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:Santiauo� candidato ,a suces:sª� HORmtn��I�." "m'oomo
"MOSSOU.AICU',; .·Inaugura Agência 'etII [a�s I·
Com a presença do Dr. Aderbal Ramos da Silva, Diretor Presidente do Banco' Nacio

'nal do Paraná e Santa Catarina S. A" autoridades e convidados especiais será inaugurado
[hoje em Lajes a agênd'l.·'locàl-do conceituado estabelecimento de crédito.

.

.

.

A solenidade será reuizada. às 11 horas, estando presentes entre outras personalida
des os srs. Horácio Sab;no Siqueira, .Anibal Siqueira Cabral, Diretores do Banco;' Dr. Ru-�

,

bens de �ArruAa'RamoS1 Diretor d� "O ESTADO", Deputado Ivo Reis Montenegro, Sr. Ivo"
Gasparino da Silva,_

.

. --(r-�-------- .�----�--.--���------------�----�---

'Salário Minino:

Trabalha ores definem, posição hoje
esta tarde para a discussão do Estado, será diséutidai
do problema, Em S. Paulo, amanhã por dirigentes sín- ,

'

a questão do rezoneamento dicais. �,.
�----------�----------------�

.

para ,,""',"0 'd" ",1,\"" �P'a' rall·sa'c
..

a
....

o do'
.

Samdu' _

_,é

,irntnírno. o I'l'e�ic!enH: 'ri,) .

Confederação Nacionu I dos - t
Trabalhadores, na Indústria.

G
'

b'
,

��::'����:�:��d:���:�:::�:��l.�� nauana arà é
às 17 horas, ,8 posição ela

.

I

classe operárta cm relação TUO, 9 (OE) - É total a compareceram ,a._o serviço, nando.' Nos demais, a 8'!ra·
aos estudos do rezoneamen 'paí'alié>ação do SAMDU na mas estão impossibilitados Iísação é tambem t.o[.ul.

,
,As

to do salário mínimo. en Guanabara. Alguns médicos de trabalhar, por ibsolula reivindicações do tuncíona-
.

falta de recursos, prmcipal- lísmo do SAMDU, estão

Ca r'.v'a lho', ,p,
.

to. mente ambulüncías.: Em to-: . sendo devidamente estuda-

.., elos os postos, piquetes grc- das- .pelo' grupo , de trabalho

r did 4
.

. '"

I' � vi"':l!,;l:'; ir.npq;!m:n n acessovde especialmente PfsjglJec10 pe-

'f .. 'an, J, ciD' AJO�te.-rno ,-ptlU 1Sta,
'_'

OI 'úl.-i..-mltrio", A �lü,�M c1() .16 �ljHütr(i 'ÃIJ[auri ISf� ... Ir
"- íj São Paulo 9 (OE _ Ü' nroíessôr Carva- problema já foi entregue ao

.

,
-

Ministro do Trabalho; uma
-

.

lh�rPinto não é ca dato á Presidência da vez q�H; p movírnento roi Jan,gQ' ".qut.r "u.rgeA.nc'íe ne.' ,r.e'g'. u la' •'j--".1�epúbllca, mas ::,;hjé1ndidato em potencial considerado ilegn.l pelo ne� �
.

d d S 1 parlamento Nacídnat da,

ao govêrno o esta e ão Pau o .. Estas, Previdênçia Soci{ll. N,'o
'

Es·

cãod
'

di'as declarações do;' José Boiüfacio, após tado do Rio, apenas o posto m"e'nt�..3ç.a""'o·; . a-'rem,essa .

,
e',.. I_IC·,ros.avistar-se com o e�inis1.ro da fazenda. " d� S. Gonçalo está fundo· U . '"

"PETRÓPALIS .

mst� ,d(' laçõe� que se vem IazendJ tão preju�icando enorl!le:
RlO). 9 (OE; - O Prcslden, em torno do problema, re;. mente os mteresses do país.
te Jo� Goulart determinou
ao PrpIessor Darcí Ribeiro ,; ,I .

c ·a.Asscs:;;oria Técnica. da " Comissão- f.o.rmulará� pf�neJ'a-Presidência da República, V

que concluam com 'urgênC'Ía.
,,1,'

me t"
"

'1' '.
.

os estudos sôbre a regula. /., n O agnco a
,

mentação da lei de remessa RIO, 9 (OE) -' O Minis·" delegada numer<'l 9,' teíl1 por
de lucros. O chefe do Go· tro' da �gricultura Sr, Os· objetivo, fOrljnular i o ,plane·
vêrno, disse- que. as proLe-' valdo lLima Filho ,deverá jamento do 'Milústétio �'da'

inaugvrar hoje, as instala· AgrJcultul'a, ajustando suas

ções da Comissão de Plané· atividades á politiêa do go·
jamento da Política Agrico· 'vemo no PItOCe.sso do de·
la, O órgão criado pela lei senvolvimento,

Brizola c!smente: não estava
'1 r a ma'n d o 9 o I p e

'uro, :J' (01�) - ManiHl· 11, uonúnc:ia, levada ao co-,

tando· sua euioria P(', nheç:imtjnto da Asseml5Íéia!
. acontecimenlos' do últi Legislàtiva'gaucha, pelo, Se·

�lia 30 'na Faculdade Na( cretário de Interior do Es·

'RUBE�S'DE'ARRUDA RAMOiI
GESBIIT.

DOMINOOS I'ERNAl!DES D. AQUIBO

.ANO XLIX
,I· -

•

Cr$ 20,00

/

RIO, 9 '(01':). - O Minis-
, '.. I

tro do 'I'rabalho ja entre-
�gOl I ,,' CNTJ [)}\PL exame dos
. trabalhadores o

. levanta-
/ '

menta j'(-'alil:�ad.() pelo ,<;I'�PT

tdo o país. O chamado CQ·

nando Geral dos 'I'rabalha-
.

, I'
lores. por sua vez, .' reune-se

"

�ATAllIlfA/">
8 PAGINAS

o i E M P O
" (MeT,�orºIº';J��f'.!,,'>T,;

(l:)fut se do 'Boletim t'et'ím.1liOOrúlogÍm.t. fl.r.
. A. 'SEIXAS NETTO, válida l;té ílS �3,18 hs. dn

dia lO de janeiro de 19í1'1 .

'

l".RErNTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSF'ER!
!JA MÉD·IA: 1006.'1 milibares; TEMPERATURA

MÉ-l
DIA: 38.7° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 65:ff%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: No
gativo -, Grupos cumulares esparsos - chuvas rá-
pidas e passageiras - Tempo Médio: EstaveL .

, ,

•

qua

(OE) - Q Professor Santia- se certa a indicação do no-
,

go Dantas, chega amanhã a me do sr.' Santiago Dantas

Capital mineira, para rece- pela bancada estadual do

ber o título de cidadão de PTB para ,a sucessão 'do"
Belo Horizonte, e ,mant-er Go�êrno do Estado de Mi·

uma série de contatos poli- .nas,

RIO 9 (OE) O presidente nacional do I

PSD, Almiránte Amaral Peixoto, desmentiu'
oficialmente que existam no 'seio do partido,

.- ..
'

'" ..� ....

suspeitas' OJ}. receios-de golpes do Govêrno
Federal, conforme �oticiaram os jornais 0-

posicionistas. Disse ainda, que ,para o PSD,
a' democracia .brasileira, está bastante fixa
·da,. estando pronta, como ·já deu "exemplo,
para.superar ressentimentos .golpistàs de ('

lernentos menos inconforrnados.

Realidade de um
'� , ,...

Fórum e CentroCivito ,de' -CRlC1HM,A

O Governador Celso Rumos vem dando o mais írresírt
-to 'dpoiq à Justiça 0111 Santa Catarina, proporcionando- aos

magistrados catarinenses melhores condições de' trabalh:
no desempenho da elevada missão lhes' é destinada,' Err
"árias Comarcas e10 Estaelo o Governo vem construindr

.

Fórv.'ns e Centrús Cívicos,; objetivando um melhor apare
\;hamento nas instalações judiciárias, o que vem preencher
as ,necessidades que se vinham apreser.ltando nêsse setor

Em Criciurua, imp_onente edifício vem recebendo os
últimos àcabamentos em sua construção, devendo ser con

duido br'evemente. quando então para lá se· transferirão
iod�;s insta*tções judiciárias da importante COIuarca, Tam·
bém na Justiça, vem o Govêrno do Estado danqo mostras
de sua -capacidade de administração, dando àquêle Poder
'Ind,çpendente stIa contribuição ,para que prossiga sempt;e
mais merece�dQ ·0 'respeito de todos 'os' catarinenses.·lado, envolve áinda O,S no·

mes dos Deputados AI,mino,
. Afonso e Max da -Costa San·
tos,

OChou En la( na A�bânja
TIRANA '(Albânia), 9 (OE) nhã, qhou En Lai e comit.i.

:- .p 'prln:eiro Minisl ro da va, ':segu�rão pa ra a Repú
China Cõmunistà Chou' En b�ica elo Malí, dando se.

Lai, chegou hoje a Albânia, : quêilCia a vIagem que em-

,único PíiíS do bloco ccx,nu· preende por diversos 'paises
I

nista, quê apoia as iclé\as' 'da ,Europa e ,continente
" ,hin"". D,po\, d, : !má· arri"no.' : "

]Alfabetizaçao
. !

RlP, 9 (OE) - O Depuc O p�ll·iamentar uclenibta es·

tadoi . AÍiom.1r Baleeiro, tá convencido da extrema
anuncipu que vai apresentar gravidade do fato, que en.

. pedido <;le inforrpaçóe,s ao volve fins, políticos e ideo-'
Ministro da Educacão, 'sôo

.

lógicos, conforme dernons.,
, br€(: a prov'a �le ln;iJeção pa, tr3. no seu entender, as ques·
\ ra alfabetizações, e os, qbje· tões formüladas na prova
tivos do plano de alfcwetiza. de seleção.
ção dO' 111étodo Paulo Fmire,.

'Célrava'na da
Cultura

tncontro Johnson'
. , .

de GauHe

nal de Filosofia, chegou
jc pela manhã a Guanab ,�------------------------

o Deputado Leon8� Briz
O parlamenta.r gaucho;,
xou de golpe pubJicitári
denuncia do chefe d1:l, C

Cil'iJ do Govprnador '1\1['
, ,guetti. Como' se' record
ir sr. Plínio Cabral aíjrn
( , . �cque o sr, Brizola, est

tramando, um golpe de
, tado no Rio Grande elo

{

"Traba'lhadQres ,querem
aum'ento - de 80%

'SALVADOR, 9 (OE) - ES·
tão em greve 'os trabalhaJ
dores das emprês!ts de mi
nério e combustível mine.
ral da Bahia e de Pernam-

I

Funcionár mineiros:
,Greve Advertência'

BELO
.

HORIZONTE,
(OE) >�- En1 a;3sembléia
ral extraordinária, realiz
na noile de óntem, os

cionários federais autár

co;;:, da Capital mineira,

, cidj�am ,deflagwr um� gro,
I ve de advertência por 24 no·
r'as no próximo dia 15, afim
de forçar o govêrno a pa·
gar aos servidores o 13" sa·

lário,

Ainda o inci te na Faculdade, .

Nado. de filosofia
RIO, 9 (01''';) --_A data pa·

ra ,a sól,enidade dú turma
(}<: '.iol'l1alismo da Facul
(lélrlC Néieiona1 de. Filosofia,
i"'l'Ü .']11" )'ClIela p8]0 Diret.ol'
do )Lt;tubelecimcnlo, ,c�epen-
dIJ!1c!o tioinda da �ltllação do
prédio. A informação < foi
dada polo sr. Pedro Calmon,
Reitor da Universidade do
Hrasi1. Acreseentou b infor
mante,· que, o €onse1110
univerSitári� l; ()qngr�lJ.'
,ção da Ulliversidade. v.dlta.
J�ã6 a se reunir hoje rJaT<L
examinm_( os ú !timos �con.
tecimentos
qt.te�e
',i o_

Anuidades
escolares

RIO, 9 (OE) - A' A

soria Jurídica p' dD Mw
r�o da, Educl:I;ção, 'CX;{l

esta tarde a 11lilluta do

ereto qne fl;m as n

'.,umidadet> eSf!oh.\:res. O

binete do Ministro 1n101'

que o sr...JúliO Samb

espera submeter a n'la
.

