
BRASíLIA, 19 (OE) - ce;;�o �e 11 diret�\ do
Circulas parlamentares in- Mínístérfo da Füzéhda •. com

dícam que cerca de 50 depu- que não concordou o seu

tados trabalhistas apoiam o atual ocupente. O caso ele
nome do deputado' Cesar verá ser dicidicto hoje no

Prieto para o cargo. de mi- - -----------------

����,::::��O'di�"��.:::;ã: Re,"t'o,r Pagaiol; vira' acontudo corre o risco de" I lo I I

não ser efetivada, por ter o

F I ISe. Cesar Prieto exigido a orlenépo is
��Pronta para ser inaugurada

t�,., da S<;1úcte, d: Educa- -fiçao ,Cultma, da Viação,

b
Sem Pasta, Executivo do
PLAMEG, da Fazenda e da

Segurança Pública; e 00 se-
.

eundo, alguns dos canse- ....

�J..,.'�s.;... :' !�.. 'i�'\�,s.·..,!>. "•.
S(l!;t'!.S d(�q cue s�'.en" �
contrllvmtr' presentes.

'I"

RUBENS DE ARRUDA BAM08�'.
OBaBlIT.

DOMINGOS I'ERNAE>EB D. AQVIlICJ
.

I

.&NO xx.u:

N".14.835

Cr$ 20,00

lFlaurantes da ReuniáD do CDE-

Com a presença do Go- Nossos flagrantes fixam
vernador Celso Ramos, aspectos daquela ímoortan-
creeertos de Estado, asses- te reunião, vendo-se, no pri
sares do govêrno e senha- metro, a mesa presidida pe
res conselheiros, realizou- lo governador Celso Ramos

se, na última segunda feira, e que dtrígtu os trabalhos,

c_on[or�)e hi ttvemcs opu.r QOQ"nclb-S(!;·�e!l.9ta.r lia "(JS'
\ tu;-ltli!\l;"� l.i-: âlv-.... rgar. a reü� "a��:f�f��, -arteira, os

ntêo do Conselho de Desen- titulares, dai? Pastas de In,

volvimcntu do Estado. Prin terior e Justiça, da Agricul
cipuis objetivos eram rela-
torto dos trabalhos do Ga-

•

btnete de Planejamento do

PLAMEG referente ao ano

em curso e estudo do pro

grama de trabalho e pro-,

peste orçamentária para

1�64.

"Boqrinhos" da Guanabara pro
testam contra Amauri Silva

RIO, 19 (OE) - Os hagrí- final do titular da pasta,
nbos da Guanabara, não fi

liados ao' Sindicato da Es

tiva, vão se dirigir hoje ao

Minlstério do Trabalho,' com
suas esposas e filhos. As

seguram que sõ deixarão a

repartição, com afirmativa

sôbre a sua smdicelização.
Alcgam que' estão passando
dificuldades, por culpa ex

clusíva do Ministro Amauri
Silva, que está sendo pres
sionado por pelêgos con

t��.ri0s à sua aíndicalízação.
Greve na
Amazônia Deputado: Opção na Polícia da

Guanabara é mescu'nharia
:·BELEM. 19 WE) - Pros

segue a greve dos runcío

�ários do Serviço de Nave-

f:�a:o ��r:m�ô:i�vi:e���� tado
.

Raimundo Padilha Por outro lado na Guanaba

eclodiu depois da nomeação ctasstnccu de' gesto mesqui- ra o governador Carlos La

�o Capitão de Mar e Guerra nho, o ato do governo fede cerda pede ao povo que te

André Nazaré para o car-
ral no caso

.

das opções no nha paciencia e suporte

go de Superintendente do Corpo de Bombeiros, Poli- ;:da��a�.ste ato do govêrno

�:���o 60l����:i�::nd���� _'_ia_M_ili_ta_',_p_o_lic_ia_C'_'''_'I_e _

:r;ique. Matos, chegou a Be

lem e reassumiu o cargo,
com o que foram paralíza
pa_s as atividades da autar.
quia que controla a navega
ção na ,Amazônia.

RIO, 19 (OE) - Q Depu- Guarda Civil da Ouanabara.

Ainda o levante de Brasília
RIO, 19 (OE) - Terá iní

cio as 12 horas na Guana
bara o sumário de culpa
dos Sargentos implicados no

levante de Brasília.

mentes, só em janeiro será

votado o projeto de lei, que

pede anistia aos responsá
veis pelo levante.

URSS lançou satélite
ontem

MOSCo.U, 19 (OE) - A

União Soviética lançou ho

je ao espaço em satélite

não tr-ipulado. A agência
oficial de notícias TASS,
disse que o 'Kosmos 24 leva

a bordo Instrumentos cíen
ttrícos, que prosseguirão no

estudo espacial, de acôrdo
com O programa da União

Sovíétíca.

leite vai
custar mais
RIO, 19 (OE) � A SUNAB

deverá decidir amanhã o

problema dó preço do lei

te, segundo informou porta
voz da autarquia. Os produ
tores de leite desejam rea

justamento na base de 125
cruzeiros o litro.

loteria do Estado de Duma
GRfVfSanta Catarina

H OH

peão das fôrçás reacioná
rias e retrógradas. Disse o

chefe da
I

Casa Civil da Pre
sidência da RePt\bliCâ., que
a questão fundamental é sa

ber se o país é C8I?8Z de
----------------------_ _-----------------------

Ministro Extraordinário
Continua' Sendo Problema

WASHINGTON, 19 (OE) - Será apresentado hoje ao

Conselho da Organização dos Estados Americanos, o rela
torto da comissão"'investigadora sóbre as armas cubanas

encontradas na Venezuela. O chefe da comíssãos embaixa
dor argentino Rodolfo Waigmar disse ao chegar a washíng
ton: "Vimos com nossos próprios .otnos as insignias de

Cuba nas armas encontradas na Venezuela".

Lacerda
Fôrcas

,
BELO HORIZONTE, 19

(OE) - Na Capital minei

ra o Governador Carlos La

cerda foi classificado pelo
sr. Darcí Ribeiro, corno cam-

13· salári6 para os
mililares lambem

BRASíLIA, 19 (OE) - O

Presidente da República en

viou ao Congresso ante pro
jeto do novo código de ven

cimentos e vantagens dos

militares. No documento, é
solicitada autorização para
pagamento do chamado 13"
mês de salário às classes
armadas.

tencedo
.

Satélite
ontem

Secreto
BASE AÉREA DE WAN_

DERBERG, 19 (OE) - A

NASA lançou com êxito da

guetes tipo "ATLAS". O sa

télite secreto, segundo indi
cam cert.os meios militare-s.

Rase Aérea de wanderberg é capaz de fotografar toda
um satélite secreto e 3 fo- a fuce da terra.

Entre-

AMPLA I': l\IODERN.'\ CADEIA PúBLICA, em Vi<lcil'u, cujo acabamento final foi

tormínadu há puuco tempo, devendo ser ínaugurada no próximo mês. " 01H'8 fil.l
parte de um pl"lIdulIlcnto que 'visa melluu- iljlq,l'clhlH as cadeias públicas do in

terior, orerecernto condições as mais ntuntieadus, dcuu-c do moderno sistema

penítencínrto

Arrecadação em 64 pOderá
.

ir ao trilhão
SAO PAULO, 19 (OE) - tabeteceu para a arrecada- praticas no processo de ar

recadacão. Com isso espe
ra o Ministro Carvalho Pín-

ção federal. Disse que a

Fundação Getulio Vargas
foi encarregada agora de

realizar o estudo para ins

talação definitiva, de novas

Falando a imprensa o mi

nistro Carvalho Pinto da

Fázenda, disse que estão

praticamente alcançadas no

atual exercício financeiro,
as metas que o governo es- ------------------

Assembléia aprova
FUNDESC

to arrecadar

ano 1 trilhão
no próximo
de cruzeiros.

A�roporto
JOHN

KENNEDY
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O TEM P O (Meteórol6gI••1
(Síntese do Boletim Geol1!�teorológico. de
A. SEIXAS NETI'O. válida. atê às 2:US h.s. du

dia 20 de dezembro de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉIU
CA MÉDIA: 1006.8 milibares; TEMPERATURA MÉ
DIA: 35.7· C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 70.6%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Ne-
gativo - N.evoeiro cumular - Chuvas esparsas -ITempo Médio: EstáveL

Campeão dás
Reacionárias

promover pacífícamente as

reformas, ou se será obri

gado a entrar em convul

são, devido a tensão social
existente.

encontro que o proressõr
Carvalho Pinto manterá em

São Paulo com o Presidente

João Goulart.

O Conselho Universitário,
em sua última sessão, apre
vou indicação no sentido de

ser cónvidado o professor
Eliseu Pagliolli, Magnifico
Reitor da. Universidade do

proferir a Aula Magna da
Universidade de Santa Oa

tarina, por ocasião da aber

tura dos cursos em 1964_
Convite nesse sentido já

foi enviado ao ilustre pro
lessor.Rio Grande do Sul, para

,,�,Jflt&l finalmente
prêso ontem

RIO, 19 (OE), - O Almi

rante �ilvio�éck, depois de

longa controvérsia a res

peito"de seu paradeiro, sur

giu ontem na Guanabara,
.- ,

tendo prestado üectarações

a imprensa. Depois de di

aer que não esteve foragido,

e de confirmar declarações

feitas em S. Paulo e ter re-

cebído notificação de pri

são, será recolhido prêso

dentro das proxímas horas.

Outra Greve
BONN, 19 (OE) - O esta

do de saúde de Enrich Von

Bretano, Presidente do gru
po parlamentar Cristão De
mocrata da Alemanha õct-

dental, conünua grave. Von
Bretano, sofreu intervenção
cirúrgica no aparelho di

gestivo, e dias depois teve
uma "crise renal.

Voz de Ouro ABC

O nosso flagrante foi tomado em São Paulo durante a

final do Concurso Voz de Ouro ABC, transmittdo por uma

cadeia de Rádio e Televisão.
A Voz de Ouro ABC 1963 terá um contrato de I ano

qué incluirá apresentações em. Rádio e Televisão. excursões
arti&tjcfiS_,Qelas cap_itais b.!a§ileiras...: e.um coo

vacões na RGE. Além disso, ganhou um redro
tsaoeua da AB.c por ter vencido fi final estadual
revisor ABC "a voz de ouro"

«e.onro-ABC'
'J� -'ri)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COI.t\UOR,\DORt:S
Pro!. Barreiros Filho Prof. Osvaldo R. Cabral
_ Prof. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos

Prof. Alcides Abreu - Prol. Othon Gama

d'Eça - Dr. Milton Leite da Costa - Dr. Ru

bens Costa - CeL. Cid Gonzaga. - Major Ilde

fonso Juvenal - \V<llter Lange ........ Dr. Flávio Alber

to de Amorim - Arnaldo S. Tblago - Dqj'aléclo
Soares - Prof. Osmar Pisani.

Cronistas Sociais
Zury Machado - Lázaro Bartolomeu

Esportt's
Gilberto Nahas - Maury Borges - Gilberto

rafve.
Art('!> l'híslic;I!I

Jair Francisco Hamms - George Albe-rto Peixo
to - Thor Marbouces.

Crlinica<;
Silveira de Souza - Edson Nelson de,' Ubaldo
_ Raul Caldas Filho'� Mnrctlio Medeiros Filho
_ J. J. Caldetrn aestos - Luiz Henrique da Sil-

veíra.
l'i\llor:lllli\ Musfcnt

Ilmar Cm-valho.
Arll'S e Letras

Salim Miguel - Pértcles Pr-ade - Silveira de

Souza.
xccnumta

Oswaldo Moritz - Eauipe Fac. Ciências zconõ
mícas - Hrnar Cnrvalho.

�nffcia .. {Ia Policia l\lililar
Major F:dmunclo de Bastos Junior

Informaçãu Agrícnla
C. Jnmundã.

ItEPRF:SEKTASTES
Representncôes A. C. Larn Ltda. Rio (GB) Rua
genador Dantoe 40 - 5' andar.
�ão 1'31110 - Rua Vitória 657 - ccni. :12

rflrto ,\h"!TC - PROPAL - R. Cel. vtcente. 4::;6

81'10 IInrb:nntt, - SIP - Rua dos Carijôs. n

fi58 - 2 andar.
Al!:entf'S e corrt:'SPQndentt'!" em todos os ,..,''''-,_:.

pio" ri .. ::;'mta C;"!-arina - A"lin('i(l" '::mte

contrato ele acôrdo com a t�""'� (' ... , \·:��cr.

ftS�T'\IATUflA ANC,\L CIl:; 4.000.00 - VEND.h
"VTTT<;:" Cr� 'W.OO

( (.\ Cljn'('�::.. ;:�,:,,:",,;:'�";;�;;;�'.l:I!��:h;::::�:)cOl1cl'itos

��%a��:"A��';�:;�í��
CASA�OR."L" :tste é o nome que o nosso amigo 01'

!an{,o, comerciante de espirita progres&ista deu ao novo

estabelecimento comerC'ial como presente á nossa Cidade.
Uma casa de primeira ordem, grande, espaçosa, bem

iiuminadn, primnndo pelo higiene e bom. gôsto CGlll que foi

montada e prevendo·se sua inauguração antes do dia 2."1

([este; mês, quondo abrirá suas portas ao público.
Trata-st: de um estabelecimento

mOdefissirno,
situa

do no local do untigo "Restaurante Estrel á Praça 15 de

Novembro. i
Vai ser um b'lr completo ao qual nada "faltará como os

[mndes estabelecimentos congêneres de outras capitais do

<;ul do p,Ii:., mantendo pCl'manentemente uma seção para
\"enúa de chúp� e ou! ralO bebidas nacionais e estrangeiras

No grande sal�io [ornm instaladas centenas de mesfoS

panl. acomodarem as familhls e toda fi freguesia que hon·

rur(.m "CORAL" C0!l1 Slln preferência.
Orlando, flg:lra muito esllmada pelos florianopolitanos,

que lhe ficam ti. dever outros estabelecimentos comerciais

como a bem montada Casa das Frutas á rua Felipe ScÍl·

rnidt, tem recebido muitas felicitações por mais esta feliz

iniciativa.

Aguardamos a inaugurur;ão que promete ser um acon

lecitnento na vida comercial da ilha.

AINDA A LEI N. 605: CONSTRUÇõES E RECONSTRU

COES DE CALÇADAS Essa Lei já sancionada pelo Prefeito

Waldemar Vieira de quc OOlem demos circunstanciada no·

licia, faz:mdo comentários a respeito é da autoria do clili

�ente vereador dr. Norbcrto Ulysséa Ungareti, que assim d�

monstrou seu zélo pelns coisls e progresso de nossa cida·

cie a quem não nos furtamos ao dever de enviar nossas fe·

licitações.
Agora aguardamos ansiosamente pelo seu cumpri·

mento.

MAIS UM PONT<.) DE AUTOMóVEIS Os moradores
do bairro denominado Praia de Fôra terão agora instalado

um ponto de automóveis de praça, sugestão da Inspetoria
rte Veiculo e Trânsito Público, que mereceu do Sr. Walde·

mar Vieiru, decreto nêste sentido"
O ponto de estacionamento dos carros de aluguéis se

f no Largo Siio Schnstlão.

fLAMUlAS
ConfeccionO-Se qualquel quantidAde, no meIhaI'

QUllidOde e menOr preço.
r

•
Ed Zohlo - 7 O andar opto 701 FON 2.(94

EDITA.l
EDTTAL

"....---
CoDvoço nos senhores sócios, para a seção de Assem-

blé'- Geral Ordinária a realizar-se as 14 horas do dia 21 dI)
cornmte �. na sa� de carteiros, afim de se eleger a' di
retoria para o biênio 64·65_

Não havendo ntimero legal, realJ.,;ar·se-â meia hora após
em seeund& convocação com qualquer número de sócio,>

.Present�s,

Flpl'ianópolis, lfi de dezembro de 1963.
� , ."" ",

.} \1:ln1l'! Silveira, Pre�jdente

O petroleiro é propelido
pejo mais poderoso motor

diesel até hoje construido
nn Grã Bretanha, um Har·
land and WoJCf·Burmeister
and Wain, de dez cilindros,
desenvolvendo 21 mil b.h.p.
O barc;o po.de descarregar

suns fI5 mil toneladas de pc
tróleo em menos de II hons.

t"- 'i I'; -�� ----.-
/_ ,�

=:FES'lT,':Gf\U O

. _._� .���
�

1
---�----

21 - BAILE DE FORMATURA DA F'ACULDI\DE DE nme'rl·ca Lal·IDa realce es�'e "I·�rl��)�:TOLo(_aA DA UNIVERSIDADE DE SANTA CAT; II 1 11
DIA :],j - TARDF: TNFANTIL - DISTRIBUIÇÃO DE

� ..

