnnnnnnn. . . si.
E mais não chorou, porque tamt)em desUgtl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