Presié!enL,e ela RepiO
.

';'f;',;,,�':llQ�,te: '1J'9'

buco. ,Os grevistas. reivindi
cam aumento I salarial de

80% a partir dêste mês.
I
As

inst�la()ões 'petr6tíferas de

Candeias, Matarife e Con,
, des, estão sob a guarda de,
-

soldados do Exército e Fu·

zileiros Navais.

RIO, 9 (OE) � Partirá

hoje do' Rio a carava�a da
cultura organizada pelo em·

báixador Paschoal Carlos

Magno, que viajará pelos
mUllIcIplOS ser;vidos pela
rodovia Rio·Bab,ia. Espeta·
culos artísticos, cultUrais e ROMA, 9 (OE) - Foi de·

WASHINGTON, 9 (OE)' -

.-'
.

Círculos ligados a Ca�a
Branca, informaram ,que o

Presidente Lindon Johnson
teria muito prazer' em mano

"

ter entrevÍs4a com Q presi·
dente ,De Gaulle, Adianta·
ram que _o encontro deverá
ser re�lizado em, Washing,
ton, tendo �l vista aso·

brecarregada_'" pauta, de tra·

balho do (cl'lefe do gov�n.}o

norte.ame!ici:m�.

Roma: Gre.ve
bibliotécas volantes compo· flagrada uma. 'gl'eve geral

em'Roma 'pelos comunistas,
pára protestarem pelo' _bom·
pa,rcte�o de uma séde sindi·

Va7 "r·e'H'Un. c�·a. r cal esquerdista. A policia
. i entretanto preparou·se 'para
'11.r, '� �.

-..' fazer frente a qualq"Uer poso, .I

MACEIÓ, 9 (OE). - O sivel ato de violência,
Governador' tuiz: Cavalcanti ----,.....---......--------.-r,-------

raão
_

a caravana.

Novat,
. 'Catedral' Pr,etidenc'iári9s gaúchosde.verá r.enunciar ao cargo

nos próximos dias, para
suometer-se a tratamento de'

RIO, 9 (OE) - ° Cardeal- saúd'e. ° Vice·Governador
Deve,dores do JAPS não 'cadem

", em greve
Teotôriio) de Mélo,.-assumi.

'

fransacionarcom O g'ovêrno' P. ALEGRE, 9 (OE) próxima 4' feira, cm fli!Wl
ra, pl'ocederá no ·dia 20, o rá oompletando o mandato RIÔ, 9 (O:ji;) ......: O NÍinis· Banco do Bra�il, '3; lista tios Os servidores dos institutos de protesto pelo nào pUgll-
lançamerito da pedra funda· até '1965. t.ro do Trabalho Sr. Ar,haui.'j devedores dos I Ians. Cor'no de Previdência lotados na mento até agora, do 13" 5a.-'
lnCl1ta.l da' nová Catedral do ...,' C 't 1 G

.

1 "d
.'

'

iI"
SIlva enviará, aind<; hfje ao se sabe todas: as firmas e111 apl a auc la, e,eCI iram laTio, O movimento segun·

Ri6 de .Janeiro, a-sol' con�. _ .__,_ débito' com os' Institutos de
. deflagra;f' Uma greve de Bd, do se informa, poderá ter

����d�nt��io.�P�:����en�� 'nl"n·�a. �S' "IPS!)I1, 1�,Ollrll'a' clo-eSi.. \1" 'fcP.afr)7,l�nPV:dêo'��g(o:vl.�e.�nner(ã)O, tern��u�;.Cl�l::tl,o�
vertênciâ por 24 'horas na carater nacional.

�l:r�.l���n�fs��, �oP���i��:, :t U �U Ub Up II não liqUi;ar �s seus �é�itos Brigitte cQntinua ,as voHi'r
sagrado á' ciçladc. -

.

RIO, 9 (OE) _ O sr. Joio com os laps" '.
,1m

-----�-----------...::..._;;.-- I?inhei.ro NeLa iy<Í :;c.gunda
. < COQJ a Imprensa cano

G
' feira a ��lo HOl'fwnte, parai ruo, 9 (Ó])J) - Bri,gi,tt.é

.

rave, incidente a bordo do Sllbmoter ao IGovernador Greve t.e,rminou Bardot, continua refugiada

"PR.. I.N.CESA J'SAB..·E.=l.l.if
Ma.galhães Pjni,�,'o ])1'o))lc· no apartamento de seu 110i- ·Gre.ve,· .con,�,tin·

,
ma das desapr priações d.e RIO, 9 (OE)"- FinaL111en· vo na Av, Atlântica 11\98, pá·
ten:ás que 'ma geiam TodQ- te chegaran). a lÍm '8.côrdo �ra não ,conçeder a entrevis· HIO, 9 (OE) -

vias, ferrovias e aç:uclcs. Na', marit.imQs� e autoridades tá prometida aos repreSell'
sext.a..felra, !� dçputado$ govemaillentais, pondo fim tQntes da imprensa cariÓc:l.,
dustavo,c '''na

/

Vieira a grave dos m�,rftill1o:;; e111 O noivo de Brigitt.e anilo:
,

e NJilo :t,Qg.1 o 1Jaís . .Ji'l 'y(llliri:arn,' a :ciou' que se o as, éc1iQ., ,jJ"
,

'.5, ,c1.1,lt::''ri' Sl'\�';i";'
.,'" ' ..

D. Jaime de Barros Câma·

SALV f\Dbi:1" 9 (oP,D

Grave incidenle oGorreu a

: .bordo .

do, ltrailsatlã.ntiso
. Pi'i'B�:�Sô;\';;4��;J:i,'

.... '.
'

.

inalterada a grCV?n'i.
H'gadores e Cl

de café, 'Já sobe 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HOJE

Delfino.

'culturais' daquela co:mun�.
Ao ilusl':!;e visitante, o

de \ nosso Diário envia-lhe
, seus cu1nprimentos e' de
seja-lhe feliz 'estaclà entre

\
Ro,'a

enina Fátima
FHizola

Delam-, nós.
I SRTA. ALDANEY ALVES

- VISITANTE
Com satiSfação registramo1l'n,
.,

efeme�de de hoje mais um anir

versárj() natali'cio I\;t simpaticà
srta. Aldan;y Alves' filha dile

1""1

1

PII()TlJj-f 'SPIl.'t
,

,

OLHOS
use ócwlos

bem. adaptados

atendemos com exatidão
�ua receita· de óculos

ÓTICA ESPEOALlZADA'
,

MOD'ERNO LABORATORIO

Em- Santa C
,0 Secretário de F'inancas
de Santa Catarina, Sr.�u-

\

gênio Doin Vieir.a., decla
rou ontem .na Guanabara

o seu E:stado encerrou

tínan

Pelos Municipios
Naficias �e' Rio �o ISul\

de

,'.-' .-

CONCEDIDO TíTULO
"'CIDADÃO RIOSULENSE"
AO REVMO. PE. FRA..�

CISCO SPATH
Na última sessão da, ·Câ- "

mara Muníeípal obteve
- _.,

aprovação unânime o braco a� Padre F'rancis\�o
Projeto de Lei de' aueora orgulhe da Igreja Cató-
do sr, . Vereador Lêdi2' A� -' lica em nossa, regíãe.
cântara' e que conCede ,'')' INAUGURAIDO EM RIO
honroso título. de '''CIDú- ,DO "SUL Q ":ALEXANDRF;
DÃO RIOSULENSEw ao ve

,
HOTEL

neran.jo Padre Franscíeco . 8bntrmtimdo . p�a o ora

Spath. gresao de Rio do Sul I.JS

/:\. demonstraçã·o soberba

(dI) 'Poder Legislativo . .'en-
,

centrou a melhor 'reper
cussão possível em tOdQ 'J

Alto Vale d.o Itajaí onde
,o piedosa Padre F�;anci�é'()
desfruta da �cnsidel'açà',)
ge'r,ü "Não ' vacilamos em'

�fir'rn'ar que, djfi�iTménte
ao conceder tão hoarosa

distin.l;ã::> a um elemento

d-e valor Inconteste o Iíi)'i
flQ . Legisla;tiv'J agira. com

truninhJ acerco. Isto. afi�'
mamas porque 'J pad!'e
Francisco, ImeRmo ,sob o

peso dOs � .anos c.::m.tinu '),

trabalhando COlll '0 c1e;'l)

ta,:nento: de 'tempos : ido;;
sen:d� uni. seguidor ,1'.1"

l1!C1(}l1'tra-se en� lnossa ta de nosso particular amigo sr.

1ia;t O nosso ilustre: e Alberto Alves e de SUa exma•.es
ado' amigo CeI. sr. OS'- pOsa sra. E'ulalia Alves pessoas
Pereira" influente poll- 'hastantes relaCionadas em os nos

El' chefe do Partirlo sos'meios.
ia! Democrático, no fa- A aniversáriante se'rá' ;stamos.
OBa municÍpi;o de Ja- Certu.s, bastante cUmprimentada
una, .onde' goza ele só-, l)or. sel� yasto circulo de amiza -1••1.aS e merecidas amiz3,-. des.o{I qual nos affsociamos dese
nos Illeios sociais e jandq initer�pta� felicidad�s.·' __ .

r-----------�.!\"I"!""'.;/.;..-.;;;.-...-- .

A L.Ii\)V APERTA O NÓ Núnca, absolutamente nunca,

'.Pa..hcl·p�ç,'a:"'o ..
' houve tanta apertura por êste país como acontece agora.

III u Os jornais cariocas baseados em cálculos sem exao'e-

�l1aracy A. Santos' célio Be�ario Ramos
1'os de acôrdo COmAS estatisticas, prlJl,unciam para ê;te

e
".

e
ano, qu� �ut.rou corn_ aquele habitual desêjo de ano prós.

Senhora '.z
.

SenhoJ:a pero e fehz, um ano de verdadeiras aperturas financeiras
Participam aos parentes e amigos o no�vado de seus

com o a�ent(f). de cem por c,ento no custo de vida.
os í

.

. O laço pô..sto no pescoço do brasileiro continua aper.
Carmem Silvia e Célio Rogério l;ando o nó e o coitado já sente o começo de uma morte

Lajes, 24-12·63
"

. . torturante. '\
.

,

Fala·se que aquí em: Flo.rianópolis tudo é caro mas
onde é que tudo é barato? Desde o preço exorbitant� do;
lIvros, do papel, de materia:! -escolar até o das utilidades tu
cio mesmO está carissimo.

� ainda se- toma leite e come·se carne mais barato cio
que em muitas capitais. "\.

'\

O mais está pela honi. ·da morte como se diz.
. O mal 'abrange todas as populações.
Os pseudos salvadores se multip�icam, pululam por' aí

mas, o cêrco da fome cada (Vês mais tenebroso.
O nosso CRUZEIRO só existe nas �stTelas que enfeitam

nosso céu, piscando, . . }
_

As notas de um cruzeiro já andam pelo chão, rasgadas
como papel imprestável. Pará os que nedem esmola, un1
Gfuzeiro ou dOiS? constituem um insulto feito à pobrêza.
"

·As de cinco mil, (vermelhas, talvês �e vergonha) não·
(jnge,nam a ninguém. '

/\ j E por tudo isso, a ameaça da. elevação Rara CEM POR
CENTO no custo 'atual de vida.

Do cigarro com os novos preços que serão tabelados,
nem se pode dizer: "fumando espero".

. \

E os homens continuam no mesmo... '.

'Que Se vai fazer, si, eles vivem dormindo eIrl\. .• BERÇO'
EXPL:F;:NDIDO? '

. �,
- Com eolehão de espiribos, onde, ja tem esfa!

po desmellnguido.
.

d�$�Ul�é
a_d'é'.

.
..

, I
I

niais €Xrraordinário5
Icnssina.mentJS de. '·Jesu<;
'C-:iSf.o

.