BRINDES A PETIZADA >: SORTEIO DE PRESENTES,
WASHINGTON· 19 'CE), ,ma. a C.,a B<an," noc-

.

.

O lJI'esldente Lyndon malmente tmha um aUX1-

Johnson anunciou. hoje. lial·.d') pr.�sJ.dente com in�

QUt' Thomas M,mn, subse

Mensagens de Natal
Agradecimentos

Agradecemos e rctrfbuímos mensagens de boas festas e

feliz natal, remetídas pelos Senhores: Clemanceau do Ama
ral c Silva, tenorr vurgns Ferreira, Abel Avila dos Santos,
Jabes Garcia, Gentvnl de Almeida Santos, Brasil Castro,
Georges Mac Clennhan, Vice Governador Doutel de Andra
de. Natalício Pereira Barcelos, Prefeito João Batista Alber
ton, J. � Ribeiro, Luiz B. Júnior, Emanoel Campos, .rose

C;rll0S0 da Cos�n; Walmor. Walter, Heitor, RodolCo. scn
&10, Manoel, Luciano, Slfvlo. Rocha e soiâ, encarregados das
viaturas do Palácio do cevemo: Clodomiro P. da Nativida
de, Antônio rrrüto. DP, Cardoso, Prefeito Waldemar Vieira
Mano L. Catição, Victor F_ da Silva, Benjamim Ferreira Go
mes, Fulvio Luiz Vieira.

Agradecemos e retribuimos os votos de feliz natal e

prospere ano novo remeuuos pelas seguintes entidades:
Delegacia Federal de Agricultura, Reitoria da Universida
de ce Santa Catarina, Centrais Elétricas de Mmas Gerais
S . .1\. Clube dos Subtenentes e Sargentos do 3' BRV. Policia
Militar de Santa Catarina, Cãmara Júnior de Florianópolis,
Grupo Bolonistas Unidos da Ilha, Irmãs Missionárias de
.Jesus Crucificado, Produtos Alimentícios Nétída, Banco do
Inco. Centro de Cultura da Faculdade de Direito, Facul
dade de Serviço Social de Santa Catarinn, Escola Técnica

da Polónia. Hotel Querência, Diretor-la de Economia
Assrstêncra ao cocperauvtsmo, Propnl, Companhia T. Ja

ner. Banco Agl'icol'a Mercantil, Prefeitura de .Jaragua do,
311i, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, Tel
hratil, Pedemçân dos Trabalhadores 00 Indústria de cone
l rUt;IIO Civil e do M0'llliário de Santa Catarina, Sindicatos
dos Contabilistas de Florianópolis.

FAZEM ANOS HOJE
sr. .Jair Sim[1O da Silva
sr. Ghunter Ammom
s r. Retnoldo Lebarbechon
SI'. M!il'io Monteiro
&1'. João Albino Zommer
sr. Nazarene Alves
SI'. Luiz 'Heitor Ferrnl'i
'�r. Maurit:lO de Oliveira Martins
sr. Sélgio Vieira
sr. João Frederico He('k
SI'. Snul de Pizzolnti
dr. Monir Tomé de Oliveira
sra. Aurora Zorr.mer Toledo)

�ra. Bl'nta Pires Pantol't
, 11'1. Mnria das Neves Lishoa da Silva
sra. Déspina Esplrldes

sra. Dlni:>:7.i Pitlgllanj
srta. Vand� BetlCc'klN
.....fI"("- I'"VO. ,.1

PROGRAMA DO MÊS'
MIA DO COMJtR' ;10 S. MARCOS.

DIA - 25 SGIRlí:E DE NATAL
DIA - 31 BAJLE REVEILWN

Pf(OTl�:JA S('(I.�

OLHOS
use oculos

bem adaptados

atendemos com eJ(otidão
suo receito de óculos

OTlCA ESPEClAlIZAD'

MOOERNO LABORATÓRio

�'
.�

,- .. .

�w.�� ."w.&�j;i!Wf#�'-·

LONDRES. 19 (OE.)
Um dos maiores navios mero

cantes tlo mundo já ecos-

�I;�!�OS n�; :1����i;O:j b:��� corJtéc/;71entos·�, Sociais
acaba de ser lançado ao mar

'Prata-se do pet roletro -aor-

gsten'', de 8:; mil toneladas
I -d_ U{-

..

I I
1

(50 mil toneladas brutas).

� .�..._..__,..-construido por Joseph j �
Thompson and Sons para a "../

'

\ ,
Fred Olsen and Companv, - � ...::...._� -_-:"':-
de OSlo. Noruega. lzabela chegou -- Domingo no
o cerco representa a úl-

:i:;"a:a��n�;7to ���,"e�õ:��, Clube Doze de Agôsto Encontro
�l:\::t�:����u�:ir�a���: de Broti nhos
te, o petroleiro tem uma tôr
re aerodinâmica dc 75 pés,
que se assemelha à uma

tórre de aeroporto, e da

qual os principais motores

podem ser dirigidos por con

trôle remoto. Ejn teoria, um
único homem pode centro

lar sua direção e motores e

trazê-lo para junto do cais.
O "Borgsten" requer uma

tripulação superior a 45 tio-

ct'etário de E,tado paro.

;'\ssuntos Latin')�America�
nos· recentetllf'nte nomea

do. também será auxilia;
t'special do 'pl·esidente. Joh
�on falou a res9C:lto da

nomeaçãO) de Thcunas
Mann hojc, em enrrevista
concedida à imprensa, na

--------------------------�

Casa Branca. O presiden
te declarou que Mann a

tual embaixador nQ Mé
xico· coordenarâ toda ,a po
lícia l!dtlno_amer1c.ana.

"esperamos falar coma
uma 'Só voz em tôrlas as

questões QUo(' aferem êste
Heml'Sfél'lo" - afirmou O

presidente.

o painel de controle do
navio tem um circuito fecha
do de televisão que permite
ao navegador na ponte ter
umu visão nitída e comple
ta das "zonas cegas" na

proa e, quando necessário.
da pôpn

O navio está também equí
pado" de um sistema duplo
de radar, construido pela
companhia britânica pecce

que desconta o movimento

do 'navio, ele forma que to

dos os objetos à frente do

mesmo são vistos e assina

lados em sua correta cosi
çlio em relação ao barco.

o fato de Malln torua4
se Rs:>;essor eS!Wi!lal do che
fe do Executivo _ 5egUn
,da Os observadores locais
- \'cl'virá pata dai' ao car

go maior importância que
anres. Além cllsso, conce
derâ a Mann autoridade
extraordlnál·ja para levar
avante suas idéias no De
pal·tamentl) ,de Estado. O�

�tz:!i!i!U(OM'rtGOIIUOWUOUllfJI
OE(ltlYi

�u;r frwtsu 1.�lino. n.0 il
____ ,t;. ......

1- RIO: Cumprimentamos ao stmpéttcc 10 � Circulando em nossa cidade, o sr. O

casal Francisco Bezerra Marinho (Leda lavo Rigon, pessôa de destaque na socre

pelo nascimento de Izabela. dnde e alto comércio da progresstve cidade

de Concórdia.

11/
11/

2 - No Hotel Royal ieauzou.se amem. mo

vtmentaco e elegante cock-tan dos Forman- 11 --:- No Lira Tenis Clube, os Deputados da

dos da Faculdade de Odontologia, da Uni bancada Udenista, toram homenageados
versldade de Santa Catarina. com um jantar oferecido pelo ar. Dr. Pau

lo Konder Bornhausen.

11/
1/1

3 - Em sua residência, o sr. Fernando Fa-

ria receo-ronou um grupo de nmígos, para 12 - Procedente do Rio, deverá chegar es

um almoço.
.

te semana a nossa cidade a beleza e eíe-

gâncta de' Ligia Moellmann, Desejamos a

III Lígia uma rene estada junto IJ,OS seus fa

miliares.

III

4 - Reajtzar-se à. domingo próximo no clu
be Doze de Agõsto, mais uma parada de e- III
legância com a festa Encontro de Brot.i- 13 - O dr. Ermito Lima Sobrinho, que via

I
nhos - A Direção da revista soctni do jn amanhã para o Rio, estará de volta pa
Cíube Doze de AgOsto, apontará a srra. que ra atender seus clientes na Casa São se-
recebera o titulo glamour 1963. bastfão. no próximo dia tres de janeiro.

14 - Ao sr. Ciro Barreto os nossos agru-
5 - Amanhã, Brotos elegantes da Cidade -tectmenros pela gentileza do cartão envie
vão acontecer em reportagem para a revts- do.
ta "0 Cruzeí ro", com os Repórteres: Hélio
José e Rubens Amerlco. 1/1

11/
15 - Dando nota alta, em elegáncia, o dr.

6 - Noivado: Com a srta. Zelia Meira mar· Sergio Al,berto Nobrega do "society" de
cou casamento. o dr_ Alfredo Castelhano. Blumenau, que deu rapida circulada em

Acontecimentos Sociais felicita aos noivos, nossa cidade - No "American Bar" do Que
e dignas famihas. rência Palace O conceituado advogado pa.

lestrava num grupo de amigos.
III

I/I
7 - No Rio, recebe diploma da Fac'Jldade
d� Ciências Econômicas. o discutido jo· J6 - Am81.hã. nos Salões do Lira Tenis
va\;n OsvaldQ llIor.itz. ç !Clube, dar-&e-à. movimentada noite de ga.

Ia formatura dos Odontolandos de 1963.
da Universidade de Santa Catarina. Agra·
decemos a gentileza. do convite, formulan.

8 - A bonita sra_ Eliana Cherem, com mo- do os melhores votos de felicituções, aes
dela em tecido Bangú, que trazia a etique Formandos que tem como Patrono o Se
ta Lenzi, em recente reunião deu nota alta. nadar Irineu Bornhausen.

I f I

III III

9 � Numa' promoção do Querência Palace 17 - Procedente de NovaYork, chegou
Hotel, realizar-se-à em seus Salões, a movi- ontem a nossa cidade, sendo altamente
me:1tada Noite do Reveillon. As mesas já recepcionado no aeroporto Hercilio Luz.
poderão ser adquiridas �a gerência do Ho- o sr. e sra. dr. Celso Ramos Filho, (Júlia,
tel ou pelo telefone 3843, com o sr. Walter e o S1'. e sra. dr. Alcides Abreu (Sara.
Luz.

DR. SEBASTIÃO MOURA
terê.sse especial sobre a�_
sumo,; 13tiO('- americanos,
o Qual elovia com? agenre
dC' ligação para transmitir

CIRURGIAO-DENTISTA
CL1NIf'iA DIURNA E NOTURNA

Ex-Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paula
Tratamento Indo:ar, pela Alta Rotação - Prótese
HORÁRIO: Das 8,30 às 11.30 e das 14 às 18 horas

2'5 4's e 6' FEIRAS ATÉ AS 20:l0
RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOÃO PINTO

ao presidente a5 ideias do

Departamento de Estado.

«BIIDel»
,

RESTAURANTE
.�h.. CONFEITARIA

LANCHES
PIZZARIA

- BAR-
Florianópolis

Rua Trajano - 27 - Fon� 3125
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e

parentes
BELIM, 19 - Milhnres de

berlinenses ao lado ociden
tal enfrentando a neve e tem

peraturas gélidas, fazem rt

la, hoje, para conseguir pas
ses a Iim de Irem para O la
do orienta! para visitar os

parentes nas festas de Na

tal. Uma anciã, as 3 da ma

drugada, foi uma das pri
meiras II entrar na fila.

"Vou ver mlnhn flIhf\ que

muito precisará de mim pe

lo Natal, pois o marido mor

reu há um mês" - explicou
II senhora.

As autoridades da Alema

nha Ocidental e da Oriental
entraram em acõrdo para

permitir que uns 800.000

dentre os 2.200.000 habitan

tes' de Berlim ocidental pos

sem visitar os parentes do

outro lado da muralha co-

no setor Comunista
28 meses.

Observadores politicas des
ta cídade acreditam que es
te acordo sem precedentes
talvez venha a abrir uma

nova. e esperançosa era no

desenvolvimento do proble-
Berlim,

o acordo permite que até

5 de janeiro os berunenscs

acidentais possam ir à par

te comunista, mas os habi-

ma alemão, Será esta a pri
meira vez, desde que o "Mu
ro

.

da vergonqa; foi cena-

ECONOMIA & FINANÇAS

ORIENTA(ÃO DA FACULDADE DE CIENelAS ECONÓMICAS
DA UNIVERSIOAO& DE SANTA CATARINA.

MERCADOS CONSUtvllDORES
DE CAMARÃO

I Através da análise COloc��.se �:\::J:�o :A:::::cou.
se, em termos percentuais, o aumento anual da demanda

rte carne bovina no mercado nacional. evidenciando que a

melest.ícídade da oferta impedirá a recuperação do equilí-
ortc a curto prazo. 'roma-se necessário o exame das possi
büldades de reação da oferta de outros' tipos de carne, por

que a demanda adicional repercutirá no nível de preços e,

depois, atuará em outros mercados fornecedores.

Segundo os dados fornecidos pelo Serviço de Estat.ist.i

ea da producão do Ministério da Agricultura, o abate" de

outras espécies de animais, ao invés de aumentar, tem di

minuido nos ultimas anos. Em 1.958 toram abatidos 7.480

suinos e dois anos mais tarde êsse total estava reduzido pa

ra 7.09::!.OOO de cabeças. Durante o mesmo espaço de tempo
o abate de bovinos decresceu de 1.491.gDO de cabeças para

1.427.000. Fato semelhante ocorreu com a espécie caprina,

cujo abale em 1.95R foi de 1.553.000 que decresceu nos anos

subsequentes. No que toca a eves. o abate diminuiu de

;;.774.000 cabeças para 5.4:i3.000.
.

A redução da abate poderia ser decorrente de uma

melhoria do rendimento, mas não o foi de vez que o pêso
das carcassas. em termos globais, decresceu durante aquele
período, O pêso das carcassns ele sutnos em 1.958 foi de .

496 :168 toneladns. caindo para 474.1)70 em 1960. O dtis car

cassas ele ovinos 22.28!i toneladas passou para 22.1(17 en

ouanto que o da de caprinos 17,222 toneladas reduziu-se

a In.98�. C) pêso das r-arcassns dr:- aves foi de 6.015.001) tone

tedns em 1.958. decltnandc-ee, ocrs anos. mais tarde. para

Quanto às carnes preparadas, no espaço de tempo a que

se está rerertndo. vcnüca-se redução no volume físico

da oferta. Esse volume na espécie suina foi de181.227 tone

ladas em 1.958 e 170.266 dois anos depois; na espécie ovina

houve um declinio de 22.501 mübares de quilos para 22.005:

na caprina registrou-se uma queda de 17.216 toneladas para

16.216. Com relação a aves, os dados não oferecem segumn

ça por haver oont radíçãn entre os orgãos encarregados dOR

levantamentos estatísticos, mas sem dúvida aumentou con

sfdei avelrnente.

dental e transforma-Ia em

uma cidade

rnnttanaada.
neutra e des-

O mono-trilho nos,
Estados Unidos

Rem/iutel/lo IÍtnltertil'el.km por .km.!

�@'IT@�O\Yl�[b&[ID@rn& �� TI22
©&'ü'�w[PD�[1�w

Incansável. ela renhia tóda a obra. do primeiro ao último

km. Proporciona um ritmo permanente de trabalho e lucro!

Nivelar. pavunentar. abrir estradas. escarjficar. cortar taludes.
. . . -. .

. ... .

. ... .. -'.--::remover pavimentos' alfligos, õõnsérvàr, espalhar mistura�- eis
o que 'faz a Motoniveladora n.e 12 Caterprllar. Um verdadeiro

padrão em máq�Jjnas de terrn'plpl)agem, propiciando sempre

lucros crescentes, Faça-nos uma visita e constate as multi

pias vantagens que a Motouivcladcra n.o 12 Caterpillar lhe

pode oferecer, Motor de j 15 H.P. - Potência' máxima em

quaisquer condições de Iemperutura. Embreagem a óleo.

Transnnssão de "Enqreno ConSI:tnte" com 6 velocidades à

frente o 4 fI ré, Total precisao nos movimentos da lâmina.

FiGUE?AS S, A, ENGENHARIA E IMPORTAÇAO
Av. A!;.i.;is Br astl, IU4 - pú�ro ALEGRE

Filiais: Cachoeira do Sul, Ftorianópohs e Blumenau

UfA O relatório sôbre armas ear.on.
n� Venezuela

lnobstante às condícôes de exploração, o setor que PARIS ...... Conferido pela
mais tem reagido aos estimulas 'da procura é o que diz res- primeira vez, o prêmio Ro

peito às atividades pesqueiras. Seu ritmo de prcduoâo e ger NIMIER - aliás o pri-
crescimento tem-se mantido mais ou menos firme principal- melro pr-mio literário da

mente durante a. década dos cinquenta, não apresentando tl estação - foi atribuído a

tendência a modificar o sentido da CU1.'va de oferta. A

prO'j
Jean Freustié, médico pari-

duçào nacional de pescado atingiu 158.297 toneladas em siense, por um romance

1.95�, oscilando de 250.000 em 1.62, conforme dados obtidos intltulado "La Passerclle."

no Serviço de Estatística da Produção do Ministério da - O Grande-Prêmio tite-

Agricultura. Sem embargo. essa produção será insu�iciente I
rãrto da Provence foi con-

ao atendimento de uma demanda em expansão. Projetando rendo ao escritor, natural

esta demanda segundo a sua tendêncía, obtem-se os resul- de Aix, Armand Lunel (jâ
tados que seguem: prêmio Renaudot 1926). Lu

nel, colaborador frequent
nE:\lAND \ DE PESCt\OO do compositor Darius Mi

I'
lhaud fOI o autor do tibre

A.no� 'rcnetauns to da opera' Reí David"
1963 254261 - Um parisiense de 2

1964 262258 anos Sébastíen Rtster, ob

1865 270255 teve o terceiro premio ao

1966 278252 Concurso rntemactonat de

convém acentuar que a produção baseou se em eJem:� J �:�I:O,A dr:s�:I��s s,:;;: s�n�!�
cOS concretos sem se levar em conta a variável relativa ao

I
o primeiro prêmio n 000 li

mcr emento ela renda "PCI oapita jndubitavelrnente se. 1
'

bras esterunas j coube a un

matar e mais dinâmica devido a alteração prevista cara o estudante da mesma cidade

nível de preços de outros tipos de carne Fato digno de Michel Roll etc -i-'i' anos o

nota e que existe no terrttõrto nacional um mercado consu mais Jovem par-tícípante
r-iídor e outro em potencial. De outro lado, fatores prorluti- �'�vos sul) ali maproveítado-. O ponto de estrangularrfénto
·�stâ na falta ou insuficiência de navios pesqueiros. bases de

�:..� aproceseomcntc {> organiUd'uo do sistema. de.díst.ribuicêo.
-------------------

-------------- _.-

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

I

munista, pela primeira vez truido, a .13 de agosto de tantes da zona oriental não

desde que foi construída há 1961, que os berlinenses 0- se poderão dirigir ao setor

cidentais poderão visitar aliado. A Alemanha Oriental
seus parentes no setor orien desejava que o pre[eito Wil-

tal. A medida provocou ma ly Brandt, de Berlim octden-

nítestacôes de alegria nas tal, assinasse o aoõrdo, mas

ruas dos dois setores de êste se recusou. de ncõrdo

com a politica de não uce

der a atos que possam im

plicar cm um reconhecimen
to do regime da Alemanhn

Oriental, Alguns observado
res acreditam que se trata

5.85êl. Daí se tnrere que no cômputo geral � oferta de oame . �:mu�ut���rdOtel�:�;lr�;eP�:
��:��s r�::��v;!�nit�ncl7;::.d:�/::t�:�;�:d�� �e:::��'c�: ( provette a oportunidade pa-

sumídor. ,.
ra dar alento à sua campa-
nha de isolar Berlim OCi-

irA GRANDE VENDA
deNATAL

VOCÊ
GANHA

REfRIGERADORES
CHAMPION

Basta comprar CrS 5.000,00 À VISTA OU A

PRAZO em qualque; das loj,s de a Modelar para ganhar
um cupão que lhe dará pirllto' a concorrer a êste monu

. nental sorteio

WASHINGTON. 19 _

Uma c, ·mi ...sâo i'�pecial de

inve.-;tig!"l.çõcs aprE'ljentarâ
am!"l.llhü, au Con�dh1) rla

Or!!nniza�fio dos EStadus
Amrriram·_ �08A) um r('�

latór:() preliminfll";1 rc��

peito d'IS arl!�acõ"s de qtlC
Cuba vem pond" e:ll P"l"Í_
g\) as in�titui�õ('s demo
cr<illca� na Vcnf'Zl!('la O
grupu· chefiael(, W'lo em

baixfldor arg"l'nt'no. Rwltol
fo Weielm,llln, vtliwu rle
Caracas. no fim da sem:l
na. Os \'cnezuel:u10s :leu

sam Cuba de 'jnterv,"nc:'i�
e agt:("s�i'i(l". d('�t,!,., rle .\_

Iluneiar a 4 de novomb:'O
QU(' 11;\vk!m enc::mll'ado :'.�

rOI!diclh lI'cs tcnel!Hhs de
arma.... s�b () s"Jo. nu:n�

Prêmios

Literário

pra'3. do Estado IIC F:tl"Dll !ccnic:l.s molecu1al"� d.:-

O gcvernn da V<,ll('7u�la -;l. lah'lI':lujd", t"Il{';lJl1rarnm
t:rm:l quI' :15 armas Iil1h�\m eseudu de anil:!;,; 11('· Culn

sid�l despachadas ti"� Cd- e-�l IlIz:s �' Illc�ralhnll'JI':"I�"

b�(> v"lmr a (',,:a cap\U\1. dt.A"l\��;�����.la� :;;tllt�'hl�;'
W('idmann d:"sc: "Vim<'s Cuba. invll('ou II Tra';Hl,
C'Jm nO.�$,)_; próprios 1Ilho� Illtcr:UI1�"\"iI'"1l'!l,) de Ajw'a

�l e�;rl,lIl;\"I���m��I.·:�:�,s c�':{'�I�- ���i�:;�(:�;IV:'I��� ��n;��:
t-<':l;I�nle I;l1colltrfldu na 'lc sac:õ('!-\ ele :\rôl'do c.m\

_nl?zu('b". Qutrc., ll1('ll1bt·,,� r('g'uLmll'ntos- ctn lnlw,d
'- 110 grup'1 sru,: W'll'cl Al!(',l. vtJtando fi 3 d(" deu'I\1I):'

-�#���::!,�:�%;;�0;;t:·- :;;�::���:;�:r;�:�:��iéS
. ni<'!" de fllllanhii do Ct.n�

lieri Canio. dtl Uruguai, selh" ela 01::A >l('rfl eXI:'.�-

. �;::::�'�:��I;'�':;::;�::I" �,'�; . �:,:I::;::"I.',��:���:�:.' ��,:;���

Roupas feitas
para crianças, senhoras e ham.n,:'_)ARIS - Anuncia �e que

Companhia "Americ.l'l
Mndlll!<> H':d Foundry" �li{l·
t JU () "i!;'l'mn Crnncês rlo
mono·trilho "SAFEGE", que
�'er\'il·,!. ·,!'incirnb.,'!nte, n

\'Isila �J,m\Jl�mic" .�I> Fei:,1
MUI'(Ilnl ti,

.

Nova YT1rk e.,..

1%.j.(l5. A licenc:a de fabri·
(�n(ião desse material de trans
ror'H' - �t",lIltantc da co·

1',;" ra ...R(" d" lt'lp�1rtante.<;
tI':' a·. jlf1!1('Csaf, ç�mo R"
nflult c r'.'j('j,elin :...... foi aJ
quil"ida íC:', A, ;-�T. F. li "Sft.
FE,;r:;" rm CO'l':ll"rem'::l
com sistemas estrangeiro:, .

COO'O o 1.I'(;eSSO Ah:eg uh
Jinfrll) [-;:n. a IÍI:!:a"ãT1 en':'c
:l .!ndc de Saettof' e fi r'(

posição do Século XXI. ,)
circuito cênic •.' da Feira r.,·
ternnrJonal ri\, :-kv" YOl·.�
sero constitw'!) 1� lima VIr:!

dupla ue l.l.l,' H!!-O tj,' (.)�1!·

primento cercando o l;.lrquc
de atrações. A CompanhlO-\
,\ ';1, dest:. ,l. l\!f;m 'ii�sr,
o "monorail" ·'::'AV�GV.·' no

transJ)<.lrlG <>f1"l (",1,11117'.

Deve:se recorcta,' .1'.!tl o

transporte- aér�JJ 5iü'E_t;E"
jÁ cst:i ('ln Ser'/:("fJ r>L: e:n

����U�u�l�o.na, (;_1'1Br,etanhall===== iiiii= =iIiII
. ,!V',�.'. c?:,r��{,,",iôiiI�"''''''"'"

E você ganha sempre o prêmio maior nesia

promoção em (lde não há prêmios de consolação, pois
T0'J�;S ( �:::'�IOS silo PRIMEIROS PRêMIOS

� �v'I.)(l('ldr tem �ervj41o:

.. ,.:"�A::; - t)T!L:lj�.. )
__

,--"vlE�, iCf,� - MÓVEIS e 1'11,,(::[ ;;'}UlIQUE

or", CHAMP'OI� .�A r,;ODELAR A SüA SORTI: É DUPLA

REVENDEDO.R

I
fabricamos f!speci.
alml!-nre para voci
blusos de jéru.,
algodão, linha e Ia;
todos 05 modêlos ti

feitios

COMPUTO SORTIMENTO DE UNGERIE

lo;inas, feirantes, ambtrfantes, ,rc."'",
façam � nos uma

para conhecer
qualidade e

Malharia

visita
nossa

preços

RIOTEX
Rua Augusto Sf!overo, 33 (Paralela Q R. 2S.
.II. Março). fune 34·5993· S,.Paulo· Capltol

.t·".I"

pór em d;,;cussã� r

Qtlalqu�r r1'iSlmt,·

Reei te
Paral�a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"O .aTADO" o mal8 a":tigo dlATll) d� SR!lt� Catulnt.

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

I.II1A TENIS CLUBE -- DIA 1./1/64. Abrindo com cbave de ouro a programação de l.964. o Clube ila Colina apresenfará ENCON'fRO SOCIAL EtEGÂNIE. uma grande soirée
com a participação de FRANCISCO EGIDIO. o homem �how. Início às 22 horas. Traje passeio complelo. Mesas na Relojoaria Müller.

Heck diz que não Ia-o a' Infl'ltraça--o-co-n'-u---------lem medo .da Celrais Elétricas de Sanla

prisão nista Di Petrobras Catarina S. A.
RIO, 19 (OE) - O Almi

rante Silvio Heck afirmou
hoje que não tem mêdc de

prisão. Repetirá tudo o que
disse contra o Presidente
da República. O sr. Silvio
Heck, recebeu ontem inter

pelação de Ministro da Me

rinha, e tem 48 horas para
confirmar as declarações
prestadas a imprensa pau
lista.

SALVADOR, 19 (OE) -

O GaL Albino Silva declarou
cujos objetivos, são de seno

tido nitidamente naciona
listas. Frisou que jamais
exigiu como presidente da

Petrobrás, atestado de ídeo

logia, mas exige e exigirá
produtividade.

ASSEi\IBL1!:I.4. GERAL EXTRAORDINARIA
para as cidades do int�_
ríor. sotícnando os nomes

das pioneiras dos Munid

pios.

As Industrias Pioneiras de Santa
Catarina receberão diplomas e

medalhas "Honra ao Mérito"

desconhecer qualquer Infil

tração comunista na Petro
bras. Acrescentou que o que
existe na realidade, é uma

campanha contra empresa,

_ Edital de Convocação -

Ficam convidados os senhores acionistas da Centrais

EJe�ricEl.s Me Santa çatallina S. A. - CELESC -r-, para se reu.

nírom em assembléia geral 'extraordinária que se realizará

lI'! sede social, à. rue Frei Caneca, n. 152, nesta cidade de

r'lonanúpolis, às 11,00 horas. do dia 27 de dezembro de 1963,

c deliberarem sõbre a seguinte:
ORDEM DO DIA

1. _ Leitura e deliberação sóbre o laudo dos péritos

nowcadus para a evcuaçãc do patrimônio Hquido das so

.ríedudes subsidiárias da CELESC.

4;. _ Apreciação dos atos praticados e resolução sõbre

i:K:orpor::Jção rtas sociedades subsidiárias a esta CELES'

�. _ Aumento do Capital Social.
-i. _ snerecêo dos Estatutos Sociais.

5. _ Outros assuntos de interesse da sociedade.

-:j:
AGRADEÇO
a ccntneaa da ARAU-

CAR:,A DESENVOLVIMEN
TO JtCONOMICO, pela va;
Itôsa colaboracão, crer-

Repú
ccteçc

curador G€ral, da

buca. Dr. votney
TUDO

Rtl-MAR(A� t l'AltNInpronto para o Natal 'tios
filhos tlos gráficos, que c

ootuntsta "·';ja promoven
do, sendo a Patronesse, .lc

na Iracema Bgrtolc�.eu.
!Jomingo. nesta Redação

acontecerá. uma festa de

confraternização, entre os

gl'áficc� dos três jornais
da cíoade: A GAZETA .

Diário da Tarde e "'0 ES

TADO - às 16 horas.

de Oliveira.
-*- tandn brfnquedoe para o

Natal, dos !ilhas dos grú
fioos tios n-ês jornais da

cidade. Ao dr. Klaus Ma
tache. mais uma vez os

meus agradecimentos.

O DR. ;úi�� LUlu

....... , ..... G mUII-'''''' de expanaç40.
TENHO
um com(lromi�'So com os

meus dlsti�toS leitores T
1:: o lasçamento do docu
mentário deta Coluna, do

ano 1960 até o presente m

menta. O livr-o será deno_
minado: RADAR NA SO-

Aprovado o

orçamento da
URSS " lo Iv;) UA ....Ao ,... ,..,,1' _ 'L.ClKi .........O

C"IX� t'U�l AL·n �ONf: 3912
MOSCOU, 19 (OE) - O

Soviet Supremo, encerrou

seus trabalhos, depois de
aprovar o orçamento da
União Scviétioa para 1964/
6.'i. A re-eítn n....... 1064. p rn
ordem de 92 bilhões de ruo

bros e a despesa cêrca de
91 hilhôes, enqu-anto que
para 19B!>. A recett- é de
pouco mata de 101 l)i'"õr" r

a dr=o-esa EJO b"!,fles de
rubros.

CIEDADE. Preme-o ,com Vieira. enviou brinde
colaborando. com o .�mal

dos filhos d?::; g!'âficos dos
três jorna's da c.dade. J\

,

gr-adeçn a gentileza. •
-

- :::-

Florianópolis. 16 de dezembro de 1963.

ras.r Julio Horst Zadrozny, Diretor Presidente

Hermelino Largura, Diretor Comercial

Eng. Hcínz Lippel, Diretor de Operações
2f':12·63

absoluta segurança que no

próximo ano será editado. Usina de Açucar Tijucas S. A.
ASEí\mLÉIA GERAL EXTH/\ORDINÂRIAAMANHA

EMno Lira T. C., acontece
rá o Baile de Gala, de Fo':"

matura dos Ocontotarnros
1963

Curitiba. o jovem weia
CC! Murray. circulou com

Sandra Tenório cavarcan
ti - Ela é uma "boneca".