Nosso Senhor. H,'..
'11: ilde CdUl0 sabem ser ')s

'''f2l'cladeiros disci,pu 10'8 rl::
Deu" .batáUndor infat.:

gável contra () nehnclo i'l
d@ d::>· .1 8go bem como (�()n

';, tro ,2. Ex))loração do: ho
ruem :�:!lo h::me!l1, de'lno
cl"ara auténtIc0 €. lutadol',
inteme,l ato ��mti:u Ór,,: .��:•.
muBi;;:m::> .Jl teu .J e

' di:;;''>(rl
vent.e o rCJpeiWbilicissim'J
Padre Francisco Spath 1"8-

('cebe assim em vida a d .-

monstraçãJo do reconhe
ciment'J do pov� riosu1en
se. Ao sa'llcionor a Lei que
recebeu o nÚim,ero 490 ()

'sr. Prefeib VitorLo Forrie-
. 'l'OÜi' disse da sua, 8atis
Jação eiu ser o chefe ;lD

'execUtiw)' num momen7,Q

histÓ'!:ico para Rio do Sul
quando d'J irmanados Le
gislativo e Eeecutivo s'ou
beramr de nossa terra ao

venerado Padre Franci3co.
Na qualidade" de reprp-

sentante da imprensa da'
Capihl do Alto Vale' do t-
tlljaí cOl1llt'atulàmo-n'Js

c�rh o::; 1"3 dignos COlmp0-

nenses ele nossa Câmara

de Vereadores e com o

Prefeito Vitorio Fornerol-
li r ao mesmo tempo em

que, com t�do respeito e11-

viarrios o nosso caloroso :..,-

srs. Joã.')·'V'entm"irro Junior
e Hu::r:berto Duwe ínsrn

laram .nesta cidade bem
'ao lR;do da 'Rádio Mirado::,
o modernissimo' Hotel A:
lexandte" localizado 'Íl0 �

qifício Drr:.· 'Gaertner.
-

2.
Andar':

'

. QU'lndo do grat,!) acon

tecimento' Os srs Ventu-
ríní e Humberto Duw-=".
fOl'a,_m ;t)t'ócÍ.igYOg' em genti
lez'as para cem os elemen-

.' tos da im�rellSa' escrita e

falada, que. aterulendo gen
til c-6nvite'" 'E'3tiveram vi- I

. sit.aneli:> o lilOVO ·Hotel.
ótimas aC0moda;cões 1::>

caliz'aLçã:ô imtagnific� e 'lLé
mesllllO

. invejável visto :1-

cha�'-�e n<l c'Jração ,da ci�
clacle, o Hotel Alexa'ndl'e
está fadado a se t.ornllr
em um dos IÍ1ais �fregue
sad�s dec:ta regiã::>.

Ao divulgar.�os o acon-
.

teci.mentO, cUl11pt�ilnenta-
111 �s seus' pr'Jprietárlbs pe
lO acerto do empreendi
�ll11ento f;)zendo vo)t,os de
ccnstantes pf:ospeiidades
DO c:::mel"cio hot�.leiro da
Capit3! do Altofyale. �

Fato Inédito No Bra.sil
PREFEITO RECUSA AU
MENTo E APRESENTA

JUSTIFICAÇÃO
"'Nem TudJ Est.á Perdido"
Os leitores devem obser-

\ var/ que várias v�zes te

li!1'JS adotado. o títul,o dUl1lr
ótirmo livro de autoria do
,vibrante j'or)nalista Zedlar
Perfeito da Silva. Para

�10je, mais do que nunca
vem o

I
calhar o NEM TU

DO ESTA PERDIDO por-\ '

quanto somus ele opinião-
tratar-se o aSsuntc2 hoj� ,

ventilado, de' um fato' i
nédito n� próprio Brasil.
Assim .afirmamos ip'Jrque
j.amáis tivemos 'conheci
mento tive�se' um Chefe

�--�-----

de Executivo de qualquer
'município der nossa Pá

tria, clemonstraao .

+amo-'
nha atitude de coer�ncia

.

como acaba de- adotar i)
. \ I', I

Pl'efeito Fona<?1'?lli de Rio,

do Sul. .

Deix,andlo' o julgamento
à críterío eLo' pÓya. passo-
mos .s,. transerever na, in -

tegl7a sem 'qualQller eomen
tárío de nossa parte: o. Í1.11 '.

portanthZsÍlIn.::> 'ofício' que :),

Pre.feito Forner')lli
.

enea
minhou ao, Legislativo;, Jus
títícando sua recusa UO

aument'J' d,e . se':ls "subsi
dias:
Ei-Io: "'S,enh:J.r Presi-

dente:." \
' rl;IDU.

Tendo cl1êgado:' ao, c.o-.
nhecimento- "de�t� 'admi
nistração que. deu' entra .. ·

da. nessa 'colenda'Câmara
as inarlo pela maioria dos
srs .. vereadores',

. Projeto
. de Resoluçãó'elevando suo
sídios 'e representação dJ

Créfe do, Executivq_, vimos

com)o devido" .acatamento
solicitar é1 interferência do

sr. 'Presidente. junto , aOs

d'i.gnos reprEi3entántes do
pOV9 pará que a trateria

não' siga seus trâmites 1€.,.

gaiS acertados estã.o os srs

vereadores reconhecendo
que na atual conjuntura,
'os' subsídios e. r�presenta
ção do Prefeito são in

conÍp�tiíveis com :Q,_ ,atual
podei-' áquisitivo ID\>netá
rio ,e também 'com .o tra

bél1ho ininterrupto de 12

horas diárias que vimos

imprimindo em nos�a ad-
.

:1'2 iniStraçã'(l.
...
, I,' \

Esperamos que' esta nos

1'0 atitude não venha, fe

'rir suscetibilidades dos
nobres vereadores. ,assim
agimos com o úniéo pro

pósito de. sermOH coerentes
com. Os principi.os de aus

,teridade que norteiam ês
te govêrno. Quando de 9-
casiõe;:; anterIores, temos

maniféstadb a inconstitu
cicllalidade ele motérias

idênticas; logo não pode
riamos concordar espe-
cialmente tratando-se de
beneficiar l:\.penas o pr<?
prio Chefe do Poder Exe-

cutivo.
Pelo trabalho que est.a

mes ,realill'ando. não P')
deria ser' ele maneira di
versa 9 nosso pronuncia
mento, uma vez que o sa
crifício a que nos im,pô
mos levar avante consubs,
tanci-ado num. };lano de

/

govêrno para óbras que
não podem' s.ofrer solução
de contirruidQ,de. € que
con� satisfação estamos.
conseg'uindo., mer'cê ,de
Deus continúa inalterá
veL Reconhecemos as ra

zões ,apresentadas :pelos
signatários do Projet,o em
\a,preço;' 'e11.tretanto, >ag.ra.
'decemos sinceramente

P9_is a situaçã.o financeic;l�..

\ pol�tico-adIninistrati'va dos
.

dias atu.ais' maLS do' que
,

I
.• ' ,....,.'

Illunca esta a eXlgil' b nos.
so sacrifício pelo progres.
i;;O sempr.e crescente de
no�so R;o do Sul. Após as

;ponderações acima. temos
plena c.dnvicçáo de que o

sr. Presidente e demais in
Itegrailtes do Legislativo
'riosulense saberão rec(J)
nhecer nossa. atitude não
bllstante" ,repetimos �Pl.
proondar os saàiiOs propó.

.

si'tos d-e:monstrados pelos
autores do Projeto em pau
ta. óra nessa, calenda Cà
mara.

Sem motiva dixerso, rei
terando 'os protestos de �

levada 'estima e conside
'ração.. Ifirma!ffio-nos aten

:ctosQ/mente' (as.) VITO
RIO' FORNEROLLI. PRE�
iFEITO MUNIClPAV',
.
A divulgação do doeu

lIlent(!l acima. sem comeu
.liálio de nCJss.a narte, 'V(;\>l�
conlipn'iar' (i titti10, que

.
.

Ianíasías do· e�fnaval
�&r:.

\t;;arior,a.

ceíro sem nenhum defi
cit, «graças a um contrô
le total ele' d<!spesas e a
um bem organizado plano
'd� contenção". . Afir,m,0u
que ,o Orçamento de San-

I

ta.< Catarina para 1964, íà
'aprovado \pela Assembléia'
Lsgislaíva, prevê uma re-

34,7 bilhões
. despesa

I

de
rem redaçã0 final. Há ta111-
pêro um fato ímpar: 48%
,d'> .Orçamento são destina.
dos aos. investimentos

..

e

36% apenas para o fun
cionalismo.

contra uma

35,3 bilhões.
- .0 Orça

nense - concl íu -. é O

primeiro no

�aSil
a obe

dece.r 'às baes legai-s que
foram aprova as pela Câ
mara dos. D

_ utados e já
(Transcrito do Jornal cio

Brasil.

��--�------------------------�--------------------------------------�

COlltecl;r�ntós . SOciais
, \

.

'

,'"
Noivado de Ana Maria I Cilrna-

. '.

,

vai do Clube Doze de A ôsto será
na sede nova -logo m is a can

tora '"'Soçi,efy''' Neyde .aria.
"D' B'no· Imas ar >

1 � Petrópolis E: R. Foi altamente feste·
jado o noivado da elegan�e Ana Maria
Schmidt, com o dr. Lenol Mauro Cunha. As
famílias S�hniidt e Cu'nha os c�mprimEm.
tos de "Acontecimentos Sociais".,

'

9 - Logo mais, o "Dimas B,ar" no Balneá

rio de Cf1.mbor' Neyde Maria estará em

pauta cantándo ara os habitantes do sIm·

pático ambiente

/1/

2 - Na lista de hospedes do Hotel Querên
cia, o simpático casa.l sr. e sra. dr. Egídio
Soares da Costa. Ele Diretor da Divisão de
Cooperação do Departamento Nacional de
Rodagem, em visita ao dr. Wilmar Jose E.
liás, Diretor do 16u Distrito Rodoviário

..
,

neário de Cam

da de verão.

Sergio Burger com be·

dando nota alta, no Bal

onde passa �empora-

11 - O dr. da Silva, hoje,
, inaugura mais uma a

Paraná Santa Ca·

/11

� O Pierrot de. IaraP,edrosa, que se:-á exi-
bilião na ncti.tê \::le: i� 'in;óximo, está sendo l... , ,_ _".-

confecct0r\ado em custosa renda preta tra- I /...,
• '., .."r ."

'I \'
balhado.apedrariasi,

'

,

.12 � Em pre ativos para. f;' ('., If �
15 anos, o brotO Norma Che \;�r pal'",
bato, que será no óx�o mês d '

""
"

ro. �p'm) «
'\
gl'P' \

/1/

4 ._ Amanhã, no Clube da Colina, o: fabulo-
• so cantor J�melão, no movimentado grito
de CarnavaL

/

i .'=••nid"1""' .

III Tânia C13 - A
�_

..

_---:_! Avila, está aconte do em reuniões
muito bem aco hada.5 - O Depru:tamento de Relações Públicas

do Hotel Glória, também está E'm ati.vida
de::: lJaTa o baile de máscaras, que realiza·
se·á dorr.ingo de Carnaval.

/11 Desembargador Pereira

Mello, foi home ado com almoço
restaurant� do Q ênci'a Palac,e.

.

'6 _ Em visita a nossa cidade, o Ministro
Ivo· D'Aquino. Des,êjamos. ao ilustre visitan- I

te, uma feliz estada. /.

/1/ 15 - O jornalist sé GUidalli, do "Saci

ty" de' Lages, d rápida circulada e

nossa cidade.7 _ Fomos inform.aàos que ocIube Doz(
de Agqsto, dará grito de Carnaval dia 25

próximo. A Rainha do Clube em :!1(i)C:0, Caro
mem Rosa Caldas está em gràI'lde� ativl
dades para 'o acontecimento. 16 - Bastante cupados com a visita

da cegonha 0 ca luz Daux áerezá).
//1

8 - Procedente do Rio, circula .em nossa •

cidade, o �impático casal sr. e sra. qr. AI· 17 - 6 dr, Teod
cione Osta (Solange(. A sra. Osta, om .re· reuniu um grup
cente reunião social, deu nota alta. Carioca, para

. Conceição.

Lelis de Oliveira Leite,
amigos da Sociedade

peixada na Lagoa da

« )
,

.../

,

RESTAURANTE
CONFEITARIA

LA N C H E
p

/

: .'\1 .