Segunda Convocação
TAMBÊM

o Dr. Odscn Cneloso,
colaborou com " N"At.al .. ' �

filhos dos gráficos dos
'nilJ:;ir'�S Te:dis RenG\lx S. A.São convidados os senhores acionistas desta sociedade

para a aS3emh1r'iiR I!:p..-<\l evt.earvrd'n-iría, fi. reaüanr-se em sua

:� social, sita à rua Valéria Gomes, s.n., em Sã..., J():',

ncusta, E;:,10(u" ...<- .......u!tu cacaune, no dia 29 de àe�('mh",

I];:» horas, para deliberarem sobre a se-

- �:: -'

A CASA
FALANDO três jOTn<l,S "'_ (;ONVOCAÇAO
em Curitiba, de' onde

cheguei ontem. o movi_
menro naquela cidade, pa
ra o Natal é excelente.

•
AS IND;/:;'R7As

Brusque- colaborou p.\1 a

o Natal. dos f!lhos co, GI'a

- * _

Dona OLGA
ASSEMB!.EIA GERAL EXTRAORDINA'RIAguinte

ücos ofertando uma De

A'binn Silvil d:l
que é aoF.

ça de fazenda. Cada mo

cinha. de 12 à i4 a�os, 1'P.

ceberá um corte.

r-icero convocados os srs. aciomatas desta socíecece. a

, .r-nrürem em assembléia geral extraordtnãria, em sua se·

;II' social, à rua João Bauer n. 54, nesta cidade. no dl� 28

(1<: -ieaemcro de 1963, às 10 horas, para deliberarem sobre

ORDEM 00 DIA
L�r.a Ofettsrá duzentos

doc:nhos nata a festa ce
Natal. dc-, gráfi('(<; que v.t
aeont.acer nesta Red9.çii,(,.
prôximo com'nec. Ameei
po os nesses .:l5".:-adec me-r
tos.

·\""·""'in"fv1. d.scussãc e vorecãe da prooos-e da direto

-tn �'lrrc n aumento de capital social e conscow-nte altera-

-ão estatutária, bem assim o parecer do Conselho Fiscal.

2 - Outros assuntos de interesse social.

-:::
A MENINA Pioneiras de Santa Ca

tarina no próximo ano. es

tarão reunidas nesta Ca
P·tsJ· para um jantar d;'
contraternizaçã.o, com En

trega de Medalhas e Di
plomas - Honra ao Mé
rito. A Federação das Is
dustrlas de Santa catari:
na, colaborand.o com o Co
�unlséa, na referida pro
moção, enviou expedienLe

f�"""",,,:r'''''
RI0 ru (OE) - O c.o.

Albin(} C:;F',p ,..._n�;[I ......·" "'<\
p�tF"bris rteclarou que nino

gue-n é mais antí.comuntsta
do que l!te. e qne pee:ará
elT' R r'l"'!!.S para defender o

r"".i.....,� A,..rp<;"':mt.(}u Que o

P·e<;ic1p,n·e Jo!l.-, Gou!srt. �11.

h'lf" f'''m.-, nin<r'\em, c.-,ndu.
zjr o nní� ao pleno desen
vo)vimeTifo.

seguinteMarina Jordan.moça. ORnEM DO DIA
fino nrnamerne da socte
dade .romvuense. amanhã

I

festejará cs bonitos quin_
ze anos.

1" - Aumento do capital social.
2" _ Alterações estututartas.

:l" _ Assuntos de tnterêsse social.

Brusque, 13 de dezembro de 1963.

Dr Guilherme Ren<mx, diretor·superintendente
Rnhmd Renaux. diretor.presidente

.J C. Renaux·Bauer, diretor

Karl Linder. diretor·adjunto

São João Batista, 20 de dezembro de 1963.

O SR. uOMER F.rtuMdo de Lacerda Brennand
prcpr !;",iri:J do Restau.

rante do Lira. T. C., of(!r
tará du'il{ i1(·; �:>lgad'nh,)�
tara � fesla ele Nata! dps
gráfircs. r'.' e!'ln1ino-o oró
ximo. Os nosso::; agr�decl
ment::-s.

VAléria Gomes
ACABO Cr<illr Bastos Gomes

Moria Gallotti Peixoto
de receber um gen�!1

('artão de Boas Festas e
Feliz Ano Novo do Pro_

.

NOEL anuncia as vantajosa� oferlas do

63 da LOJA CLAu
PAPAI
Natal

Auxiliar de Escritóriõ--�
Predsa'se de um mOço com prática.
Tralur mi Firma Muller & Filhos - ESTREITO 24.12
I\1I�NS.4.GENS DE NATAL - AGRADECIMENTOS

vel, prOblema habitacional,
assistência dos órgãos às
viuvas e debate sõbre apü·
sentadoria especiaL

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

lJm fogão Alfa de Luxo

Uma valiosa vitrola Eletrônica

Um liquidilicador Citilux
Um belíssimo jôgo de Panela Panex

L A. P. C. - 13" SALÁRIO:
- j'OI,105 in!orcnados pelo
Sr. 81aud.!o Nocetti, Chefe
{Ia Dlvisiio de Beneficios do

IAPC, que o 13' salário, iam JOGADORES PROFISSIO·
bem chamado abono espe- NA!S DE fo'U l'EBOL AMPA

cial, sera pago ã. partir do RADOS POR DECRETO: -

dIa 2 de janeiro próximo Noticia publicada na "Folha

\-illdouro, obedecendo rigoro da Tarde EsportivaH diz que
sament.e a tabéla organiza· o governador da Guanabara
da pãra ano de 1964. AS$im assinou ém data. de 10 do

sendo, as pensionistas a par corrente, decreto de ampa·
tir do dia 2. Aposeqtador!a ro ao jogador prOfissional
por Velhice, dia 7. Aposenta- de futeboL O ato de asSina

daria por inv'aUdez, dia 9 A- tura, que foi revestido de

posentadoria por Tempá de caráter especial, contou com

serviço e Auxilia Reclusão, a a presença de vários atIétas

partir do dia 13. Auxilia do presente e do passado, de
Doença, os que estiverem en· cronistas esportivos e do

quadrados dentro da Lei n sr. José Fará, presidente do

U8l, de 8.11.63, a partir do Sindicato dos Atlétas Profisll
dia t4 de janeiro. Os retar. sionllls da Guanabara. Pelo

datários perceberão a par·
. decreto firmado, o govêrno

tir'do dia 17 a 20. carioca ficou comprometido
Não foram beneficiados de patrocinar a criação de

om o abano eSl)ccil1l os se. uma entidade civil que se·

mados em gôzo de Aba. incumbirá de constituir e a

o de Permanência e:n SI'1'· dministrar um fundo de

iço. garantia destinado a assegu·
I CONFERENCIA NAC!O- rar no crack - quando in·

.o\L DE TRABALH.'DORES cap:J.citado pnra a profissão
f'OSF.NTADOS E PENSIO· - a manutenção dE' uma

lSTAS: - Promovida" pela renda men�al durante o pe·

ssociação dos Aposent_ados rícd:-t necessário para a a

Pen'5ionistao; do Estado d� dal?tação do ,.atléta em ou·

ão Paulo, sera realizaDa rle tra atividade profissional. A

9 a 21 do corrente, no Rio r::!nda a ser proporcionada
de Janeiro, a Conferrência ao jogador inr-apncitado se

;at;ional dos Aposentados e rá por período não inferior

Usina de Açucar Adelaide S. A.
ASSJ<:i'tIBLI·;JA Gl!:nAL EXTRAORDINARIA

Segunda Convocação

São convidados os senhores acionistas desta sociedade
para a a.';sembléiu geral extraordinária, à realizar-se em sua

�édc SOcial, sit.a na 101:1I11dllde de Pedra de Amolar. no muni.
dpio de Ill;lota, no Estado de Santa Catarina, no dia dois
Cie Janeiro de 1964, às nove horas, para deliberarem sobre
a seguinte

E 'PUDO ISSO VAI CORRER PELA LOTERIA

ES'IADUÂL NA EXTRAÇÃO DO DIA 3 DE JANEIRO

e tem mais
S!':JA QUAL FOR Ã IMPORTANCIA DE SUA COMPRA,
VOCÊ GANHA OS CUPÕES PARA CONCORRER A ESTES

PRÊMIOS DE GRANDE VALÕR DO

ORDEM DO DIA

1 - Apreciação, discussão' e votação da proposta da direto
:·ia. sobre o aumento de ca.pital social e consequente altera
ção eslatutâria, bem ossim o parecer do Conselho Fiscal.
� - Outros assuntos de interesse sociaL

Ilhota, (Pedra de Amolar, 20 de dezembro de 1963.

Eduardo de Lacerda Brennand

Valéria Gomes
Cesar Bastos Gomes
Paulo B3stos Gomes

NATAL SESSENTA E TRES Clau24-12-63

CARTAZESde PUBLICIDADE
,

EM ÔNIBUS MAS NÃO DEIXE PARA DEPOIS, VA' AG_9RA MESMO

PORQUE AS OFERTAS SÃO MELHORES NO

Hatàl Sessenta e JrES Cln
U

ep..sionistas. Durante o con· a um Rno e até o máximo

lave serão debatidos impor � de um décimo do tempo em

antes temas para R classe. que exerceu Sl1a profissão.
li pauta dos trabfllhos, en· no valor do salário médio

re outros, constam os se· percebido no últ.imo ano de . Fone 2413

[tuintes itens: seg-uro de de- exercício, incluidas as gra- Florianopolis 5. c.

�:,go, ;po"n'Odo"o
mó Uf>eoçõ"

. Defronle aos torreios. no ESTREITO
4

Expresso C-R-fCTUM E N 8 Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO TELEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Calárina e Porto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O PAPA
po se indicou a possibilidade

CJDADE 00 VATICANO, de viajar o Sumo eonuüce
19 - Em fontes da Santa Sé •

para a Indta, a fim de as

se soube, hoje, de detulhes sistlr ao Congresso Eucans

quanto ao itinerário da vis! tieo Internacional que se

ta do Papa Paulo VI à Terra realizará' em Bombaim, em

Santa entre 4 e (l de janelo novembro de 1964.
ro vindouro. Ao mesmo tem De acordo com informa-

ções colhidas no Vaticano,
a peregrlnaçân do Santo
Padre pelas terras paleattnen
ses seguirá o seguinte roteiro
às 13 horas do dia 4, chega
da a Amã, via aérea, onde
será recebido pelo rei Hus

sein, da Jordânia; meia ho
ra depois, viagem para ae

rusalem, através de JerÍcó,
junto ao Mar Morto. A pri
meira etapa em Jerusalém

será na Via Crucis, a rua

por onde passou Cristo a

caminho do Calvário, car

regando a Cruz do Seu mar

tírio. No trajeto pela Via

Crucís, o Santo Padre se

deterá nas evocações da Cruz,
antes de entrar nn Igreja do

Santo Sepulco para rezar a

missa. Em seguida, ira a pé

"PRAIA DA JURERE"
A CHURRASCARIA NA PRAIA DA JURERl!: ESTA

FUNCIONANDO DIARIAMENTE, ATENDENDO ASSIM A

TODAS AS PESSOAS QUE PARA LA SE DIRIGIREM.

ALUGA-SE
Bungalows de Madeira.

Tratar no Jardim Atlântico com o Sr. Luiz

\ssegure ao seu carro Simca - Chambord: Ral'yf'. J�ngada ou

Préstdence - a manutenção correta, criteriosa e econômica. Traga-o
U nossas oficinas especializadas, onde Você encontrará serviçal
têcnicamente orientados e executados segundo os padrões de
qualidade e precisão estabelecidos pela própria Simca do Brasil.

Mecânicos treinados _ Nossos técnicos e mecânicos são
formados pela Escola Técnica de Serviços da fábrica Srmca, após
um longo curso ministrado por especialistas com experiência in
ternacional. Êles sabem como cuidar bem do seu carro para man

lê-lo sempre em absoluta forma. sempre rendendo O máximo I

Peças legitimas - Tôdas as peças utilizadas em nossas cfl
cinas são garantidas pelos rigorosos. testes e ensaios 8 que são
eubmettoes no Laboe-rtôrtc 4"1 Qualidade da Strnca (onde são tam
bém testadas as peças originais empragadas na ccnsvucãc do
carro). Não há peças com defeitos, não há falhas Imprevlstas!
SlnI'lços completos em todos os modelos do linho Simco: Rollya, Chambord,
Présld.nca I Jangada. Mltânica, Funllar:a, Elatricidada, Estofamento.

ELEGANTe, l'I::WZ. Uj,' I' 1881... E UM,STl1f:A

MEYER S. A.

CONCESSIONARIOS
EXPOSIÇAO

até a porta de Damasco e

depots a sédr- da delegação
apostólica par� jantar.
De lá viajará em automóvel
até o Jardim de Getsmani,
onde Cristo sofreu a ago
nia e foi tprêso. Depois de

uma hora de orações, volta
rá a séde da delegação, on

de pernoitará.
No dia seguinte - 5 de ja

narro - partirá em auto, às

primeiras horas, para Na

zaré, no setor- de Israel, e

atravessará a fronteira em

Genín. Depois de recepção
oficial, por parte das autori
dades Israelenses, dirá missa

na Igreja da Anunciação. Em
meio da manhã, prosseguirá
de Nazaré para o Lago Tibe

riades e visitará uma peque
na igreja chamada Primaz

de Pedro, à beira do lago.
Depois passará provàvelmen
te pela Igreja das Bem-aven

turanças. construída no to

cal onde Cristo pronunciou
o Sermão da Montanha. AI-

:�.:a��a�e��i�� :����r:r�
de auto a secção tsreetense
c visitará I casa onde Cristo
e os Apóstolos tomaram a

Ultima Ceia e um templo
histórico. Vcltará depois
também de auto, cruzando a

fronteira para passa. a se

gui. fa noite na T)(... .eacêo
aoostouce. se 9. hera do re

gresso n"') C.r muito avan

çad .. , concederá uma audi

ência às a, moedes ecle
siásticas: case contrário. a

audiênf';1I- r-cara para a ma

nhã seguinte.
No dia 6 de janeiro, cêdo.

irá a Belém para oficiar a

missa no interior loa gruta
da Natividade. Fará a prt
'pi">"1 l"prl'!i.rão nessa cidade,
pouco depois da chegada, e

permanecerá até as 13 horas.

Um, hora depois partirá POR APE���'80.0J
oe Jerusalém para Amã on-

de tomará avião de regres
so para Roma, estando mar

cada a chegada para as 1(1�
��da manhã. l!

�lC8S; caso contrr+'

�
Hutomáliço
Wallt.

Indulto só em

Janeiro
DE ENTRADA, E O SALDO
COM REDIS FACILIDADES
NUNCA FOI TÃO FÁCIL PRESENTEAR COM WALlTA

BRAStLIA, 18 (OEI - f

Câmara dos ��:-u',p1os acre
ciará somente em janeiro (

projeto de indulto aos im

plicados no levante de Bra

sília. A informação foi pres
tada pelo presidente da

Comissão de Segurança Na

cional e : '-:0 B 'oca Fi·

lho, FLORIINOPOUS

Reforma
Ministerial

Brasilia 18 (OE) const;
dero ínevltavel aproxima
reforma míntstertal. IStO
foi o que disse o mínís-ro
da Indústria e õomérelo
Egldio Mickaelsen, ao artr

mar que não está demts

sionario, porém considera
seu posto a disposição do

presidente da república.

Nomeação de P.rieto cauosu surprêsa
RIO, 19 (OE) - O ga- presidente João Goularj Il tro da Fazenda -assober- valho Pinto a renabelecer

btne.e do ministro da F�. sua integral desaprovação badc com os problemas as finanças do país, que
zenda desconhecia hoje- ao fracionamento do Mi_ das altas finanças nacto; não mais suportam emls-

onctatmente. a nomeação nistér!o. com a qual, de Dais", não pôde cuidar das sôes de papel-moeda e

do SI'. ceear Prletro para o forma alguma. poderá con tarefas do 'resouro. soa muito menos de thulos da

cargo de ministro extraor- cordar O prof. carvalho pena de ser executada de divida pública. ESfes, os

dinário para a Arrecada- Pinta. ffim Brasília tam- rorma precaria e altamen- mais desmoralizados dO

cão e Fiscalização das R,":1 bém, segundo as mesmas te prejudicial para o Pais, mercado". Prometeu rea_
das da União. Enquanto font€s, desconhecia-se a como está ooot-rendo. a par parelhar os serviços de ar-

isso, o sr. ooear Prletro que nomeação de Prietro. te mais Importante do or- recadação e nscenaação.
é depurado do PTB, fazia I O deputada César Prle çamento. que é a arreca- assinalando que, dos 2.800

divulgar no Rio a noticia. ta' que ter-Ia sido nomeá- dação e a fiscallzação. A_ órgãos arrecadadores. ape
de que já aceitou o convi- do pelo presidente da R�- firmou então: '.Pretende- nas seís têm O mínimo de

_ te qye. nesse sentido, lh-a pública pat-a o Mtmstérto mos ajudar o miniStro Cal' condições para runcíosae.
teria. �!(Io feito .petc Pl""� Extraordinário para A,-'
sidenrc' da República. sumos de..b Arrecadação e

Mais; dando-se por nome- Flscallzaçao de Rendas da'

ado, declarava 'iI Imprensa União. declar-ou hoje q'.le
que- nessa função. darú considera sua missão co

cccperação (1.0 mtnlstro laborar com o lninlsrrb
Carvalho Pinto. cujo nome Carvalho Pinto no combat
ihe inspira a conrtan-a te à sonegação de tributos
necessúrta na-a acerta- que, só em 1963· foi es-jma
cargo tão Inn.namente Tí- da em tôrno de 900 bilhões
gadu à máquina executiva de cruzetros
da' �JZeniJ2.. Esclareceu. que c mmts-

Novo Batalhão
SUEZ

São Paulo 18 (OE) Está

prevista para o dia 3 de

janeiro a partida para

S�ez Ao �ovo contingente
do Baralhâo Suez, que pe
li!." primeira vez sairá Jo
II. Exército sediado em S.
Paulo. O Tenente Coronel

Jcsé Alberto Pinheiro. Ja
Silva. organizador do con

[ingente· reuniu 251 ho

mens entre sargentos, ca

bos
-

e soldados.
-

Veraneio Coletivo do SESC
Achanm-se abertas, de 17 a 28 de dezembro, no Plantão do

Centro SESC·SENAC, as inscrições para a l' turma de V�
ranetc Coletivo, a se efetuar no período de 6 a 15 de ja-
neiro de 1964.

.

São os Veraneios Coletivos, grupos de comerciários que
se reunem em período determinados, com a finali�ade de
desfrutarem seu descanso anual em locais arrendados pelo
SESC,

Éntremenles, ('m nôvo
contato com o gabinete !o'

ministro da Fazenda. a re

portagem era Informaria
que o prof. Cal'vall)o. PinLP
tem lutado e vencido todO:;
os assitltoS que visam tl

O 1" Veraneio Coletivo será na praia de Imbituba, pa..
'a comerciáMos matriculados no SESC e seus dependentes.
nwn limite de 20 participantes por turma,

O prêço total, incluindo a hospedagem, allmtmtaçio e

transporte, durante os 10 dias, será de CrS·4.000,OO.
As condições para a inscrição são as seguintes:
- ser comerciário matriculado no SESC;
- preencher o pedido de inscriçãÓ, distribuído pelo

SESC;
- submeter-se a rápida exame médico, constante de a

breugl'alia e vacina anti·variólica, no Departamento de Sal1-
de Pública;

- fazer a retribuição de Cr$ 4.000,00, até o dia 28 de
riezembro,

fraclonanlCnrO dl' Minls_
,t&rlo. ,r!7rnllhecE'lodo. po�
rém. a existência de ve-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PEDRO PAl to MACHADO

COLABOllAiJORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GIL8ERTO PAIVA

COLABORADORIS
� RUI LOBO - MILTON F A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

48 ANOS OE LABUTA CONSTANTE EM

Superou
Pllh', e ('SI" f:tlor psicol6!tiro

pod<.rl� influir no ânimo rlos

;'Ihs" ,·"rd"dt' c qu" O }"Ia

menl:"" jO""" I!.mbém pllra :I

,it(orin, \l()i� sempre ia a r',,"

te. e �l·IIS 'lt,II1''''''' "r,.m perl

I:'"sns, l)ll�t:lnr1" notar flue {'In

dilas "c:,s!i',·,;. (;enddu eetevc

<l IlillllC de muro',,', nã" ,,,,"io ..

l:ond" "H'�mo, dl,,·l(]o " rale"

n'l!:"r<'"'(' pratic,.d" pu. ('"rios

,\!1wrtn.'d,·ntro'd" "rp;, u+eo

1"r, lJiril" 'I"t' '''ria (Iu(' SH

um p�nnl!i mllilo !-\"r'tnd .. 11"

Ta o ,irhU.o ",,,rc,,r: mllS n;'n

(,,,I�Io' I)('nnlli I:"T"ndc lH'm I"!

(1"""0, .' ", hltas e�isliranl

mesrno. ,\ arbitra):'"",. nU,,'

JOI:O de ""llanhn rc�ponsahill
dad" rl"llOis de ':mla cch:'mna

II""'" .. "ita, 'IU"m n;,,, apita

I,,,rtellc"" a CI;iUdin )la!!�

lh;;r�, '''n ';rhilro d .. hom pre

I,,,ro físit·", ""nlo"t ...dor das

ki",'·nlt'nt.·, rn;,S qu" r .. i trai

du p .. lo,", ",.r\t''', "c.·ltandu f"

\"1110'''':''''_ d��{'ahid,,� d� pr"...,

:::�:.. I:�:,i:;'l:::;"� (:::,,::;::;:I::�
l'i"�I" I"" t,,,,,,�, r nrrunde ,-i.

ri�� ""�'''", 'nl("nIlU atrall de

"'n� de,·l�.-,es. ('"nlnd ..
, poli"

ria h'r �Ittu pior... das,.ifí,..,

de .rt':.:"I"r "lIa arhitfl'llE'n'.

C"rio"idlld" dO .... ":oe 1'1",

E""onlram"S disputados cn

Ire l'Iamrngo" "1"lIIll1,'n�c

Flanu'n:.:n I I "i""ri,,�

nll,nlncn�.' 39 yjlúri:!S

r:mpate<i: 3.i

'l'itulos jã <:onqu"rado,."
l"lumlncn�� 17 );. I'lam"ngo II

,,1 mllh,il'� d" crt.'Zf'irOll maior
ren,l .. d" cun,peunah,<.
:!I)U mil prs",,,,» _ 'Ialo rpu
Miro ...m caml'''1I d.' fulf'hul

I!1"minens., n"Ol \"Conc... }-'Ia

m"n!.rOl hã II jogo:;-d�'Sde 191>'

ntlrna ,h·d .."o, I'IL - � "

� Ul. Jor�e r�er�m fl�ifo Pre�i�ente �� ft [ (� [
FLAMEt�GO-

roxy
Follf': 3�35
Feehado para rerormRS " in'!
'ala"ão do Cin<:'mll�C"I)".

- BAP'PDS _'

Fone: 62.;2

àS81/:!
Van Hetlln
Charles L9.ughtOll
Mylene Demongeot e;ll

SOB DEZ BANDEIRAS

Cen.,ura: até 14 :lnos

im!Jério
Fone; 6295.1a 81/�
Ronaldo Lupa em

HOJE O GALO SOU EU

{.·Cn�ura

rajá
(S,l.O JOSE)

1I1I8hs.
Alberto SordI

o FASCI<:;T,\

Em reunião er"'tuo.dn na

noite de anteontem. em

sccíeção dos crr.n.s.as Es

roruvoa de Santa ca-ar.na
elegeu a sua nova direto
ria. sufrn::tnnd') a ch'p)�
úni-a. encabeçado. pelo j: "

nal sta Jorge eh .. réin c

tendo cerno v ce-preslden
te Hu rr ber-n Me,n(i:-oça.
secrotãrto Adi Brigido da,
Silva, segunda- secre.á r o

Ollbel'to Paiva. 1. tesou
retro M!ltcn Fil. 1111::00 '\
vüa e 2. easouretro LU!;
Gonzaga L:lm!'�!". O coo
senro Fiscal €"t;Í constitui
do agora p'T P "1"_ Paulo
Macnado, Etigard B. nna ,_
sís da Silva e Scuza Juni
oro Todos estão pr-ssu! ;

Cartllzes do D;1I
- CfNTRO-

Fone, 3636

itll3 e 111/2 h ••
"Van JohnllOn
\el"a lHIII�.,.

ALGElL\S QTIERR,\I)AS

CenSura ale HI ano�

R:tz
FonE" 343..

Johs M:Ils
Richard At;(nboroll!;h

UM BEBE SACODE
A ARMADA

Tecnicolor.
Censur,,· até 5 HnOS

dos melhores propôstoe
p-ra a batalha da recupe
ração da ACESC, sendo o

nome .do nõvo maioral por
demab, connec.do e aca

cado estre oa que rasem

jornalismo esportivo em

nossa terra, dada às SU3S

inequívocas queídades de
'jornalista de alto gabarito
c administrador segui-o.
sua. riassage:n pela presi
dência da ACESC, há anos

atrás, grangeou-Ihe pres
tigio e amizades das mais
sendas. podendo aua . ad
rninlsrraçãn ser considera
da como a melhor de quan
tr:',� já teve a entidade ele
classe.
Ao Jorge e seus auxilia

res os nossos cumpl'iQlen-:
tos.

Rio (De GilbertO NnhlL� _ ('or

t";;"3 da ClU�",ro .. t' S' t) -

O,C.R. do J.'lllm,''';�', "ue foi

Ilder no inkio ,h C"rl."l'�,
dcpoi� eMln,ld. VQ1'�,l,]0 " li

der si:omente quando fal1a"am

3 jogos para 11 final do eertn

me, graç�8 U Um ompute ,lo

Amêrtcu com') B;u,g", }e,.m
teu o titulo de f;�, d�ll"l� de

8 unos de Capel'a C:.J1IlUU',"c_

qlllpe quo nilo �"i I\!ll( II,,,,,
de eer-tnme qU'l D:i\! roi :l

melhur do FI"m('n'�') d..,r"utc
este!! oS nuos, rnns que C"i a

sue maIs 11l("U, que nud."! Pn

Preliminar calarinense de São
Silvestre efetuada domingo em

BLUMENAU
Foi realizada domingo n:t

cidade de Blumenau a prelimi
nnr fll! São Sílreetre, qUe ofe
receu a seguinte colocação,
lu. lugar: José Osmar Nau_
"wnn do Amazonas de Blu_
menau Com o tempo de 2�'55
Zo, lugar: Nelson JOaquim de

Ollvt'ira do Tupy de Jolnvl1le
com o tempo de 2,;< 3'9"
30. logar, Braz Carlos dos
Santos do Amazonas de Blu

nlrnall•

lu. lUgar: Jo�é Domingos
Ch\'l'e5 do AmazonaS.

Soo lagar: Adil�f" Walde
m�r da Si1n do 230. R.I.
A preliminar 'de São 811_

,:estrc, rl'alizada

Jllumenau, pat,.oclonndn pei�
A Ga1.et" };Sporth·a. de Sã"

l'auJo, to ...·urnp"rcurso,le
7.100 ml'tro�, que eontou

com a .'ortidt'a�fitl de 26 "til!

tll�.

I'"r "qUi,le H'nccu o �:lo.

n.r., c"h .. ndo a s ..gunrl:, colo

eaçiiu "o Amazonll�.
De91a fOrma Cab"r,; 110 cor

redor JoSé Osmar Nnumann'
do Amazonas dE' Hi'olmenau
rt'ptesenlar Sanl3 Catarin" na

::n�e:;i::�a S��ft �::"::r�"Z
I'anlo.

Usati promoverá festas de encer

rameoto da temooradil
Da Pre�idência do Usati eon .. ldadu:; e a larde tercmCl�

d'e Sfo.o Joiio Hati.ta, r"ceb,,_ cm nOH'o .;�lodio a aprl'Senh.
mos; Silo João Bati�tllJ 17 fie �ão do ,nIElIICA f te Joln\' �
1)�7,embro de 196:1

Senhor ted:ltOr

o USATI SOCIAL E ES

PORTI"'O, está prOgraman
do para pródmo domingo, dia
Z2docorrfllte, festej08que
marcarão o encerramento do

ano rllport1vo 63, bem COmo o

t"rmino do mandato da atn:,1

Diretoria

O USATI S.E.

IlOnrado em eonvidat a êllH'

JOfnal amigo para se faz.. r

Ilte§ente. oportunidade em que

�erá ofereeido Um almuço a"s

par" urn" partida fut..holisli

Temos »aüsfao;iio ,.11' cond

di-I"II e O!!p"ram05 ter a sa

Anteeipando 011 nOllSos agra

deCl.('nto�, apre�"ntnmos :a�

S.\UIMÇÕES lêSl'ORTfVAS

rS,\Tl SOCIAl, E F.Sl'ORTI_

'-0

J'rt'sldt'nt�

Os melhores de 1963 do
Futebol Carioca

A crôn1ea l'specializado do

GlIanllbâra, apontou 08 melho

rea do futebol earioca em •.•

J963. O goleiro apontado para
II IItleção, (oi Castilho, que

dehou pa58ar apenas 10 ten_

tos em 28 partida8. O qUarteto
de ugUdro8 O!!eolhidos, conta

tom Carlos Alberto do

r'lnminense, considerado uma

datl """dações dêste ano, Brl
to do VII5CO, qUe brilhoa, ape

'3r· de pertencer a Uma equi_

I'e qu" não andou bem no cam

peonato, Lui� Carlos do Fla�

mrngo, e Rlldo, que sempre
atuou 1'011'1 regularidade, ape
sar dos altos e baixo8 do Bota

fogo. Para o meio de Clirmpo,
oa Jogadores escblhidoll pe

Ia cr6n.ica, foram CarUnh08
'1

c Joaqulnzlnho, Q1Ie andou
"orno ponta de lan� do nico

lor ti acabou aendo aproveita
do no meio do camPO. eon.

multo maior readlla..to N.

ataque, figura ... E"'tmnhol do

l'lamengo, Bianehlnl do nan
gu, artllhelrô du e'llnpeonato
eom 18 untos, lbl pontu d{'

laoço apontado para a Sel01;;;"
do. cronistas, Airton do Fla

mengo o flnalm ...nte na ponta
e."nerda ligura o nome de

...

Ahel do Amerlea. que Coi u

m" ""rdadOlra' re\'e!açiju no

campeonato. O têenieo apon
tudo foi Flo.. lo CO$ta. I'rocó

I,io, o ,zagu('lro tlue "elo da

�ele(íi" nlinE'ira, p�ra o }'l"

minln»e, foi apontado eomo

o melhOr capitão do ano, pelO
seu espirfto d., luta a voz de

Comando. Armando �larquez
por haver brilhado em Silo

��a:I=� �r.: ;:olÍ�l�m::::
$O fi Du,., • porqUe flão di_

zer, pela fraquua doa demllfe

jufzH,'folapontado como me

Ihor irbUro do ano

eipj1nou Os jogadores •.
:'\[ui!o se teria quo Ial�r Sô

{jarra
bre o- mérit.o du conqUista, �u

bre _n campanh" do calUpeii"

cida com campanha apagada
torneio "luiza Mello"

Fipueirense deceociona sua
O Figl1elrE'n$1! ",h; o mOnn'n

t" não conseguiu s... {lrmar
neste 'l'ornelo Luiu !'II1!10,
quando atinginlUs a sUa oita

O clube preto e branco <lu
ilha qUI! antes da rf'olizll�ão
do 'Torneio .. inha cumprindo
destacadas atuações "III jogos

prometia brilhar

inh'l1samenle nc decorrer do

Tornc io. despontando ent;,o

como r"al eandidato aO títulu

muito embora 3 maioria doS

demais clubes partidpal1tes
não tivessem suas forçaS rC"e

lad3s através de jogos duris_

�lmo� CQmO aconteceU com (I

ri!("cirense flUE' testoU S"II e

IIHipe "i,ri,,� ,,;,1.('� '" �"m.,TO'

�tlm su�e-;;u.