.i )
,

BAR- -

F }1.0 r i a n ó p ., 1 j s

I R�a,>���:�j�o - .2( .Fo :;�125
"

";'., ./\'�� .. ;. -�f\��;{:;-{ '_ i,'
'

•
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ECONOMIA & FINANÇA'
(
I

ORIEHTAÇÃOOA fA.cULOADE DE CIÉN�I.AS \eCONÓMICAS'
,

D)'. �I!IIVER.510ADE .oE SANTA CATARIN... b
lUTÁ ORIENT�Ç.O NAU ""PU,. EM ENDOSSO DE CONCEITO' E 0,.1110(5 ISOLA.AS'

ASPECTO SOCiOLóGICO DA FAMILU
. FLORIANOPOLITANA

II de uma série

Acadêmico José Itamário de Sá

..
Após a análise do aspecto salarieã, nos preocuparemos

em estudar, uma das necessídades básicas, do homem Flo

,í�nopolitano: a habitação.

.

,QUADRO N. 5

A B

CONDIÇÕES DOS PREDIOS
-

Õ;;;mcação Quantidade

NÚMEROS DE -PEÇAS

Peças p/Prédios Quantidades
de Prédios

Excelente1;
boas

ótimas.
razoáveis
sofrível

'.

precárias
ruins

ignoradas'

3

32

8

12
3

1

:3

5

4

5

6

7 ;-

3

9·

10

+10
ignoradas

6

14

14

6

9

2

5

3

67 67

\

Condições de Higiene Número Pessoas por
Quartos

Classes Quantidades de Prédios Quartos Classificação
N° Pessoas

Prédios Ocupados de quartos

Otímas
boas

regular
péssima
ignorada

1 1 pessoa

j 2 pessoas

j 3 pessoas
4 pessoas'
5 pessoas
6 pessoas
7 pessoas

15
"26
18

4

4

44

75

25

5

6

44

150

75'.
20

30

67

Ignor. 35

156 361

_

Pelo q�a�ro, n. 5, observamos como grata surpresa, que
oas 67 restdêncías, 32 foram consideradas boas, reoresen
tand� �ma por,centagem de 48°/Q. Seguem-se os prédios de
condições razoáveis. num tot,al de 12, que equivalem a 17%.
l-elas observações "in loco", notamos que as residências do
centro e ruas principais dos arrabaldes, são 'de alvenaria,
e�quanto nos arredqres e morros, predominam as êonstru
coes. de madeira. Nas zonas mais elevadas, dos morros on

de as fàmílias mais pobres residem, aparecem barr�cos
(�un p:ecár�as co�di_ções de moradia, sem/ ? mínimo �on:
forto, tsto e, destituídas de .água, esgoto, luz elétrica, etc.;

��rmando grupos residenciais de baixo padrão, que gene-
i tcámente denominamos de favelas. '

Quanto ao número de peças, pelos dados expostos, ob-'
servamos' que a classe de maior incidência, é a que repre
senta as residências de 5 a 6 peças, totalizando 28 das 67
consideradas.

'

Nos extremos, aparecem 6 residências co� 4 peças e

Clpenas 3, com mais de 10 compartimentos .

t
_I •

Analizando o níu:nero de peças, utiliza�os con�e dormi

.0rIes, dos 156 conSIderados, 75 quart.os . são usados por
duas. pessoas, o que representa um, total de 48°'0; secunda-'
dos por 9uartos de 1 pessoa, numa incidência de 44 peças,
e ap�nas 1 quarto, 'figura no 'extremo, com sete pessoas, re
presentando em seu conjunto, um bom índice de habita-

ção\
\

Prosseguindo o estudo sôbre Q problema habitacional
elo povo florianopoliÚmo, (') quadro n. S/C, rios demonstra

. que as condições de higiene são satisfatórias, pois nada
m.enos do que 59 residênci!;ls. estão enquadradas como re,

guIares, boas e ótimas ou seja,.B8% da� residências compu-
1 adas, Apenas 4 moradias lrossuem condições p��simas,
sendo as demais ignoradas. Segundo informações das do·
nas de casa, suas residências são varridas no minimo uma

.

"ez. por'dia, normalmente antes ou de:pois do café matinal.

Semanâlmente a casa é .encerrada, ou nas mais humildes
,

simplesmente lavada.
_)

.

,

"

Faculdade Est'adual de'
EDITAL

Educacão
,

Comunico aos interessados q\.le estarão abertas de 2 a.

:'.1 de janeiro de 1964, no horário das 8 às 12 horas,' ·diària
mente, na sede da Faculdade (Rua Saldanha Marinho 47)
'as inscrições ao Concurso de. Habilitação à'matrícuÍa, n�
l' série do Curso de Pedagogia.

I

Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição,
"os seguintes documentos:' 1

a) comprovação de lÚvel de escolaridades exigido (con-
clusão de curso colegial ou equivalente);

b) carteira de -identidade;
c) atestado de idoneidade morat
d) atestado

__
de saúde física e mental:

e) êertidão de registro civil de nascimento;
f) /documento que prove estar' em dia \com as obriga·

cões do serviço militar;
g) titulo eleitoral;
h) .prova de quitação da taxa regulamentar de ins·

I

serão prestadas no local e ho-

Dep:Jis de' um interrêg
nh de três anos. vem de
ressurgu, graças aos P')�
trióticos esforços dJ esti

maelo escritor e jornalista
Dr. Vasco J:::sé TabOl'da,
digno Presidente dl' enti
dade a REVISTA elo cen

tro de Letras do Paraná

pubJi':::açã'o que lJúne 1)"

urrais bel �s trabal ros lite

rarios dos prosadores e

poetas pertencentes àque
le conceituado SQli�E'LI.

O númel:'o recem-p-jblí
cado. correspondente a"15

anos de 1960 - 63 contém
sôbrevastas informações

os trabalhos do

desde 1959 bem

(

'CO':11O a

vida social d::l mesmo. ítus

tradas com inúmeros cli

ch�" .

Entre os vahosos traba
lhos em prosa e versos 20
presente número merece

especial referência: O PI

NHEIRo ÁRVORE-SÍM-
BOLO DO PARANÁ NO
ÉSTRO ADMIRAVEL DE

SEUS POÉTAS' palestr i
realizada em' Outubro de

1959, no Centro de Letras

pelo escritor catarinense
Ildefonso' Juvenal nOSiO

estimado colaborador tra
balho que 'incostesiavel
mente fala á .alrna oara

naense €' 1á havia merecí
do elogiosas referências <!C'

sua imprensa.
Ao brilhante _.

colego
"ressuréto'' a" nossas te

licitgçõ,es" e�tensi',as á dig-
na 'presidencia do Centr-o.

VENDEM··SE
Por motivo' de mudanc 3;

diversas DOCSS e móveis
em ótim� �st�do de-co:1-
servação. Os Interessa.jos
deverão dirigi r-sf' 'no pe
riodo da tarde. � Rua Frei
Caneca n.? 60, ou telefonar

para 3308.
7

-POr motivo de viagem,
1 jogo de quarto _' Mó-

veis CIMO _ 8 peças
1 Copa.

.

2 Carrías de solteiro

Por- preço ele ocasião.
Vêr e tratar C'Ol11 à S1;;\.

'<,

Clarice Bruno .. sito à 1'1('1

Jcsé de Abrej, s/n- - run

dos da oficina 'I'ríàngulc
Bairro de Fátima - Estrelf'o

ATENCÃO
,

'

Fábrica de Calçadas
naugura suas. instalações
e pl':Jcura elemen tos CO�11

conhecimento,; Aml mopta
g'em. acabmnento e práti
ca o máquinas. Instc.lações
tÔcJôl auto'rrática. Mai.ol·es
detalhes em sua sede no

jardim Atlànticn. Barreiro�
Fftbrie3 ALPE de C,llcad()�
Lda.

·9-1-64

� ISOLA NAIS �ft�ITA O() II\ASll

Perdeu-se
Nas imediações da. loja,

Clau no Estreito, OU no p'is
to de ga�o1ina' na Avenida

Hercílio Luz .... uma pulseira
de ,Ouro de gra;nde valor es

timativo. Pede-se, encar1ci
damente a quem a enc,on

trou. comunicar-se com �s

ta redação, ou com o fo

ne, 6354. que será bem g�'8
tificacJ.o,

f
.

I

Campanha Pró-Criança De e tuosa - Associação Brasileira

da Criança Defeituosa":A.B. .D. çOMrSSÃO EXECUTIVA NACION'\L

Presidente de Honra, .. 1
••••••••••••••• .Amador Aguiar

Presidente da Campanha.:. . .•••.••••..••..Laudo Natel

0111. a

12oSS0
nas uma:

eu

de

você, Desejo
:t]g,Ul1S .l�SSOS� �IJ?'rclJdL �t Icr c

de outras criancas defeituosas
- 't

Co]abore com 'a, gente, ajude
,

.�

quero áp�:nn.s
deram, já. sei t:lar

e milhares
reabilitacão.

.)

que quere.mos ape
a nossa Campanha. /

Diretor-Executivo .......••.......... ',' ....Jayme Torres
c , . T •

T'lh'!' R d C',:,ecrrtnno LU1Z r 1 lpe ezen e iutra

Tesoureiros ' < •••• Albrrto Figueredo e Camillo Ansarah
Presidente da A.A.C.D Renato da Costa Bomfim
Cóordenador ...• ·0 •••••••••••••••Ulysses Martins Ferreira

r
!, .

�HV!E sUA CONTRIBUIÇÃO �ARA A CAMPANHA PRÓ.CRlANÇA DEFEITIHISA, À ENTIDADE filIADA DE SUA CIDADE:
, I'

i
• .

Associação de Assisrênr ia ?t Criança Defeituosa+-> A.A,C.D. -Av. Prof: Associacâo < Pernambucana de· Assistência· à Criança Defeituosa

Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo.
.

Rua do -]7spinheim, 730 -:- Recife.

'I As�ociaçã� Casa
_

da Esper;l�ça- Rua, Imperareis Leopoldina, 9.-Sa\itos. . ASf>ociação Sa!:!at.ório Infantil C�llZ Verck-Av. Jandir:.l, 1002 - Sil'o Paulo

Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa à' Sta, Casa de Miseri- Associação Sànta Catarina de Reabilhaçi'io- RúaGal. Bitténcourt, 10) -

córdia -'A\'. Cláudio Ruis CO$J';t, 50 _ Santos.
.

.Florianópolis, (

Insrimro Baiano deFisioterapia e Reumaeologia -.Av. Getúlio Vargas,
5# -- Salvador,

.

Sociedade Csmpineira de Recuperação da'Criançd Paralítica - Rua Lusitana,
" 369 � Ca:inp;o;o.�. '

r-
-

'

I-/'

�ssociaçZío Mineira de Reabilitação - A.·M. R. - Avenida:Monso
Pena" 26()8 - Belo Horizonte. ' \ ' :

,.
,Associação Paranaense dt Reabili tação-A,F.R.-R. Iguaçu, 811-Curitiba.

DESPERTA, JOVEM'I
T-

LF.ONE CAETA"O 'PT"'TO

JIJY('m é tHa hora de optar.

Che�ou ten instante de' d('cidir.
Â vida a rt>aJidade hu,mana ;nl'r
gulh.ada em Crise llrofun(1a
�(;rr'l)Orta mais tUa omissão tua

illdiferencia. ?t'lesmo. porqUe nas

ceste para as gr3nd�s ('altSa� e

as g'rallcles Causas -exi?:€'ln g,"ran

eles Mt'inições.
]'t>nsam porém antes de toma"

o caminhO., Porque é preciso to

ma r o' caminho imelhor e-, tomau
..

do o Seg'U j .. lo COl'ajOSaJnente :l})ai

(�()nad;omt'nte_ Tua del!Ís"o I
per

COl'r('l'" a História e teus ('011

I � III pOl'iineos tens tlescendent('s

!';enUr:t:o aS.. sLlas repercu.ssões.
Daí puis úma advert"n�ia: lJú
I"hlln ;lí falas op�ões ('111 que "

J.rupag"lIlda i'nsist('ntemente 're
j)('li.l" ('

"(J(){�Üt''-SH
quer {'ncurr,i,]a�_ São

IlOr exemplo ('ntte mi

•

séria e re,·otu�ão. Entre o libe

ra lismo aviltante qUe aí está e

o sqd;olismo Ol}reSSOr qUe insi

nu;unt-Re-pele aS. Não as 3(·e-ites.