FIGUEIRENSE l'ERnB '"N\
ESTln:L\

O clubc ahi_ncc;ru, fã Sua

o>stréia 110 Torneio Luiza i'oh'

lo, recepdOUando aO l"larcili..

Dias que ha\'ia eonqnistado o

....i<'e_campl!Qnato ('stadqal de

1S6:! E' con�eh'IL\-a em IIUftlI fi

I .. iras a maioria de srus JOJ:"R
dllrr!l al"m de ter contratado

algUns refor<;09, Srrla o ';ba�
tismo de COfrO' Inleial da "qui
pc do Figueirense.

O cluhe preto e hranco p.,.r

deu em pleno e�t,;,dil) dll nua

Docaiú,-a por 2 X I, reSUlta

,10 'lue não eallS))1l SlIrpr.,sa
Ilois O )larcí1io Dia» é re<:o

Dh"dda�ent.e uma das Iral'lde�
furças dofutcbulcatarinonse

E�I,,,ra'·a�5e ..ntão que no !<e

gundo compromisso o Fura

cão Negro, apresentasse uml.

""ibiçiio men.or do qu"" d:,

"strii.ia.

E;I-IPATE :."'0

ILIlElJ

J-'1,,\ x: r'I.U

núelo II Cidade d" Jo'lp'I'ile c

como ud\'"rsãrib o Cllxias

FutebOl Clube.

Nrsta., Jornada o Fjglleir"n
II" dl!mon�trou sun� quaUdades
c esteve sempre o (rente do

moreador par" eeder a ,'itóda

a(> clube local em cima da

hora, otra"':>6 de um tento do

mf'I._médlo repr.
Xesta pclE'ja I) }'Iglleiren!f"

esteve muito bem; dE'mun.stran
do coesão em Sllaij linhas e

multa fibra. l'''rdeu é b"",

\-erdade mllia a crônica foi li

n,"nime em "rlrmar queeSle\· ...

;�II:�li::lUI;o :::"Ia::,:g::�:�:
I1IUltO qmbvra cadu t'lIulpe li

,·ra�.., ]lredomlnad" em fa3"5

. Desceu ",eHm .. "sl:Iim, mll;�

dois Jlonto� " 1'1!!u"irense ol;,

i;rhUII d ... das�lflra�"".

rRTMi"mo ElW:.TE NO R.I-:

DL'TO AIlVF.RS,\l!TO

O t'igu"lrerise ,:"Iheu IÓ"U

primelr" "m.lale. nu r ..duto nd

,·ers.rlo quando o Torneio a

tingia a �Ua ..�lima rodooa.

Fn! contra o Palmeiras, lã em

Hlllmenau, no t'stádlo da 8aí

lI"ada. O }'lgutlrf'nst' ('h"goU

IH> empate atra .. és de um tE'n

to 'de Ht\linho II outro de rà
drlnho. Atuação apenas reg"

lar do I'Iguelrense pois o Pai

mclras tllmbém 11;.0 ""ro et<m

Ilrindo b(ia>! atun�õ�� neste'

Tornei".

ApcHar dos J)c�"res " ..m\l"

te no reduto IIntagonl�tll niíu
det.xa de po;:�ar rIL ..or,;,·dm ...n

te na balanç".

nECEPCIOXA O Jo'IGUEf':
llENSE AO E)lr,\TAR ('0'1

O I,ANTER�i"A

DepoiS de perder para o

)la��ilio Dlae, empatar eom o

A"ai, perder para o Olimpieo

l,erder para o Cad8.11 II emp3

ta' com o I'almeiras o Flgud

rcnse deeepelonou totalmente

aOIl o;eUII tOrcedores ao eJD.pa

tar no eHtidio dr. Adolfo Kon

dcr, ante álmlnut o PÚbli.co.
com II modestlSHlma equ'tll'

,lo l'aY8l1ndÚ pOf 1 x I

El\cuntrlL_�e o clube a1>'i_

negro du capital com 9 Il"n

tos perdldo�, cOlocado Cm pc

nultlmo lUgar DO Torneio, aO

lado du Palmeira9, fie.ndt»

lIõmente ahalxo o Paysllndú.
com 13 P.P. Marcou o clube

9 tento» trndo florrido 12, eom
1IUl dHleit de 3 gols. O nô"o

cOmpromlHSO do Figneirense
será eontra o Barroso aqui na

"apltal, oportunidade em que

" puLolku meuopolli.ano e�pc

ta l' !llIa reabilltatii0.
O "';,:ueluDse pOt;liul \Im

,dOI! mClllores qulldto8 do' Es

ladu, Indivldoalmente.

Porque enUo estall atulI_

�Õt'IJ decepI;_lonantes1 O clube

precisa •• Ubertar de5tll ra�e

mi qatl a�veIO. rreçillll reà
dqulrlr a coDflU.ça d!. "eU�
diretores e tereeilorOll. A p ... le

Ja de domlnro ,odlllá ser o

ponto d., partJda para a jl:ran

de arra.cada de reabllltaeiio.

T. n ql'� ;'''flf'r.1m''�!

no

do sofriml!nto da torcida d"�

I"O!SUlt"uos "ti'u\'enos, du �tJ.:\I
Tmnha mo,'ida coutra )'Ja,·jO}

Costa Fadel Fauel por sód ••.,

do "�Iengo";.da quetma de

Dida t! Gel'Roll, valores nlO�

da equipe suvennu, mu�. pro
firo f"lar do jogo em si u ,ln

Técnica
2 Flu e"mpe�
Jogaflor nH,i� "elhn-{'astllho

O F13ml'n):'0 "Il;m dI' Hl''' ti

me bas,,: Mnrdlll_;\lurllo_l,ull

C"rl05rA,,\niu�-1'11"IO I"f'nrl
'luc-�,'I�lnh" � ClLrlinh"s_.��

Ilanhol_f:"r"I,I,,_AirtOln, 011,·,,1

dOl, utiU""u alnd" "II se.:ulntr�

alj,'t", em ,,1):'Uns jul:'os _ F"

I:'uel�,. �""'r .. , ,I .. ubert, \'an

.h'r";. J"rd"n. (:E'rson, Ulda

l'�ulo _ fh .. ro, "'i,ls"n r (J,._

Flam"nl!:n :I. I' .. rllll:'''''''''' i"h

� x 1 I' I " O
,

Flam.'nj1" " 1I.,"'f"I:'0' FI�

.hl ,,0,,0

I'I"m('n"" " \'a�tn: oxo c Ix:\

FI:,nl"IIf:" , H;<I1I:''': 1'111 I�t

Flam"n!!o X nHmln,'n�l': r'l"

Arlilht'iro ,\lr\'II1'

JoJ:''''' disputado' ti _ d�rrnla�

2 .'mloates.i
1(; gub I,roi I' 11 COntra.

Total de r.,ndas du Flan,enl:'0:

117.916.000.00
rUimo titulu do I'lamrnl:'''

195;;; _ 'frt CllmllCOnalu
l'rt'mio peito cUmpE'Onlltu,t

ANOTE - GUARDE - vfslTE �

DURI-BLOCOS
ANUTE as vantagens: mão·de·obra é r�duzida em

10%; o tempo de construção é 70'l'ó menor; material
mnls barato e s6 precisa de 2 a 3 mm. de rebOco. As

,partldes não deixarr' ,assar roido, umidade ou calor e têm
mrubllidade ilimitada.

.

GUARDE o endert:ço: - Escritório à Rua Felipe Scb· •

midt 34 J- andar, Fábrica em Coqueiros - qt:ase defronte a

Sai}". .,_
VISITE a casa modêlo. ao lado da fábrica e certl ..

.e pessoalmente. de Que você, mesmo já pode iniciar Sll!:&

ecr.;;trucão.
DURIEUX & elA. LTDA

Fúorica de blocos de cimento - tijoios de concreto
com encaixes -

- ---------- .'----

Comunicação
Promoções R. B. de Amparo aos Necessitados informa

90S prezados colaboradores, que em virtude da Loteria Es
tadual de Sta. Catarina haver aumentado o mimero dos mi
lhares é transferido o sorteio da CAMINHONETE DKV pa·
ra Q dia 10 de abril de 1964, impreterivelmente.

A Comissão agradeçe penhoradamente ãoueles que
prc!';ti�!aralTI. 20,1:!·6.1

luta,.d" sll"rlfido�, de te,n"r

de I!ofrimcnto.

Sú qUf'm niio tem alma e 1'0

rllçii.o não sofrc num jogo di's

t ..s; e (> "'lamengo tal qual o

�nll l)a���i!n. iO��"a 111'10 �m�

Atenção Comércio e Associações
ESCRITÚRIO TECNICO de

CONTABILIDADE
DESENHO PUBLICITARia
CARTAZES P/ VITRINES

Ten. Silveira 56 Ed_ Marzan -

2.° andar - sala 8.

o segundo compromiSSo
-do Figueirense, foi eoptra o

.\\'.. 1. No certame r\ltl�nal de
dd;do a fa\'or do A,'ai, no tUt·

no o onze IIzurra goleOU por

J x 1 enquanto qUe nO rf'tUtn ..

o Figueirense, ,'enc"u pOr '2:<:l

Seria a "negra' entre o� doi!!

rternos rh"ais. O A,'ai venda

maS o .'igueirCnsc reagiu e

conquistou um bonito empale

2 x 2, foi o reS1lltado final. A

credltal'a-se então que e be_

niíieo empate seria ta pOnto

01" n,1\"a rea�ão do cluhe n..

Torn,,;'"

PERDE O J.·iGUEIRENSE PE
1..\ SEG"VND,\ VE?,

Xum jôgO eorrido b�m di'!

putad .. o Figueirl!nse "oito"

� jogar em easa agora dandu

combate a(> Oliml,lco de JJlu

menau. O e]ube atê e.ntiío pre

Ilidido 11 ..10 dr. HeitOr .'''rrari

pl'rde.u mai� dois poptos pois
eaiU por 2 x 1, ante o olhar e

9ul1lrêsa de liDa grande turci

d'.

TORCIDA DA MANCHESTER
VIU FIGUElRIDfSE PERDER

Elt "CIMA DA HpRA'

No quarto comptomlBlo da. '

eqUipe preta e br_ da ca

J'lftlllil!'�:'Id9.tl'V"fl"re"..-

tor- ,'ibl�1Ç;;0 da toreloa ...
.. Antes mesmo do inicio dn

prclbntuur, já u estádio ·",h
.."lotado••.
I'ela "prÍlne1ra ..«, se nã"

II'" engano, os porto�1I t;,-,'-.
�"m que ser fechados, pOr'I""
n;,o eahill .mais ninguem n'l

"Colosso de Concreto' ATor

ddo ria, ,-lbr3"a e ee dh'crlia

soltando. balões, tocando (8",

bor+ns e'soprando cornetas,
De quando em quanto. jo'!:ó'�

vem Um toret'dor do alto daS

arqUibanCadas, E' ...�te dnloa

caindu, rotando dl' mã" em

n"õo pelo ar.

E d:r!! 1:\ '"s 19,00 hor,,\ b"
•

rn "II' qUc termtneu "Ilartid:,
ninguêm -arredou Ile d" lu

gar, n,'o, pm-a ton",r n!!:":!.

I)OrqUe perderia" I"!lar fatal

ml'ntC. Era sohcr muitu pOr

um j<>J::", qUe mah liufrer "

I"r�edor ]lt'l"s ataqUes peTt_

gDlloli, l;"la pO@slbilldade de

11m e oUlro I:'anhólr a partid:"
e notem nin!('u,;,n mOrri"•. ra

to inêdllo em ic;:ns ri .. Fla-

Teenicamcnte o jo!:"o niío

foi dos mE'lhnres, mas agra_

dou muito pela m""im�nla�ã"
l' disposição dos atlctas, com

�::E' 1;::!:"E'��II:���,en�::ât�
Jlarcial, pclas chaneell I,erdi
das de oUro mesmo, de ESC"r;

nho que foi de.pois do jogo rl'�

l,nnsablll�odo pela perda do ti

lulo, pela luta árdua ti., Gernl

doe ,\lrloneonttaaolt'feSu tio

tricolor Ilela eluH�e dI! Jou

'lulnúnho. l' pCla »oberba ,,

presenlação de CarUnhos, mil"
d:mdo nleia fanchl1 (l anul,,-,

d" o grand� cartaz do fl"ml

ncn� ... que era Oldalr, eraqm'

d.' inegi""b a]ltidoell tknlc"�
As falias �" sucediam C,"II

tra o Ham.,ngo, e s"mprE' .,na

perigo quando Oldslr ia 1'0_

bni-Ias. Os,aldo fa�io um ju

Iluinho recuado diminuindo ns

sim o alaque do Hamen):'o.

Airton" Geraldo tinham ;.

Mdll.ll tarefa dC"lr apanhar aS

�lolI nu m"io do ea.mpu, 1)11_

ra jogar para Espanhol, que

foi o mais igil e ""loz dll li

nha aló,cante. Oll quatro Za

I!'ueiros do flamengo Ih'cru,"

���m::�:��;�::.n'ra�::�::s ;1�:
rilo qUnse sen'l,re contra t;s_

cur;nhn,'I1lefOiunllLriscou
I""anle, muS que na real;dad�
,,", dun� oea�;ÜC", te"" o gnt

�ua frcni ..., si:ozlnho me�n'o, e

jo!('ou a bota para foru. E �e

al!("umall drr"�as arrojad"s
c o lIeU quart<'lo de zagueiroS
seporlOu bem, perdendo II

meia cancha" dUeloconfl""

", ...ia' caneha do Flamengo, "I'

dc pontifteafam Nclslnho e

Carlinhlltl, ,isto (Iue Olda1r e

.I"aqulnzinho iam multo pura

p frente tentar o gol, (tue re

prf'St'nta"1I a vltúriu e 11 e"n

qll;bia d(l t'pmpeonato.

Edlnho, 1I1anod e E'·llld ..

dif!>Crctos, muitn abtll..,o do

qlle »ahl'm jogar.
Foram noventa minutoS d"
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Ministério a Educacào e Cultura
Universidade de Santa Catarina

Faculdade de Direito
EDITAL n. 25

reg de bernnenses e cpera:
pacientemente cesrtc

primeiras noras de hoje < As aaéncus
abertura daa aortas da.., 11 começaram :! runctonar

agênCias dos cc-retos. -tra- na tarde ,T, hoj,.

ante o Tribunal de Pranck·

fourt, acusado. que são de

assassinar milhares de ju
deus nos campos de concen

tração de Auzvitch. AlgUnS
dos acusados, viviam na Re

publíce Federal sob nomes

falsos.

FIO. 18 (o:C) - O Minis

trO da Guerra Jair Dantas,
recebeu ontem em audiên

cia r - ervada, o Comandap
te do III Exército Gal. Ben

jamim Galhardo. Hoje, o

Ministro Jair Dantas parti
cipará de almõço que o

prestdonte da Hepública ofe

recerã no Paládo das La

l"l'Injeirns aos Generais
centementc promovidos.

'--Tchombe não pôde entrar
na Grã Bret" r.�1J

LONDRES. 18 (OE) _ o Segundo o jornal Dallly Te

ex.Presidente da Província Icgraf, o Qledido roí negado

congolêsa de Katanga, Moi- tendo em vista a pressão
ses 'Tchombe, _pediu visto exercida pelo Govêrno Cen

para visita.&' a urã-aretanbe, trai congolês.

Abre inscrição 80 CON." ção das datas de todos os Rettorta, mediante gula de nalmente. salvo dispOsto na
CURSO DE IIABILITA. estabelecimentos de Ensino recolhimento fornecida pela Portaria já citada.
ÇAO para a matricula Secundário. cursado e íns- Paculdade. O número de vasas é ilim!
inicial em 19M, no Curo truJdo com os seguintes do- Nos termos da Circular tado, sendo admitidos à ma
50 de Direito. cumentcs originais, tocos n. 7, de maio de 1955. que trtcula todos os aprovados

com as firmas devidamente transcreve a Portaria Minis- na la. ou 2a. chamada. Só ha

reconhecidas: terial n. 55, de S de fevereiro verá 2 ohamadas.
1 _ Prova de conclusão do de 19S5, os' diplomados pe- Os certificados de exame

Curso Secundário completo; los Cursos Comerciais 'réc- ou de conclusão do curso,
2 - Carteira de identida- nicas a que se reterem o in deverão revestír-se das se

de e atestado de idoneidade ciso 3", do art. 2" da lei n. guintea garantias de eutea-

moral; 1.821 de 12 de março de 19S3, ticidade:
3 - Atestado de sanidade .tâo sujeitos às seguintes a) - ser de mccêtc on-

nerce e mental; normas: (.1al;
4 - Certidão de nasci: Art. I" - Os candidatos ti b j -' ter as finnas "as

São Paulo IS (OE) O 0"
verriartor Magalhães' Pin_
to esta sendo esperado a·

manhã em S. Paulo, quan
do manterá alguna conta

tos connccs visando BUa.

eandld atura a t'residêncla.
da República em 65. Ao

que -udu Indica, " o chefe
do Executivo miaetro, não

man-ará encontro com (j

51:'. .r-mo Quadrus, pois o

ex -tiere da Na�, deverá
n-r: "!_r 'ls trabalhos da

cn-encão do MTR,

De ordem do Senhor Dire
tor da Faculdade de mrer
to da Universidade de' Santa
Catarína, faço público que
estará. aberta nesta Secre
taria, diariamente, de � a 20
de janeiro de 1964, das 9 às
17 horas, a inscrição ao Con
curso de Habilitação para
matrícula inicial em 1964
no Curso de Bacharel e�
direito ..

O concurso obedecerá as
normas da Portaria n. 12, de

��r:;ã:,b;:lljO�Otec:::n� �
guída se transcreve:
"Art, I' - Realizar o Oon

curso de Habilitação de ..

1964 eõmenre através de
provas escritas, nas condi
ções. estabelecidas nesta Por
tarte.

Art. 2" - Constará o refe
rido Concurso de provas das
seguintes disciplinas: Portu
guês, História da Civilizaç;:;o,
inclusive a do Brasil, Socio
logia e uma Iingua viva, po.
dendo o candidato optar en.
tre Francês, Inglês, Alemão

04 Italiano.

Atr. 3" - Será eliminató.
ria a reprovação, com nota
infelior a 4, em Português;
os candidatos aprovados em

Português lIerão eliminados
se forem reprovados nas

três outras disciplinas, com

notas superiores a. zero e

inferiores a quatro, ou se

reprovados com zero em u

ma qualquer disciplina.
Art. 4" - Revogam se as

disposições em cQntrárlo."
O pedido de inscrição se·

rá feito ao Sr, Diretor da

----_.

,------::; ,-
- --

--,-----
t _:IL.,,"

c\( .'11'

JJ�e O;a::;, 52

.i :-th:aP·

Ou troca-se duas casas :;CJ.1jO urc

nnra de madeira. situadas rua Jerônim
'i::: .unuos ,10 Batrr, do Gac"l d _JS Lírn, -s.

'a ue Pogca, UI pouco al c v

'''CIl' r-cru ti Sr .Joã', vascu itn

,.., V')l" 'ln jlr!{>-clr.rll r: 'tinscrição em Concurso de

Habilitação, na qual seja
admitido diploma de Curso

Técnico de Comércio, que
não o tenham registrado na

Direto-Ia do Ensino comer

cial, serão inscritos em ca

ráter condicional. desde qué"
hajam concluído aquêle curo

SO, no ano letivo Imodíata
mente entcrfo.r:
Art. 2" - Além d-ia demais

documentos exígtdos, os can

dídatos fi. que se refere Q

art. 1", Juntarão uma. certi

dão de sua vida escolar (2

vias), visada pelo ITLc;uetor

e fornecida pela Escola

em que tenha concluido o

autoridades responsãveís pe
la sua expedição, lançadas
de modo legível;

c) - ter as firmas auten
tícadas I10r tabelião do lo
cal da expedícãc dos doeu
mentos referidos e desta Ca
nltal.
Não se admitirá a r.is80

de oravas, sa'vo narn corri

gir erros de tdentíncacno.
No jutgameeto das pro

vas escritas a Berroa Exami·
nadara con-tôerara também
a sua redação, assinalando
os êrros, flue deverão ser

computadns para atribui·
cãry CI"S notas, as qu.us se·

rã') tomadas em seus valo·
res exatos.

E, para que chegue ao co

nhecimento dos interessa·
dos. fa�se o presente �dital,
que será, na forma da lei,
publlc!\do no Diário Oficial
do Efitado de Santa Catali·
na, e afixado no lugar de
costume. Dado e passado
nesta cidade de F1orianõoo·

lis, pela Secretaria da Fa·

culdade de Direito da Uni·

versidade de Santa CHta�ina,
aos dezeSfeis dias do Mes

de cte'lemb�o de mil novecen

tos e sessenta e três.

menta, passada pelo Oficial
do Registro Civil;

5 - Prova de estar em

dia com as obrígaeões rele
tivas ao serviço militar;

6 - Diploma de Curso
'llécnlco de Comércio, Indus
trial ou Al.{rlcola;

7 - Diploma de Normatís
ta, acompanhado de híetórí
co escolar, prnvandô conclu
são do curso normal feito em

um segundo ciclo de estudos,
nfvel de sesundo grau (pa
recer da D. E. Su.):
8 - Titulo de Bíettcr:
9 - Os seminaristas d�ve

rão provar ter feito o CUT·

so com a duracão mínima de

7 anos (art. S", letra f' do de·
ereto 34�:lO, de 21 de outu·
bro de 1953<, cujo curso te

nha sido ctt estudos meno

res, em geral com a duracão
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

vl'lto 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 n, S7/54 da
Comissão do Ensino Suoe·

Insr:u'Jle:� -�_ . G

Pensões das hn: =' ;:J

Ircnseor'cs e ::-'�''i
A ISO rs ar.: -;;

o Instituto de Aposentado ..ia e Pensões dos Empre�
10s em 'r-an-oortos c caroas avisa .ss e:"'l�)rês"s a ê'e vm

-ntedns qw-. em oonrcrmídade com o cí.soosto na Lei n.

4.281, de B·ll·�:� c teesolucão n. 1.333/03, de 22·11-1,3 ôc censo.

ho Dir0tor do D!!partamento Nacional dn Pl:evid-'ncia So

·�ial, o l'c80lhimento das contribuiçõe::; p:'3Vjst S "la art. �"

da referjrh L(-i, obedecerá às se_�'tntes n:'1'IlIP5:

a) O desconto não estã sujeito ao limIte de 5 (cinco)

o rp!llor <!alaria no país,
b 1 Cr)Ocorrem com importuncias igUtlíS, empre?,N'_ns e

empreí{udorC5 (!'l"u para cuda, sõbre o "alôr do 13 s'_J.\ri()

c) Não incidem "õbre o 13' (déeirno terceiro) �aJãrio

(!onrribt!i,..ÓCs p;Jrn terceiros (LBA, SENAI, SENAC, SESQ

SUPRI\, etc}.
1) As guie:; p,lra o recolhimento destas contrib\licôes

são normui" (GR·DAF.(}06); sendo desnecessária a identifi·

caçáo nominal ou numérica dos empregados
e) O prazo para o recolhimento sem juros é o mesmo

das contl'ibt:iclies nonhais, inclusive para os pa�aznentos
ele(:undos n(' decorrer do ano, por força de cessaçao da re·

I:>,Çfi.�) d� ���;,::;�;\ç5.0 sObre o 13' salá'!'io este\. sujeita à

íiscullzação, pr··:z(),; e penalid<,_des previstas na Lei 3.R07/60,

ãevendo a empTl�sas 8y.igirem dos Or5ã05 Arrecndudores

do [nstitutn, o re"Ulo utilizado para o re�olhimcnto normal,

com a observ8çho: "13' salário".

F1ori:mópo!is, 13 oe Qé'zemOTO de 1963.

S.\0 P_'',ULO, 18 (OE) -

Muito embora esteja 00

ngresso há vários dias,
té agcra os deputados fe
íeraís não ''§taram a men

agem presidencial que con

_;ie o pagamento do 13"

lês aos servidores federais.
"are protestar contra odes

Ieíxo dos partementares, os

servidores federais da Ca

'pit.al paulista, estarão reu

n'dos em assembléia as 19
h')ras da próxima sexta-feio

r -, 'U"CKrOURT rAteme

n: nJ, 13 tO]!:) - n arimi-

!:11 n{'- ,,-uerra. compare.
c'· " 'j; p"if: d{'- Rm:Ulhã,

Admitir-3e-�.. em ("fUiOS es

peciais, o )XIdido de inscri·

ção por via postal, em carta

revlstrada, e com recibo de

volta, desde que o requeri·
menta venha acomPAnhado
de todos os documentos. e

xigidos.
De acõrdo com a Portaria

n. 14, de janeiro de 1957, os

renueriment.os incompleta
mente ln<;rnlidos recebe·

rã� despachos interlocutó

rios, e ser1i.o p,uflr'iAdos à.

parte, a (im tie que uma vez

satisfeitas todas as exie:ên·

cias legais. seiam deferidas

se ainda pOf:slvel a inclusão

do petlcionl'lrlo ntl, ehl-'nla·

da nara !!, o"'_meira. url'va es

crita. N�n}'oumà ·in'!erl ...Ji't de

candidato se fará condicio·

Ex Refens vão passar o
natal nos EUA

La Paz, e vão passar o Na·

LA PAZ, is (OE) - Os 4 tal em seu pais. As tropas
r0:éns norte americanos, que do EXL!l'cito, que siUaram

es(.iveram em pod.er dos a região mineira durante

nlinelre:> de Cat.:llli dcsdf' o ê:;Be tecnpo, já se retira

dla 6 U.d:no, j:i CbÜW 1'::11

"P.I.!.A." é pelo 13. Salário
para o Funcionalismo

frente ao Ministério do Tra·

RIO, HJ (OE) - O chf1Ulf!' balho. O movimento é 4e
do 1 ce UrudJ.de e a9ó�o a concessão do 13"

A�[io rca(i"ari dia 20 as 13 sulirio ao funcionalismo pú·
horas blico federal e autárquico.

Bel. Hermínio Daux Boa
h"'; 1 Secret�rio

Faculdade, mediante reque- riar e Portana n. 14, de ja·

;:.:.�to�e�:n�ec�:ta��, d:: ne��o!_e�::�ento da ta"<a
tro do prazo acima estlpu- de lnsclição (Cr$ 200,00), na
larto. e no oual haverá men·

VISTO

Sbllieck,Prof.Henrim_t�
Diretor Nilton Francisco -Rebcllo MaL. 2351 � roeleg;>"""" l='.,t<>rl.ual

20-12-63
25-12

ftGORB•.• Restam poucós dias
Tudo em 10 Pagamfntos-Sem fttré.iciml
Ou à Vista-Desconto Efetivo Ue 20./·

SALAS DE JANTAR
Conjwlto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vi!:.ta CR$ 16(1.000,00
Conjunto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à v:Si.a CRS 133.300.00

Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à \'j':(c} CRS 185.400,OiJ
Conjunto caviíma - desde 23.800,00 mensais ou à "IS1.a CRS 19!t.400,00
Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à \'1�hl CR$ 296.000,00

• I

�;;'!I'�r.r7"C"�
- �_,.-

PR[MIOS faBUlOSOS! - DUPlO ,SORI[IO' o
z

•
,DORMITÓRIOS DE CASAL

/Va serie ;f"
Conjunto em marfim - desde 23.337,00 meusaill ·ou à vi.t..

Conjunto em imbuia - desde 26.470,00 mensais· ou à vista

Conjunto em caviúna - desde 27·440.00 mensais ou à Vist.

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 me�sais ou à vista

CR$ 186.700,&6
CR$ 211.800,00
CR$ 211.500,00'
CR$ 268.000,00

u�,., AUTOMÓVEL OKW.VEM1IcG .. 1963 .. NOVO (SELeAR)
Totalmente equipado

A'a sir/e '{j"
1" prêmio .. Um dormitório super-luxo CIMO

�:: ��:�:� : ��aC��l�r�!,'>a ������:�e�I�I�O
Todos da Nova Linha

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

SOFAS-CAMA

;;••'$ M31.200,00 CAOA. PII�CEll>. OE 12 ",,11. CRUZEIROS OE SUA COMPRA. DA DIREITO "

UU COUPON o ... SEAIE "A" E C,l.OA C,$ 1.$00. UM COUPON O.. SER'E "8"

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

2
fi Oh DE DESCONTO

W.�
o EFETIVO NAS

l: _J COMPRAS
1 V A VISTA. OU IO "AGAMENTOSJ

IGUAIS,' SEM
ACflESCIMOI

CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES -

MESAS DE CENTRO - ARAT JOlTRS

rilRTlCIPf DO FESTIVAf"tíM í
e ganhe um DKW�VEMAG (8ELCftR)

..
gêlo ·todo- equ�pedo .

'

'\_�(;.,o�,:.,.,;..

. iW4t�
GRnNDE vaRIEDADE DE MODÊLOS E A CONSAGRIOa
ma QUDlIDAOE CIMO. GeORA no SEU ALCINCE!

�'é����-��,r;�·�������
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Vice

Em atenção a convite for

mulado pelo delegado re

gional do IAP dos Mnrttí

MOS, Sr. João Nunes da

previdência que altamente

.represcnta.
Não 5Ó nos pronuncia.

montas perante líderes CI,'1o;
ststas e funcionários ctnSilva, esteve nesta Capital o

conselheiro Raimundo Cas- autarquia, como nas suas

declarações à imprensa, o

alto representante do con

selho administrativo do

1;010; vice-presidente duque
Ir autarquia, ocasião em

o-re manteve contatos com

líderes sindicais e verifi
cou o atual funcionamento
da delegacia do instituto de

lAPM fez questão de colo
f'�r em relevo o impulso di

namíco que a delegacia re-

gional tomou com

administração, contando ho-

je com urna nova mentali

dnde, na pessoa do seu di

rir,flnte rcr,lomll, -tue não se

Itr-utandn aos burocrátícos
dospr-chos de gabinete, de

,�l ronautes consequências
pura n ínsí ítutcão, vem

eurnnrt ... rtn p o-ecurando a

autêntica previdência social.
"As leis c:ue regulamentam

Dep, Abal ÁV:!:: Jos S;mtos ns 1'S 'mbiéia:

Vale do Itajai Consagrou
C€lro Ramos

O deputado Abel evne adiantada, arr-mecão o go
dos Santos, do PSD de Blu- vernador que o inaugurará
menau, 'discorreu ha pouco, em 1964 e em 1965, o de
na essembtéía Legislativa, Porteteza.

sõbre
-

a visita do Governa, A seguir, em Santa Ma
dor Celso Ramos ao Vale Iria, distrito de Dr, Pedri

do Itajai. nho, em Benedito 'Nnvo, o

Inicialmente, U orador re

íertu-se ao j ubito da popu·
tacão de Camboriú, com a

inauguração, pelo Chefe do

Oovêrno, do majestoso Gru

po Escolar João Gouiar!" e

à tarde do mesmo dia veri·
ficou-se em Blumenau con

sagradora re('.epc:ão ao go

vernante, dcmon3trando,
mais uma vez, a satisCação
do povo pelas medidas

.

ado

ministrativas que o primeiro
mandatârio vem tomando
visando o total pro;;rcsso
estadual.

s-. Celso Ramcs ina"n\:"-a
a Cooperativa de Elet.rtfi

cação Rural de Santa Maria

Ltda., com 120 kw, e que
atendera Ribeirão Pacheco
Alt,., Sl'nta lIJl'nrla, Benedito
Novo t> 'lIjtJ·;l. localidade. O
orador mencionou os esfor·

nrrestecêo expre:

povo e todas as c

governador Celso

dr. Aderbu! Ramo

va, realizando-se uovíüa

homenagem P0:':tll a ao

desembargador retro Silva,
I:('ni�nr rlo [t1,na1 p,l'sldentc
('!lI ()1:��" :!riu do PSD cata

rinense, oonstanuc da tnau

guracün, na suln dn ínten

dênoin, do retrato do saúdo
�') magi-trndo. O orador,
sr. Leandro Longo. velho

a.-nigo do des. Pedro SilVIl,
ços do atual govêmo no relcmb�ou a vida e atos do
setOr da elet"rificação rural,

-

grandp. humll,\Ih;ta, ao que
cit�ndo a existência de 42 a,\,rarle<'-Cu, emocionado, o

cooperativas, das quais 16 dr. Adllrhal Ramos da Sil·
jâ em pleno funcionamento, va. Citando o rctôrno do
com a aplicação de 16 mi· Chef� do Govêrno a Blumc·
lhões de cruzeiros. Aludiu, tUIU, rno:i,f' foi homf'll:1geado
e""ô:o, à encampação, pi'ln pcla Orqvr"l ra Sinfónica e

:-!w'crno, das Escolas Reu· Cáro no Teatro Carl<'s Go·
nidas Dionisio Cerqueira. mes, o or'1rlor Yflnnife<;toll o

MAIR ESCOLAS E

ENERGIA COMOVIDA HOMENAGEM
PÓSTUMA AO n,-;;s. PEDRO

SILVAPerante autoridades 10'
cais, membros da comitiva
e massa compacta do povo,
o sr. Celso Ra.mos inaugu·
rou o Grupo Escola.r Júlia

Lopes de Almeida, em Pon·
ta Aguda e outro estabele·

�::.en�ce��u��sin� ;r� �:;; C A f f Z i �, H O I NÃO'
Avila dos Santos que o C A. V n ?; ( '!' O !
��oa dc:n:!�auç:aov�a:�!��: .... _

O representante pessedls.
ta de B1�menau fez refe
rências à consagradora ma.