PorqUE' optar entr(' o defiCiente,

,e o in('Onyeniente não sij!;nifica'

escolher 'senão snjeitar�se as fa
I

.

ces al)'lrentemente díferentl's de

Uma m('Sma triste realidade.
A verdadt>ira op�ão jovem a

tUa sllprema op�ão t' entre -

o aU

iêntico (' o corruJ}to II verdade e

a frallde o Cristianismo e o Co

mllnismo. São os dois polos real

mente opostos. A luta sUrdR

clandestina violenta do totali

tarismo cOntra a liberdade en

qnant9 t'olocada em têrmos geo

j!;1'áficos d(' Oriente e Ocidente

é apenaS acidental. O combate

que realmente s(' trava nO palcO

univefsa'i' ('nvolvJ dUaS bandci

raS sÓ'll�nte: a do êllló contra a

dll T·'é II dn materialismo contr,�

tu qll(' nasceste para SE'r fiél à ft'1lilo IjHe )l1st�[im('nj, .. '1('11111011' �
"n� lTi�tÓi in.
tà.o d��"nl�Jna

..ices dificuldades. ;\las valerá a

lfena. PO]'lI�lt� iSHO dará spntnto

e grandeza ii iUtl viii:,
..
E IHH'tfi1e

teu será o triunro. finhl a íii>s

�1'ito das d('rrotas Ilcasionals•

da lihefdat!(> !leI" ;;;(.1' pJ:!,Si'ryO .

Idp-ülogia ns�im

tio'? {}1U.� tioutrin:l f.. essa f)ti(>-·,'ro' "�lO ])od(.� l'('(·(·hel'

li fasei

Pátria aO teu
a

destino s;oh�s qUe fidelidade si�
llifi�a Cristianismo. -,Ser Uél é ge ao diídngo solar da fl·at.'(>rni I 1l1oei<lad(>.

não ser ('l'ístã(J� Cristão seul adjcti
na�ão tI�lS

"OS senr _slltilt."zas selll_discrinli

na(:.'E'S. \\'IH'nllS nistií·o.')"ara que

mais?

tast�iar St ....nos .-)(Io/{i';nniuhos do'

('(U,r (> tla f'!-;mrti'stll\itl'l�'(,·! I'or

<In(. nC(>na �Om :1 li!ii'rtaç"o pa
sim' '�e fõr afi"m;ltivo dcfil1itl\'(�

, "
\,('('men!(' \"ir" scm dnvil1a carre

"

?-Ia Irora. d(>rinitil'll. 1.>u lUgar

n;,o po,le �er 01111'0 sl'não ent·rt'

tis \,f'flCl'dor(>�. incol'pol'S te poIs
-eíll' nossa luta ii nossa bandêra

afl no�'o Mo\'imenl •••

m:.s o tell

O Cristia nismo ra �le�:'l,.la c-om n (ogCf:.\,\r1i3$âo c

o maSSSacr('? ('orno s(>r rt>denl'ão . gado 'de Illtas . .te renúnCias. 1�

qu(' não hr" vitúria sem 111fas ,í

veRl pel't_>úl....

-porque "em Deus..0 comUnismO

é _o i'rl'o )orq11e ('rutu da \'olllhi

I,idade hllmana. Este P efêmero ,se tudo nela I'escpnde,;' sOI,í_P'1
como as telllp�stl1des. Alju<-;e 'e melito n tiai�ão .:l: im(�di3tisIlIO'?

iêrno transcendental ..
' SI.' �,·ns mentores t'emem!l opJ,

\,('m perro" ni,;o Ilúhlica e (ll,ãndo vi'il am

a H istúria : (,,;í,:;e� democr:JtitoS I'xI�g(>m IlH'

trnlhadort's t' prisões paTa desfi

lar nas I'u!1s? Em meuo" clt' m('io

ParficipaçijoO Cristianismo

rendo empohrecendo Antônio Manoel Sl'tnhal Viuva. Dona Maria da (4]or1a
DamascoconS(_�l'\l'alldo a sUa luensagem ..

l')ara seu triUJlfo não a deturpou

nem u aconl(Jdou ao gôsto dos

c •

Rosa rl'iIl1:1 Sctubal
,,";l'lllo já plimin011 J1Iilhõe� ""

""la t1iv(>r
r-arl'ieipam ao sellS parentes e pessôas de suar selações
(\ contrato de caaamento' de seus filhos'

séCulos. Sou]}.e JHlra ser fiél J'C 'lUC

sistir a todos os assaltos e ROuhe giam. l�nl Iu("nOR d(_to� uma dp('ada

vhfCr a todos �s ahandonos.' Com. já Jll'omov.·U em 11m pequt>no

o sangUe de se.I1S 1l1ártir�s ('om 0_ país 11m llVJrticínio s('m prece

exemplO de SeUs' santos coln aS

li(:ól.\' de seUs Pontífices 'adqui
riu sob as b"n�ãos de S('U Di"i

Ll-!a e Roberto
ConfiTn'lum

, ,----�----_.,------�----�----�----���------

no FUndador li perenidade c1a�

coisas sobrenaturais ..
Não lan�oll

lnãp p�lra ganhar oS cora<:ões do

eXI}edit'nte da falsidad�. Nem

do solapamento. Nenl da suln'('l'

são. Nem do tumulto. Com S1':1

nU'nsagem 'de Amor e!en'ndo o

.horn1?lU culti,candn sUa dignida

de marCa slia 'a�na�ão de 11m SI'n

tido superior de, suhlimidade na

Z:lrena.

E a outra ol1<;ão? eptar !}ela

i1eo�gia qUe nascell <lo egoísmo
dó ,ódio (' da revolta .é olltar? O

Ruscal' na "iolênciR revolurio

nária a redenção é prOl"l�ra\' l'e

dl,mir? E q'le é o comunismo l':t>

nf0 violência revolucioná\'ia fel"

m�ntada na r,ebeldia luterana nU,

t�t(la no liberàlismo e nO indi\'i e

d'�a!i''''lI1o da R-eyolll�ão Fl'ancc'a

e qUe 3ssumiu-/slln fnflna ll1a.ifôO

que

ESTALEIROS 50
,

ESTM�ldp.{) StJ SA nccessiiando aumentar seu quadro de operários, em face
ciflS ene'omendas pelh C.M.M., CIBPU e outras, tem vagas para:

SOLlj.\nORl�S I� ELIl:TRICO .com bastante prática.
CAU)f,REIROS d." 'í)referênc'Ía que conheca;n desenhos,
Sf:ítRJ\.LHEIROS rlf> p-rc'fr·rência que eOl'rhe<:'mn 'tlesenhos.
MAl, ARIQUEIROS conhf'ct'\llores de C;orte �xi-acetilênico e

j,flrtnrugas.
,

trabalhem com

0'" soldadores flm'ovados nos testes de Sociedades Classificadoras, terão gratifi·
cáção 0specü:i, �ü uctll'do :::üll1 o:; resultados obtidos.

, K\'!..,ARI':)S NfUll'f,lZADOS e Refeitório no J'�stTJJeiro.

Aprf";{'nlal"�(' 1\0 C:i:'l;tJ (['ilrto Ale�l'(;.n,GS), das!) às 12 hotas diàriaménte. õn'i,

bus no portão - linh:.l 64 (Emprêsa Madepinho),

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•
•
'.
•
v.
•
•
)
l·
.

. ..ira T.C. promeverá o '<Grito-' nesta Capital o Senador Antonio ONTE!\! " .. .. .. , . ,".
Carnaval Ile 1964 com o cOCarlos Konder Reis será recep.ONTElIl ..
cido cantor JA1UELÁO

_
"do clonado com um jantar pelo sr, Tânia dOI:! 'Saptos Lyra comemo"

.

, das noitadas carnavalesca IceTpl'ndo l"ária. rou uesesst'ill' _primaveras reeep'
·iocas.

/
-

f
.

" .cion'llndo 11m grupo de amigui_
X lt X nhas .. Os.· meus eumprimentos pe lIII�

I

.' lo aeonteeímento, "
•

•
LA�DO Chiaradia Garota Radar de La' x R X ..

,.Carnaval o Colunista vaí en ges e Rainha do Clube '--<H de. lIII'
.

r em atividades para orgaui Junho" está acontecendo com no É ESPEItADO "
o Terceiro BAILE MUNICI ta alta !lo Balneário de Cambu �oje nesta Capital � l\1inis�ro·

.. d.a ,
L. Domingo possivelmente da'rjú bÍlm acompanhada. ,

Educação dr. JulIO SambaquI••

i detalhes à respeito.
'.

Na' ,ocasião em Que eU enc�ava ,.
X R X

l 'esta Coluna ainda não hávia_
,conC'irmação oficial da vinda dO,I�A1ifGUROU r,eferido i\'linistro.

DAlt bonia residência de" prai� em

.'
.r

•
Socied1tde ll,róximo domingo Umbatuba São Francisco dO('ASUI __

X R X ,ltádio Guarujá às '13 35 M. o elegimte casal Dr. Aldo ne
.•

trocinado pela Araucária' De. cy) Urban da Cidade de JOinvil O' CJ..;UBE 12 DE AGOSTO III'

volvimento Eco�ômico, Lt.da'le. ./
programou para o dia dezoi�o o,

será entrevistado o casal Dr.-· ,_. Grito do Carnaval de 1964.

•nàto (Ada Maria) Valente ele X R X
tJ.

esidente do Clube 14 de Ju X R X ,.
o de Lages' ela Uma das Dll VAI ENTRAR •. \ t·
'IS Eleg'antes do Ano desta Co

em "orblta'" a quarta l"esta da O GOVERNADOR" f/
a. 'Rainha do AUâiltico Catarin.en. CelsO Ílamos viajou ontem para�:

, .

I o,' Norte Çatarine_l).se onde' inau.1f:
\ se prdmoçio desta Co una.

,_ �
gura,á obras de seu Go"ernll .

. Grifo de Carnaval a'manhã no li-
\ .'

,

re Tenis Clube com Jamelão

Ál'lHÁ HOEJE.

X Jt X

X lt X •
•

CASAL DEPUTADO PRÓX1i\f1-' _
b '(Mara) Chercm está passau -semána irei à "Camburiú _Bea VJ,\.JA1L\. oi!

, I' lIIf
temporada de praia na 'sua eh" depois conta�ei para v�c�s hoje para São Paulo o Jorna IS ,

forta"el residência de ,"era. algumas novidades 'daquele mo ta Narbal "ncla' Diret?r, d,�, He'
Praia (Ie Coqueiros. "'imentado balneário. vista "IC'" ._q.11e vai lan.ça� um_

,-"ÍI,mero cspcÓal 'em homenagem
III

,,"o tcrcdro ànivcr�ádo de Go"er III'

\
XRX

CASAL DEPUTADO .... X It X

:li; lt X X 1(; X

, '. ," . ,"�..,. t· ..

no do s';� Sr. Celso Ramo> J •
..-......-_•• -1!IL"�j"'--" -,'--_- �

., /

'xpiraram oS port"S de arma
!rendo expirado em 31 de, int�riot à Fis,calização Re·. mas qev.idamente. . legallz3'
;;;embro ele 1963 a valida-.. gional ou Del-egacia de

,

P.o- '. das. J

da Iicmça de todo e' liGia. a fim de que ao in i- Fiorianópolis, ,07. ele j::mci-

alquer porte de arma de
.

ciar-se em lu de maio a pró· 1'0 de 1964'

;a ou despórto, e temIa xima temporada de caça, es· A1Ciiles Rast,os de Araujo
vista o' novo 1110dêlo de tejam . todos com suas ar· Diretor do S.F,A.M,

rtcira a ser adotado para 'o
corrente exercício, a

f aria ue Fiseali,;;açàó -'(le
·ll1l:1.-S e Muni(:ões. convida
s senl10res cac:adores a Novos Munitores

Pa�a . Apicultura.. ,
. . 11�rc' Padre Etltcv<J,üCUlll �. l).re�ença \õ pre- os ,C11 -;;

.

,.

�idCl;cla do dd. Luiz G:l- Chcl'Ilbiu', Irma\) 1\ (onsu

b1"(" SnCl'f'Lário d.a .A1?d- Wobçt S. J.' ;:Ic1111!)1'c';1 JJ-
( .J. .........

_ �.
v.