Em carta ao nosso dirctor, o sr, E. Teles Bonfim, ou

Rolim, com"as certaMs de que 'sua missiva não será publi.
cada, critica áspcramcnte um confrade . que, em -jornal lo.
cal, enumera os fatos mais lamentáve�s de 1963.

De fato, a carta não pode ser divulgada: I" _ porque
ocuparia quase meia página; 2' - pela linguagem desa.
briua contra o citado jornalista, que não é o culpado, ncm
direto nem indireto, pelo assunto do sr. Rolim, ou BOlJl'im
- apesar da carta quase não ter fim. i

l\1as, o resumo da epístola é simples e, em linguagem
menos violenta, pode ser assim apresentado:

O sr. Rolou Bonr.. Im, não concorda que entre os

piores eventos de 1963 não figurem 2,000 e tantas nomea.

ções ltara cargos "inúteis e pagos a 320.000 cruzeiros por
mês, nos Institutos, dos quais uns 20 tocaram para Santa
Catarina, onde os nomeados não fazem absolutamente na.

da de proveitoso, a não ser a politicagem do seu partido.
Mais adiante escre\'e: "O que esses sinecuristas ga.

nham, sem produzir nada de nada, bastava para que os
Institutos pagassem o que devem ao nosso Hospital de Ca
ridade, o qual, por causa de uma imensa divida. foi obriga.
do a não aceitar mais os segurados da nossa PREVIDÊN
CIA_ Quer isso dizer que enquanto os protegidos se locu.
pletam nas verbas dos Institutos, os segurados deixam ele
�er atendidos, perdem os direitos que pagaram para ter e

sofrem e até lllorrflnl sem assistência médica e h(l�pit!llar.
Enquanto 0S hospitais se fecham para eles, na hora lunar·

g:a da doença e dn necessidade, as portas das tesourarias
dos Institutos se abrem para pagar 320.000 cruzeiro_;; men·

elevado grau eI!" r.r:nr.',ito de

que go;!;a o Chefe do Go,

vemo, peJo rigoroso cum·

prilT'C''"llll dAS palavra!; que
prnferiu na r.nmpanha go
vern�mental. m('ref'endo, as·

sim, não só a �rat.idão da

gentp. do Vale do !tajai, co·

mo de tOda Santa Catarina,

Refrluerafior
C�a��ion

Há determinados artigos
produzidos pelo parque in·
dustrial do Pais que

.

são
uma verdadeira afirmação
de qualidade e eficiência,
No setor da rafrlperação

de alguns anos para cá, pas·
sou a ocupar um posto des·
tacado, quer pelo volume
da produção, quer pela per·
feição das suas car:1cteris·

ticas, o refrigerador Chamo

pion. A sua aceitação em

todas as praças comerciais
é uma das mais elevadas

sinão, mesmo, a mais ele

vada,
Em Florianópolis, adis·

tribuição dos RefrigPfudo·
res Champion, Coi confiada
aos Estabelecimentos A Mo·

delnr, detentora da cxdus!·

vidude de uma série d;)

pwdutos da mais alta quu·
llficação.
Os "Champion", c<..!üo sen,

do produzidos com li grano
de capacidnde de nove e

meio pés cublcos (' o <leu

preço ti bAstante l"Izoâvel,
com;iel('rnnr�o S\I:I (1imensão
e I!. sua alla qUllhdndo,
Pelo que snhl'IlIO.<I os re·

frigeradores "Chamnion" es·

tão sendo vendidus CI.Jl._ con·

a atual
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Ainda com reracão ii. dele
gacia (le Santa Catarina,
reafirmou aquela uutor-ída
de que n administração ne

la implantada merece os

melhores amanse-s e como

tal, passam a "",r suas reí
víndícacões e+' -eneücto elos
previdenoíarír 10 IAPM,
sensíveis à .se. tendo de-
clarado de o. '1; :'0 que ain
da nêstes ti1t"----'s dias do
ano serã env! "h a impor
tãncia de

-

cnhões de
cruzeiros vcn JS pagamen
tos dos Cal I omissos rere-

senvolver racibnalmente a

criação de ovelhas. porém
Ijá em fevereiro na Festa da

Produção em São Joaquim
haverá demonstração t;cni
ca sõbre crtaoõc de; ovelhas
e como pode dar bom tucrô.

Ias e

" SIl"

Inauguração de dois �rupos es
colares e um frigorifico para pes

cado constam do programa
Com a finali�ade de instalar o município de GanChos

desdobrado de Biguaçú, estará, na próxima sexta·felra, na:
queta nova cO�lUna, o governador Celso Ramos, acomp
nhnoo de co.mlhva composta de Secretários de EstadO:
outras autoridades.

Na mesma ocasião o Chefe do Poder Executivo Cata.
rtnense procedera à inauguração de dois grupos escolares
padrão, da série de estabelecimentos escolares planejadOi
pela Assessoria de Educação do PLAMEG. Estão êles loca.
.ízados um em Ganhos de fora e o outro em Ganchos do
meio e virão ao encontro das necessidades de escolariza,
1,:80 dos menores ali residentes.

Ainda em Ganchos, o Governador Celso Ramos preSi.
dirá à solenidade de inauguração do frigorífico (para Pes
cado) e que foi mandado construir pelo Departamento de
Caça e Pesca.

----..

iJ�Es:rAno,
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t MAlS AIfTlCO DIAlIO DE SA!ftA CATARINA'" •

Florian6polis, (Sexta-Feira), 20 de Dezembro de 1963

Técnico Regressa de
Treinamento

Com a fínalidade de ím

plantar o Projeto de Cria

ção de Ouvíncs, encontra-se
em Florianópolis o médico
veterinário Wadih Albuquer·
que Araújo da Secretaria
da Agricultura, que regres.
sou de treinamento avança
do na Secretaria da Agrí
cultura do Rio Grande do
Sul.

Conforme a orientação
técnica do Govêrno Celso

Ramos, a criação de ovinos
em Santa Catarina vai ser

�'ientada, assísuda e Co·
mentada através de 'um pru
jeto global, e visa criar uma

consciência de empreza eco

nómica Interessada na pro"
dução de lã por primeiro e

por segundo na produção
de carne para exportação.
As ínforrnaçôes do titu

lar da agricultura estadual,
o eng-, Luiz Gabriel, ilus
tram que O antí-projatn es

pecifico elaborado pelo mé
díco-veterínano Wadih AI·

buquerque AraÚjo, prevê a

participação dos criadores
de ovelhas na execução do
Plano de Trabalhe rererec
te no Projeto de Criação de
ovelhas. E que o mesmo Ia

t:ã reuniões com ruralistas
na regiao onde tal criação
tem boas condições. Para
se desenvolver como é do
tnterêsse governamental.
Ainda informa o sr. Se-

rentes aos !lI S"S de novem- cretário da Agricultura, que
bro e dezembro e em data na época oportuna o técni
próxima, u-na ambulância, co referido entrará em en

solicttnda pelo delegado re·· tendimcntos com os lideres

gionnl. rurais interessados em de-

Na Europa se consome mais
Margarina

Depois das campanhas de
esclarecimento médico que
recomendavam o emprego
das gorduras vegetais, m�is
saudáveis quc as animais,
os índices de consumo da
margarina subiram conside·
ravclmente na Europa

R'_'gul1clo informes do "Co
mitê In1crné'-tional d'Etude
de la M'\rr:arine", a quali·
dade atingida pelo produto
e a experiência 'favorávAl
dos consumidores também
contribuiram para êsses re·

suItados.

De acórdo com aquele
Comitô. que tem sua séde
em Hnj'a, o consumo de

marGllrina é atualmente da

seguínte ordem:

mar�arina
quilos per eapita

11,3
20.3
4,8

Alemanha

Holanda

Áustria

Noruega
Dinamarca

Suécia

--=-========::::::::::�,-:-::-:-,

I
SE A POEIRA É INCóMODA, QUE DIZER DA FALTA

D'ÁGUA?!
voe)';: QUE MOLHA A RUA PARA ABATER A POEIRA,

I
PROVOCA FALTA D'AGUA! AS INSTALAÇCES DE

ABASTECIMENTO DE AGUA, FORNECEM O SUFI

CIENTE PARA UMA POPULAÇÃO DE 120.000 HABI·

TANTES; COM O SEU DESPERD1CIO, ELA Só ABAS

TECE A METADE. I

OUTRA DAS MIL
--------�-- -_",.--

-

Em Santa 'Luzia, munieipio de Brusque, roi constrllida

OUTRA I\otAIS DAS l\-111�. (foto)

TAC·CRUZEIRO DO SUL
Novos Horários dos CONVAIR 40

Direto a São' Paulo e Rio de Janeiro

--------------�

Pronta para ser 'naugurada

Presidente f do: IAPM Visita a

Delegacia Regional
a matéria disse O více-pre-..
ardente do IAP dos Maríti.
mos - são elásticas e de
vem ser aplicadas no senti
do de dilatar a assistência
social aos t�abalhadores.
não para entravá-la."
Constatando as atIvIda·

des do atual delegado re

gional do IAPM em Santa
Catarina, através de suas
visitas constantes aos peso
cadores, verificação perió
dica do funcionamento das
agências e de outras íní
dativas de ordem bem pes
soal. como a instalação de
uma farmácia de amostra
grátis para atender aos se·

gurados mais pobres, consr
derou-as como exemplo digo
no de ser seguido pelas ins
tituições de previdência.
O senhor Raimundo Caso

tela representa hoje um

dos nomes de maior respeí
to e consideração não só no

IAPM, onde desenvolve uma

• grande luta pelo rortatecr
menta e recuperação eo

.cial da autarquia, como em

tõda a previdência social
brasileira.

No expediente dq dia 16
de dezembro do corrente
ano, o dr. Luiz Gabriel, Se
cretário da Agricultura,
atendeu em seu gabinete, as Alguem _ por certo vascaino, botaCoguense ou pó-
seguintes pessoas: Sr. Caro de.arroz _ manda.nos um recado, alertando.nos para
los Boas, Prefeito de Gua- a demasiada importância que estamos dando à vitória
biruba, que tratou de as· do Flamengo.
suntos relacionados com M.as O Mengo, jâ o disseram, não é paixão: é re-
seu municipio e na oportu· ligião,
nidade apresentou seus vo°

xx xx xx
tos de felicitações, por ter A propósito da radicalização que o futebol provOca.
o sr_ secretário durante no Brasil, vai a estõria abaixo, de Armando Nogueira:
1963 dado cooperação eCi· Nessas horas, eu só me lembro da história do
ciente; Dep. Lauro Locks, Desembargador Negreiros. O Desembargador Negrel·
de Biguaçú, que agr�deceu/ ros é um homem ilustre da magistratura paraibana,
a cooperação prestada aos mas é, também, um tarado em matéria de futeboL Tem

encaminhamentos que fez loucura por futebol, sabe tudo, escala todos os gran-
em proveito do produtor ruo des times do mundo, sabe quem marcou o gol do Bra·

ral da região que represen· sil no Sul·Americano de 43, no jõgo com o Uruguai.
ta; sr. AdolIo Hedl, Pre· Na Copa do Mundo de 62, no dia ia final entre
feito de Agrolãndia. que Brasil e Tcheco-Eslovâquia, o Desembargador estava

arrRdeceu tõdas atenções excitadissimo e encheu a casa de gente para ouvir II

(]ue foram dispensadas ao irradiação do Jõgo pela Nacional. Alguém sugeriu que

produtor rural do seu mu· se fizesse um bOlo do primeiro gol, bôlo de dois contos.

niciplo durante 1.963; Dep. O Desembargador Negreiros gritou logo que escolhia o

João Custódio dR Luz, de Garrincha: "Eu sou o Garrincha". Os circunstantes já

Agrolândía, manifestou suas iam começar a gritar os seus nomes preferidos -� Ama-

referências muito gratas rildo, Vavá - quando o Desembargador, querendO dls-

ao tratamento que na Se. tinguir entre os presentes o velho ElpidiO, que era o

Ja. 4a. e 6a. às 11,45 cretaria da Agricultura lhe mais antigo escrivão do Fõro de João Pessoa, concedeu·

i)OMINGOS - 14.4� ���lP�!��e��:���nhocr�;6�: lhe �i�:i!��:� Elpidio, escolha um da linha, para vocâ.
PARA tes Gueller, Prefeito do Mu. - O meu � respondeu gravemente o escrivão -, o

PORTO ALEGRE ����f��o d�ar�:�ie�;ove�;': meuoé ;:�:I�baJ;gador Negreiros lançou um olhar de

3a. 5a. e/SABADOS às 10.30 médico, e dep. AntÔnio Pi. 'profundo desgõsto na direção do escrivão e, apontandO
DOMINGOS - 11;15 ��:��lO�O(�cS d�::��:l�me�� Ia po�aE�;���'r:���::i��:minha casa, Elpldio,

.�fI;'l :1�"i" ":I'P. :i.�.,cnn'l�·�;;�n o quc quer dizer a _palavrn TAG C UZEIRO DO SUl StMPRE tn Rg'repec'!l!irio e ml1ntf,,!!-'"
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Ponte sõbre I) Hio das Pe- rada pelo Governador Celso

dras, na csh'aua Videira· Ramos, juntamente com

FraibllIgD, j�i intl'iramente centenas de obras em todo
coucluida. A obra reveste·se
de graude importância para
o d�envolviménto eeonômi.
co da região, permitind') 11

livre e fácil circulaç'::io dos
produtos entre a zona de
Videira e os ecntros de es·

coamento <Ic riqlll'"lias do

Estlldo. No próximo mês de

janciro deverl"1 ser inaugu-

o interior, que estão sendo
realizadas pela atual admi
nistração.

José Egito da' Costa
Enr.onlra-se em nossa Ca- em Florianópolis, cumpri.

pital o Sr, José Egito da mentamos o Sr. Da COSW1 -

Costa, ref>idente em Joaça·
ba. e pessoa bastante rela·
clonada em nosso meio so

ciai.

operoso técnico' de pavio
mentação, e que • valiosos

serviços públicos vem preso
tando a próspera Cidade de

Joaçaba e demais do Oeste24

Registrando a sua estada catarinense,19

15,4

Secretaria �a
A�ricultura

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