�

lb' p-,. 'ir" Carln...:
cultura )l1ah dus scnhl)- se A 1110 crel. ':. '

'

res Gen�ral Vei-::;a ./ LL11 a, Emilio S));es' SlcmlO S11-

p'l'cs1ckntç da FARESC.' ,e 'veira' AÍltôl1i) panter; An

t d A· .'. , to'.ni') Bal',al'na e Leonedes
rCpl'e,;é;nran e . � _sso:1J-
cão' Rural de Fl,Jrial1óp;l- Cre�toni.
Ús. dl!'. Wil,en "'idal' An:-/
tunef1' 'P)'esjdellte da Ay!'

�'8ciaçãu R'u1'al de' São J'Yll

quin�;' técnico eUl çldmJui",
tn,çã,: Walmor. OliveIra
d:r2tOI' de administracão

t
-

'nvidmwiarelll ('0]11 ante

dI'n. rcnovu<:ão
licenças, devendo, 'Para
os da CnlJital dirigir
c:;1,[1 Diretoria. e os do

PDC
N�S paluV-l;as Ct,m· que c.

dI'. LUlZ Gabrlel' sCludor o

esfopco dú:> cot1d\rimes do

�UrH �', c�ll1� apicul�OJ'�s
que podem l1lu1Uplirar en

'sinai,.li entos' referiu-se ao'
SAO PAULO, !) (OE)
ocores do Partido Demo
'ata Cristão', informaram e ç en!T,:êl1heiro 3gdôI1onio
l_iC cm Congonhas, q�� '�{ ,CarloS! �-bel'to J\-1eyer, .çli_
lycl'liador NQY Br��a, .de- retor de Ellgenhàri<t ,�\.!.-
.'ra renunciar no pl:qx'irno rui OH último:-;' ambos' :��t
<l ;,1 a prosidência .duquo· S20r::t<:r�a da AEricultul�J'-
agl'emiac:üo, Acrescenta:-- fel Iw!'zad!l. cerimônia ,d?
m que dçspedido ele atri· cOl1clusãJ do 3. Curso Pl'i
liçües oficinis pUl'tid(\rins, .tico de MJÚitore.s el11: Api-
Go\'er113dor . paranaense
rá melhores condições pa·

conseguir apôio de ou

'§lS agremiações, em tôrno
• canctiqatura Paulo Pi-

-Térnlco He1l11Uth Wiese

Gumo,:'" humem mato re.;

pon::;ável pela; bélCl' conCeI
tuação. 'da apicnJtuxa. ca

tarinellse' h�je cohhec·.idu
e nienciollada c·o:no a mais I

adiantada e de mais altos
alcances dentro dás fron
'teira s dJ nosso país.'

cultucia' no diJ 15 elo cO�'-

rente às 12, h ::ras' na ser1e
.

do 'Proj�jo de �.picultura'
No.ta da reelaçã.:-' O it'

mão Afon�o' w.ok-to é {,

irmão ])8rteir:i do 'C.olégio
Cata rinen::.; f;.

na TFindaele .

Receber.a�11sucessão., o certificado

,''': ;I:' • (,
�

I ,'� , '. j, '; ,
•

V R EIS C rU1W E.""N SE Sociedade' , Anonimá
MATRIZ,: CRICIUMA I

��. SANTA (AIARIN'A
.

,
' ENDERECO TELEGRAFIC CRESCIUMENSE

S�rviços�é cargas e encomeÍ1da�,�nÚejãu 'Paulo Sant�C'"dtaril1a' f} Portá �I�gre

expresso
/

\ " \

,_ I

;

Os ··leigos,
.

�
Dr m

I

palâvra de
VI

.�--:

(tueiramos UU não II atuação e presençu um. Pupa de visão e descoétínto. • estrutú:cou tornou (\ficial estu
de na Igreja," Pio XII A .<'Ação· Ca.tóliea", .

qUe 'lanço li '_jll1TtJ.ci,ja,;ào _dos,.lcigos nO tnl.convence r 1I0S ([ue , .

C
,A' Fa01, Ilili-a'. 'Ke" ·'nn�:.�/'y'�,-�· ···:?·::S:-;f:f;:S�,;:::!,; �;:

•

'

'-.'jul�o no�o à' idéj.a a��ra sub ·óu

tro .aspecto ',:isl!ndo sobretudo ·�s
! ' ,

. .

trarío .. Sabiam
.

quanto ':. os �on";,�õe:s. so'c\ais e econô�ica�'
filhos pesam,' quanto custa- atual" ao verificar a transformu

vam para' vir ao' inundo.' ção por qlte. vai. passando a' �,.,.

Quer:iaÔ1 . filhós. 'Tinhmn' a manidade, dêstes ",OVOS tempo'.
.»

coragem necessária de' arrís-" (Súsc)ta o inter(>8�C geral .pc!a
!'_;<'� " vi:çla em troca de inais 'lfcCO\1strl;'-(:ão' .

do mundo a'.I:an:'�.
um., Nascm:mil-. mas �Útrá· da rcuhltítacão 'dos "atures �tI;"

rarn apenas -�il�tunas ,,�llla-, tiJn,,,,d�S"'em> -l:'n,\�' \'oci�'d;I(I�1. 0-",,1
>!;-
nas ou. noras; John soube p[.�âi m»te"laH�ada (' uuasc . ati.:.
ser pu( Ji�qllOljn�; soube ,ia�' I'i8:'a meta dest.as ini"bti.'"s

ser.._màe. Sabi§ll11. 'que- o in- �.o,:;� p,artfdas 'de lto�\a llará a

cómodo dos filhQ� são " ('rtstándade..
alegr-ia elo lar C� sentido do ,I ci' \'i"d" ó feigos a dar ,,-OSSa

enlace matrímoníal, E'a Ago)'� .é uma "açàu fI<- CO�l,itl'l .' _',iOda .'para mostrar ao l\llrftdo
alegrta> desses' _'. doís

.

filhos j c". ,!� ta clevacâo dos -homcns "'li,," ê�I�(), E preclso hoje 11-

são rícou
.

no. �ar" Kennedy, em to'dos' �s se�ls aspl,etos s,:m tuar imediatamente. Amanhã
Penetrou .. a .Casá Branca e e�eetll.ar neI\hum � o 'ob:iet;ivo' co

.'
Jjoderia Se! tarde demasiado

daí 'ganh01.j., publicidade tl( '.riltlad� p,elít �1ITÍa. E a a�"u ii.,•. 31'1"'.
. . .mundo inteiro.' Dist6, não,E' ,< -

, . :lel'g:ôs
•

'h�portâ se eXerça, com O Cb,Pg'OIl_ a hora' dos leigoS de
envcnwnbaram:' IstCl llK S

'-( " I Aha�tinlO 'de intcnsidacle :sem iH'r ql'I.C c�t'es"�e associel1l ii: hierar ...
valeu a estima -e� a' admira-

... ..1.·ue' t<:mpo ·<it�t.l' " a,:ari�o fu :(!",;a Ilal'a levar com ela a' cruz
ção de tóclos,..

· .>
. •

!�O-�O' das. fôr�as do mal. jH"O caminho ,da Sah'lll:jio e pa

�'I "nU'" r
-

Com . ela na corrente

lcrior du pensamento e de a�oà
nàlt �y II<lr.,,:, II defesa do tesouro

_·.;�·J1i, ifual '(lluC a tradicão fêz

J
• \. ,

·

c l�g!r ,ate nos' mas 'para paten

_J..ea� H�lI, íncomparávcl valor sua

Jleiene' dalj�ade Sl!a surpreen-
· dente atuaJidade sua maravílro
�a' jltyentude 'e sua inexaurível
{erLJndid:!r�,.

Ü t:,:angclho não envelhece. Ê

'l.'jeJ'i1l"
,

Só' uue hoje deve ser ,'i

vidu _plcn3mentlJ com Uma con

ciência' c dedicação novn, O que

;' ,')\,;.'" imporb.ld,('
'dt" e'ri'st.ãos ',sinceros
, I. . r

· �,c :orü<;iio C .iC;ão
J" " ,

,\�}(·th('r.

é o número

fé e carlda

em tôda a.

com

Eis U)na proclama<;ão .e II ln ii

Il�,ío
.

"éefucnte do P�pa Panlo
A maldade e a frieza

.

'.

o Chefe da.

(Agenor eattoni - ele)
O falecido presidente

�olm F, Kennedy n�o se po
de separ::í·10' ela simpática
espôsa e dos minlOSGS fi

lh'Os, Pensava·se no· presi
elen.te dos 'EE,UU, e tinha-Ee

presenté urna fam.ilia. A

simpatia daquele lar feliz

cQnquist,ou o mundo, O'

gr8ncle C'st,n,dis1:a antes de

11lf1is 11;o1(l8. era um pa( E

. ele faz-,ia quesÚo 'ele· sê·lo,
A" fótografias c1a vida

.

fa

miliar dêsse lar cristao 'os

taV3.rn presente� 'L em man

qhetes de jornais, Era a feliz

sassina venceran1 lun.1 ve<..
"J: (.

mais na· hlstória �1;jlmil1a.
Uma bala.' ncis,·1:olJ.bcu o

Icmnpeão � da· d'énJOcracia e ,"� no�sí' hora merece 11.111 pl'U 'Crist':tndade? Agir

o chefe
�

exelnplai' dUlna 'ftv' fundo .·eolllpromi.sso de vida in ii_Ua .p__lthl:,:�a de ordem.
. t •

milia mbdelm:. Ficai aí, po-
'-,

ré�1, o exemplo e a-rliçiio da --,--

.. ���:�:.;ne�!;�:é;�:�:t Prêfeltura do Muniçípio de Fpolis
família Kennedy. 'Tí�í!iinos dama d.o J;l1.a�(H'.. )Jaís deulp, ,D'ep'a' rtamenfo' "'da' I Faze.nda·- -n� crátieó

.

sem dei_xar de ser
mesmo impressã.o .t'l�. o ,.

.

'�Ji. um pai de'li-óta<:lo e uma

EDITAL-estadista, desaparec���.ar� mãe, cristã. Soube�:am re-ce· '.'. "

/ . I
.ser um slmples paI d,(l;�}Tl1- " .'

.

'llir bel' os' filho,s q<:ie Deus _lh.es
, ,.�.'�!['D6·S'TO' SI I�mUSTRIA Ii PH.0FISS,ÕES, flMP6STO DElia, E sua política ��ecia _ kV "',

aos 'moldes fio aCb@;jiJ.�gO deu. �I.!-e, os_.\f�lhos ' val�m " LI6ENçiÁ, ,ATO pE ECONo.l\_'IIA..-PUBLICIDA�E, AFERI-

fumili��: fa7..e� do

.I:':"'�ndo
muito mais que",:'os" cachor� ÇAO DEPÉ)SOS E MEDmA�; TA�A DE LIMPEZA PÚBLI- .

uma graneie famHi.a;··:. ,,)e a; rinho�. f�lJ{�ct.��� eJ??Ol'a _(�A, 'IMflôSTO S/VEICULOS E' UvIP6STO S/AMBULANTE
, '.. dêem este&'-J11eno�,}ntbalho.,. ......

harmonia e a p_az fÔS'::'111 a '. ., .

. , Que o� -.'nU10S.' digh1ficà�n' 1" TJ�It\1i�STR,..
E :lm .ll)1)4razão ·ela sua éx.i.stência, Fa-

\
.

"']" ' _ ,

um ca".aL Que' 01> ;fJ "os sa.o, .

zia-o C0I11 autf)ridade e y

acél'to. pois soube áva:liar a o rusllftado-' natural do

'famflÍa:
. '., anwr vêrdadeító' él1trc ,um

11ol1'em' e·,u'ma,111ulher. F.
São dois filhos. Deveriam '.�,. I

-

que posição' social alguma
ser cinco. O egqismo nao ,

deve saC:rificar� a famma "n')
encontrou acesso no cora-

ção Jêsse casaL Pelo (con- lar por '.outra fora :dêle
'

possível expr-essar�Se

estia -a

---,-__:_--..,...-:--�-___;;......,.__;.:_.;�. -:

De "o�dem d0 $1'. Diml.or do Departamento da l"azeul'la:.
.

cOr!10 p�b1iéo que, dU,t·<l.111/·: o·, COl'\'flnte- 't1'JBS, se tJl:()('�erá
, ;!cs,r<;' Departamento·, a \ cobninça dos t.mpôstos e taxas aci

úm mencionàclos.
Findo o prazo acima, os .aludidos impôstos e taxas se

;"20. 'acr;éscidos da ,milta de 20'0):
"Departamento. da Fazen0a, 2 de janeiro de 1964

( Aw'Í Vieira
<1hpfe do ,ServiG9, de Contrôle da Tesouraria . t

.
'

1 '

..------------------�

.

r·
"

"

AlÜGA�SE
CnbJ)o é ('tiCrél'\,'J dut>

tÚ;>1ll1H1;::;'!_êl" I

Quem nUll�l�' 1150 C. Fi�
dçl'. m::� quc;n 111<111<;1;1 e

i), bot.a, soviética! .1.' I

'Br:1sileir�\s' acautcJ,JÍ-.
ytJi!

......_
, '>;

ele:;. ar(J,l'pan'Íenlus l1lill�a-

!'I'S r!ldgicl')8 p�r soldadl'5
rü:,,:ó,;. J\ccntuoll a_ue lJS

suviéÚcos desfrukull' . de
111 elh()rC5 q,li�110rit':;S'. 'negu
eln::; <in, cuball,o::; ç" que
,Cd,!,,; :;6 acham runüihaélns
c nIcndiel()s' Ci0lU u., 60n
trô}e estrangeiro.

RADIOS ., JORNAIS,
.,

I�EPRESENTAÇ_ÕES A. s. LARt há 34- onp5' proporcionando a mais
eficiente' cobertura )

publicitório a jornais de todo o Brasil, ampliou
'5ua equipe especiolizada.e aceita novos, repnisenfoçõe� de· r6dios e

jornois. Poro' obter onúncios de S. Poulo- e Rio (os principais cen·

tros publiéil6rios) lonfie o suo representoçijo ii maipr firmo do� gí.
nero. E liote: só 'operomos com UMA emissôro e UM jornal d.
cada' ·cmade. Pe�o inf�rm�sõl!�. nêste jornal. ou escreva pu{a

"rld-o llQqÚele. de::;à:trc, Vum sala, prõpria para cpnsultório mêdico ou escr;Jó-
- O,; rus::>Çls' .acel1tu')U

. -I'íu, sita à' rua Dr. :Fulvio Aducci, 1285. Tratar pelo fone 269�
l1a-o 'l)ormltem (IUC.' cs<sCq 1

.

d"
- (lU :no ene ereço '-' meSU1;:t.

suldado�{ ;:'c .'
- comuniq'uem

cóm '';s !�:n-illi-8 res e ami�

gos
.

para 'saberem o Que

acoÍtteceu. Sçll'ne-:;'e a· i��IO

a submissã;:f: total a que
são obrigaclvs ))elos sovié-

'

ticos e:;")· c':>mpreenderú
por que> há tintas tentati
vas dc fuga,.;' que sã.o Cle

vel'smente �epri;n�idati p,�-

lH�

Ni:lJ_,I'fARES
TROLJ\M O

RUSSOS OON
EXÉRCITO

DE FIDEL CAS'I'R.O Os q'uatro gí'ànclc::; ,1-

t.:, l�]J,.ln1J:2nlo::;' tli:;::>c 1'1-

gucdo' Bvrrcg,ê! sào Sibu't-
11ca' LUJ11umba E3cuadrôll
e Las MiJicias".,.além das
ou1ras cJ6J.1CentTa�õe:-; :,mili
tares !)equo,enas �omo Jú
cam" Cs,yo Piedl'il qu.e vi-

. giq;.11 aS' cOptas "e colinas.,
I

I

Aguec!o Borr�go'
ele Intendência do

Clnle

Exél'-
'la .Polícia P�litica e Re-

pressiva' f.G-2) per meio
de ameaças detençõ,es e

,castigqs .
desumanos. Tal

. como eu, - prossegUIu ,--

que· aparentava ser castris
ta' 'ás;s,jm ta;mbém 'há mi-

cito de Fidel Castr,:>' 'ne
�

ilha de Pin(-)S"le'-qu8 aca.

ba de 'escap31[ p;u'a' QS ElI-i'_
t<"áos Unidos' afirD;l'Ju que
a ilha: 'Onde" estáo locali

zad:s 5000 ,O'.')ld'ld<lis C'.1S

trb!."a:;' está inteji',Úncnie
sob o comando, e ordens
ele-.600 milit'ares l'USS),'-;'
inclusive .oficiàis e sargen
to>;,

.

REPRESENTAÇÕES' A. S. LARA
I. Vitória, 657 - Conj. 32 • Tel. .:3H949 • S, Paulo

\ .

HUMILI:IÀDQS E
,OFENbmoq

..!

Nreo Vee.�n PtlrC1Ües
ExpÚc811du D, moral € 3.

comp:,;ição Ii�ilitar elos
miHcial1(';'; ,dessas instala

cões a. que pertencéu c�mÜ'
dfcial -de i�tei1c.lên.cia' A

gllcdo B�l'reg{)· afh;müu
/ que' nl1 uitos. do" scldadus'

,.� cub�mo; l)11:ce,dem da· pro,
vinda ).1e

.

Oriente .e .:::ão J1a PORTO·
,3a. 5a.· e SABADOS às �O\30

DOMlf�GOS - 1 tIS

TAe-CRUZEIRO DO' SUL _. SEMPRE.
lJMA ·BOA VIAGEM

lhal'es
•

de s,81dados em to

dQ o país' que jamais acei

tariío o comunismo e ocul
'tàm seus' seur.i:nentos de

-TAC-(RUZEIRO�DO SUL
Novos Horários dos CONVAIR 40
riir�to à .São .Paulo. e Ri6 de 'Janeiro

, \

3a. 4à. e 6a. às 'l1�45
DOMINGOS. '-. 14.4').

/PARA
ALEGRE

'libel'dade :�)br' m{d:>
.

de
:serem enêarcérado� Ou fu

2!IladoS"por ordem; dI') tr.ti

dor Fidel Castro, e da;; tro
pas, russas de ocupa.ção..F·

O ex�oficiD.l cubano
I

"pazo':'ss que já:se -;rchu!11
!Já 13 meses na Ilha de
P in-os se.:n'l1 Jtícia de s cus 'I
parentes de3de 'que. �c '8.

'bateu sôbre Cuba 0 ci1:11-
ne "'Flora'" temenclo in
!clusive' qJe tenham 1!110r
;: ,

�

I

fil'l11ou que a ilha' a ':11ai:';

imp�rt�lnte e exteu'-'<o! ,18
arquipélago que borde'a'
Cuba' está fOl'teniente ar

m9da e de cima a. baixo'

dividida em quatro gi'an-

..

_

\
(

Jv ,
'�
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ç,&r ,'!'lste ano as 0Ji;1ra$ eruglu que
Conjunte Unívezsrtãrío. recursos financeiros \ permí- exigirá -' a apare nagem a

"Como já assínalamôs ,Q.Q' ,}irem, também será jniçia� ser ;instalada no .ConJupto
tériormente o projeto do .do -no', correr do exercício."

.

Universitário, sua excelên
Hospital de Clínicas, pata Com' â programação com-

.

cia afirmou que providen
quinhentos leitos e de custo petente, encaminhada pelas cíará no Isen�ido do refôr
avaliado, no momento, em Unidades e de posse do pia; co da r�de de p ;rgía elé
um bilhão, duzentos e cín- no de zoneamento, provi- tríca, com En'y!, d) alta ten

quenta milhões, está' em denciaremos o projeto to- são e sub estaeâo."
tal do Conjunto Uníversi- "Assim, meu caro repor-

ter, em rápida síntese feita
de memória, sem consulta
a dados, (l 1'e1 :to do que foi
feito pela nõvcl Uníversida
de de Santa C t".!ma, nes

ses' dois prírr-- •• os anos de
existência." Cf' 'h'-[\ ·0 Rei
tor João Davi 1 l"cl'reira Li·
lua.

"O ESTAm" congratula
se com. o ílusr-e catarlnen
se pela magn .c bra que
vem desenvolp-lc\Q à fren
te dos destinos tia Uníversi

versidade. -f:\eu préqici.",foi tn- onde b",,� v,mstruido o Con- ;'1J0;2 e uJtíJ, ,1'es}?OG,'", "_"lt:•• v,,, .

.do pintado e -rerormado, seu junto Ui)iversitário. Ditos auXi tio .de ·três.· rnuhões e.
- do constfuídas dependências xerreno i, cuja "'".regula,rização .ssiséentos �ir .: cruzeiros e

para sala de 'cirurgia (com lsvamo, z, efeito mediante três, ruíthões e duzentos mil

toda aparelhagem, ãnclusí- escritura publica, mede
.

cruz ,iras."
ve lampada própria, . cus- maii� de 900 Ínil xpetros qua- �

t;ndo esta meio Iuilhão
.

de tirados. E�� DÁDll;S . ESTUDANTIS
'"'"' cruzeíros): . sala de acepsía,: i

- -.----- .. --.- --- ------.... sala' de prótese, .laboratôríos ESCOLA DE ENGENHARIA R�spondenC\o pergunta só-
. i:JF

-

---0- E""N·----· � OC-I-L" ,..' de anatomia, rísíologta e tyi- INDUSTRIAL bre as entidades estudantis,

..11�1 p í� E \,d
,

.

,
C I A w' t; "\\'.'1' crobiología, etc. Tudo, isto disse o prof. João Davide Fel"

em alvenaria e mais duas E., referindo-se à Escola reíra Lima: _. "iA. PEUSC.
l� II . '

.. ,

1 de aul
. de Engenharia Industrial) Di.retório Central)" . 'forama' "

.
a-��a-__ 1'��;!

sa as e au a e uma s�la·pa- .. ror.:os'segue o Reit.or. Ferreira .
h�n(J.'ed. idos,' em 1962 e 1963,ra ,professórl!s em Pl-édiOs �

.

,
.

v
'11 construidos de 'madei;a.. A- ':r..ima: - "A Escola de Erige- auxílios de' Cr$ � 750.000,00.

DIVULGAÇAO DA PREVIDENCJ1\ \SOCIAL: - A atual 1- dí nharía Industrial. criada pe- 'A União"eatarinense deem ISSO, foram dispendi-administração do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos d la lei que nos deu aUniversi- Estudantes e aos Díretoriosos muitos mil�ões em e-Comerciários _ IAPe - sob a presidência do sr. Geraldo·' t dade, numa ação, que hoje 'Acadêmicos, nos mesm-os e-quipamen o e material, pas-Campos de Oliveira, atendendo o que é de máxima utilida- sando a' clínica a 'funcionar podemos dizer,'. constituiu xercícios, foram concedidos
ue. o aperfeiçoamento do pessoal no conhecimento das nor- d um golpe de ousadia, J'á a la. auxílios de. Cr$ �r809.986,20em ois expedientes duran-
mas legais c regulamentares pertinentes às atividades. da te 'todo o dia, com largo be-

de Maio de 1962 estava fun- Além dísso.. outros amei-
prsvídêncía social e que por outro lado, impõe-se difundir nefício para os alunos. e a

. cíonando, tendo sido o Vesti- líos, e em grande número,
entre os servidores.partícularrrrente aos recém-nomeados, população pobre da','Capital. bular realizado em abril. Pa- foram concedidos.' permítío
.nocoes básicas -e conhecimentos prãbíccs de funcionamento A parte da administração ra tanto rómos a Porto Ale-· do Sl.Úl'!.' acadêmicos catari
e rotina, de serviços, mormente dos órgãos de contacto per- funciona .agora em prédio gre, e alí, graças a' grande nénseS'compl;1rEl'cessem à cer
manente corri os ber"eficiários, r�solveu instituir na Admi- alugado, que foi todo mobi- compreensão d\) grande Rei'- tanies estúdántis' realízaâos '

nistração Central e nas Sedes das Delegacias do rAPC, o liado e equipado."
.

tor Eliseu Pa;g�ioli, firma- em várlos pontos d� país.
funcionamento de UIT) curso básico destinado a divulgação, mos convênio cOIfl a Univet- Ao re�t'aurante Vniversitá,
entre os servidores, de conhecimentos fundamentais, com- FACULDADE DE PILOSO- sidade do Rio.Grande do Su1 "

nd,' de proprledacté ôa Uni-
preendendo nOGões gerais sóbre a previdência social e seus FIA para· vinda de- mestres. que' ão Catarinense de .Estudan-
'fins. consoante um Qem organizado programa.' lecionassem na novi'a escola, .tes: «nos. "mesmos. .exerciciosO curso terá.a duração i:náxima,de três mese�, com um Rel"or Diretor ,que a instalas�e - e, ,e pàra sua manut�ção fo-

" E, pross_egue o u

11línimo de çluas aulas �einanais) ,na última hora de expe- João David l"erreira Lima: dirfgisse, até que os frofis� ram �pr9Ricia�qs_ áwdli:os, de
diente .normal. Determinou a Presidência do IAPe, que a "Na Faculdade de Filoso- sionais daqui' c�pacitados ,Cr$ '�9.310.óOO,OQ: '

inscriçiio será. facultativa 'Para os servidores e�etivos e 0- fiá foram 'completamentadas por 1!lrgo tiroefuiú. c6mQ "
.'

I "_ ..
brigàtór�a pal'a os interinos lotados nas Deleg.acias. f colaboradores de' e.nsino.,. CONVE

.
.iuo ' ·.�CG� A <ALE-as instalacões elétricas - do .

As au_Jas serão min�tradas por Chefes ou servidores de- éd' 'fóssem J'ulgados' a.ptos ·a-A;l.s- , '
.. , .,'MANHl\,

. pr, 10; construidos dois' ,

i'\ignados para tal, sendb -

igualmente fàcul�ada a· realizaç�o sumir às. cátedras e se' sub� 'c: '

auditórios modêlo; adquir,i- -, . .' " ' ..

de conferências poi' pessoas de notórios conhecimentos de ,metessem a concursos 'Hoj�, : �AUtotiZQdà:., pele Egr�giodas cem mesas para. salas �. .

Previdência social. aquela excelente e· exemplar Conseíno Universitário·de aula; mobiliada a sala . -

As instruções emanadas da AC do IAPC, determinam escola jl\ vai para à. suá. Çer- :nrm;seg'ulu:o p·rofessor João ,__,.da Congregação; compra- v'

que os cursos deverão estar instalados até 10 de janeiro de I ceira série do' curso de me-, David Ferr,eirá ,Lima -:-_ ada completa aparelhagem pá .
"

.

1964 e constarão do seguinte programa:
. cânica, que 'foi o' 'escolriidb ReitOl;ia enttou em entendi·ra o gabinete fotográfieo;J a- •

l'REyIDF-NCIA SOCI.'AL: 1 _ /Seus fins '_ 4 - Sua evo-· .

como o melhor aos tnter�s- mêntos. com. répr.esent�ntesparelhamento moderno para .

lução no Brasil. , '

ses, çla indústria catarhlens(), da"Alemanha Or,ientàl, assi-pesquisasrde campo, p�ojeto" .

BENEFICIARIOS: - 1) Segurados - 2) Dependentes 'de,nois . de inqué.r
..

ito ré.ali- n'a.ndo .convênio para' fome-, tores, máquinas de somar e ""
_ 3 Inscrição.' .

-

.

'. . 'zado pelo pfofe�,sor.. E.I.ádi.o �iinentd de eqúipamentos as. cálculos, Foram' construtdos, -..; .
- . '. .

.ADMINISTR-<\ÇÃO: DA PREVIDENCIA SOCIAL: _ '1,) dois prédios de-madeira, com Pf.ltrucci, jup.to .aos centros pilidades-' da Vniversidade,
. Estrutura -, 2) Orgãos de orientação e cQntrôle: a) DNPS; in'dustriais dn E�tado.·" no· valof de q\linhentos mil.

....

com salas de aulas para o Gi-.. ' . . '1
.

CSPS; ServiGo Atuarial; Consultor Médico da Previdência Inícialmenté, - f�Í1Ciohou' dó'Iares, cuja vfgêncià estánásio de Aplicação e já es-Social; Ministério PI.'JbUco do Trabalho. 3) Instituições de em �ependências da Facul- de'Pen,dendo apenas de apro-tá sendo construido outrQJPrevidência Social,: a) IAPs; SAPS; Comunicados de Servi- dade de Direito, cIp Ginásio 'Ilação fiIlai éfus autQlidades'
. com todas as instalações in . .

t;o. 4) Orgãos Colegiados: a) Conselho Administrativo; b) Catarinense e da ,-ReItoria. alemães. Através do referido
O dispensáveis àquele Ginásio" . '. ,.conselho Fiscal; c) JJR. 5) Administração Central - r- Foram construidos elI� ter- convênio será adquirido ma-

que está na terceira série";'.,ãos Centrais. 6) Delegacias - Orgãos locais. rEmos da Reitoria, dois pré- terial técnico _e c,iêntifico de.'

CUSTEIÓ DA PREVIDEl'jCIA SOCIAL: 1) _ Fontes 1

dios, um. de madeira e outro alto valor e' por preço re-. . FACULDADE DE MEDIqde receita. 2) - Salários de contribuição. a) conceito e de- , de dois pavimentos de ,alv.'�- duzidissinio. O pagamento
finições; b) incidência;3) .:_' Arrecadação oas contribui- NA

naria, com quatro .salas de será real�z�do. �m' cinco, �-[ões. 4) Disposições penais (multas e infrações)., . .
. aula, um ampló salão pa.ra! nos, J'ufos de 6%, com do-.'

"A Faculdade de Medic�a,GESTÃO ECONOMICO-FINANCEIRA: 1·- Orçamento. desenho, gabinete' de física, lar de ajuste' no valor de.

d em 1964, já na, sua 5a. série,2 -c R
.. egim(e de Contas. 3 _ Bala.nço. 4· '-: Prestação

..

e con-. gabinete do Dir�tor, Secre- Cr$ 590,00. Tal medida pos-. teve constrUl.'da, eni 1'ª62. u- Ltas .

"

" taria; Sala para o Diretório sibilitará a nossa Uníversi-.

ASSISTEl'{CIA :HAR1TACION.!'.{)..L: - S€Us iÜ1S: 2
_

- Q- ma ala ele 2� lp.etros· g,4�- Acadéli1i,�o e inst'àlaçõ�:; '3U- thd� G'·rUir;tl.mentc:; ,,-.'ue a�. . r .

.
.

. drados, em C:lllGOenta e' 'sété .,_ .-

uaraçõt!s (,10S Pi<1UOci A e B; .' , nit.árias. Para_ a construção situarão, talvez, como das-

Em t'
. dias e, no corrente ano, temASSISTENCIA FINANCEIRA: - 1 - pres Imo SIm- -do prédio defiIÚtivo, cuja novas a ma.iS be}Il �equipa-I quase terminado outro j:}di- .

r.les. 2 - Fiança de aluguel de casa. primeira ala terá 800 metros da do país...

ILlTAÇ-O PROFIS- fício de três pavimentos,.
.

' ISERVIÇOS SOCIAL E D� REAB -.
.

A
com aproximadamente

.

mil quadrados e que, se Deus
SIONAL

metros quadrados. Fica, r
íls- qUizér,' será iniciado em ., CQNJUNTO' UNIVERSITÁ-

\ " ASSISTENCIA MÊDICA. \ . 1964, assinamos convênio .

1 "'RIo"'ACIDENTES 00 TRABAI_HO. sim, unia área cO,nst�uída
com a Diret�rta de Obras

.

i BENEFICIOS: - 1 "'- Periodo de caI"encia. 2 _ Salário de cêrcá. �le dois. Iuil e, du, da Universidade do.Rio Gra11.

-

3 A t d 'a 4 'uXl'll'O"" Pen°so-es' zentos· metros quadrados,/ d' d 'S:l .

_,,, • ap' eoe benefíclO. - posell a or1'. -- fi o. v
-

., •

• .'.

"

. e () u .

que ut:ve17a r-
, 6..,- Pecúlios - 7 - Reajustamentos. 8 :._ Seguros faculta. que pe!mltIra esper,ar", a sentar no' decorrer de ja

_!OS; a) seguros coretivos; b) pecúlios facultativos, 9 - c?�s.truçao .doseu prédio d� neiro ó zoneamento dos ter
-�rvidores autárquicos; a) contribuiçóes; b) aposentado- f�mtIvo. FOI .para ela. adq�l- renos. dá Trindade,' andá se-

"'ias;- c) pensões; d) pecúlios. 10 - Disposições genéricas re- rIdo eqUIpamento m?derm�- rá �nstrtiido' Ó C0nJunto U.
1· t-� b f' '0'" ,silno, que soma mUlt0s.ml- '.

.
'

"

a Ivas a
,
ene lClu.. _

_
_

. . iliversitário
.

e em seguida. o.

"-RECURSOS - PRESCRIÇAO E JUS1'IFICAÇAO ADMI-.Jlhoes de c�iros. �_?na-' projet'b d�,prédio. ga Escola
NÍSTRÁTIVA.

.
.

'.

. ram � leCIonam,', em . ,S?rs. de Engenhada<'-' .', '.'
,.

'. RE<;HME b1SCIPLIr-rA� - DIREITOS E VANTi\GEN�. quadros, m.e�tres, .!ie .
"Sao·

'\ '<

'Dos SERVIDORES (TITULO lIf e IV �A LEI :tL .L711, de Paulo, Cun�l�a, F,o_r;.0' Ale- FÁC:t:l'Lt)'ADJi; D:E' ..siiivIÇO
d· 't b

.

d' 1952 gre, Belo Honzonte.e.da,U. , .•... SO·C"'A·L',.·
'

.. "
..

'
.

28 e ou u ro e . .

. .

., .'

.
'.'. J.nlVersldade do Brasil." '. '.,.

"Para o fUl'lcionàmento dos

!'A Faculdade de Odonto
logia _ prosseguiu o rluslre
enfrevistado, precàríamente
in�talada,. recebeu, ��mbéml
atuação desvelada da Uni-

FACULDAJ?E DE ODONTO·

\,.LOGIA

�.. ,
..

---_...-.....�-_.,---_..

tarío."
Em companhia elo todos

os Diretores e de represen
tantes dQS estudantes, estí
�emos en� audiência com o

exmo. Sr. Governador Cel
so Ramos, a quem expuse
mos as dificuldades mais

prementes para a constru

ção' do Conjunto Uníversi-
às 3 118. tãrío, no que tange aos ser-

James stewart viços püblíoos estaduais, as-

Gracc. 'Kelly .em sim como água, luz, esgo-
A JANELA IN;D!!.SCRETA to, etc. Sua excslêncía . de-

Tç-gnicolo-I' .

monsürando elevado espírí-
Censurâ; até 14 anos to pÚblico e alta compreen

às "81/2 11.'3." Pré-Estréia.' são, .declaro� que, at� o fim
. . Pró "J.E.C." 'Ou /seu governJ, pavImenta-
Dirk Bogarde r�a a estra�a da Trindade:"
Capucine A fim de atender a g.ra:n-
Geneviere Page, 001

SONHO DE AMOR

'ClnemaScope
'jEa..'YtÍnanColor

Censura: até í4' t:(11{;S

CINEMAS
Cartazes do v Dia.

,

-'CENTRO
- . ,

'�ao Jose

dade de Sa \. '

dando con tín
Catarina

'-
" dess:.

modo, à Juta I 11 .:empre de
senvolveu par.' .,taheleci
mento em n. ) ;stado d,
uma Univers.u..."de Federar

,

ColégurCatarinense
EDITAL

, \

EXAME DE A.pMISSÃÚ·� SEiGUNDA ÉPOCA -
FEVEREIRO DE! 1964

..... 'Ritz.,'

Inscrição: de 20/1 a 31/1/64.
,Realizações: de 5 a 8 de fevereiro.
Horário: Português - 5/2

-

Matemática - 6/2
.
,

Hist. -:- Geog. - 7/2
Porto - Mat. - 8/2 _,_ Orais)

ÍJocumentos:. Certidão qe' idade (11 anos· Jcoinpletos,
f>té 31 de d.ezembro de 1964. Não se aceital,n certidões de
n�scimehto com a observação para 'fins escolares, 04 si-

_ :L milares, nem pública forma.
. )

�.
.

·.Atestado de vac�na recente.
.

Atestado de sanidade física e mental (oficial)
.

Taxa de inscrição: Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros)
Obsél'vações: i -.,. Todos os documentos deverãÇl ter 8S

fin�as reconhecidas.
.

".
.

•

CinemaSo�pe - TecniC9!ú!' 2 - A prova de Português ser.ã eliminatória, devendo o

C€nsyra: até 5 anos. ",Mcüdato obter na prova escrita no mínimo grau cinco
_ i;f!i(I:J (5). Haverá obrigatoriamente prova oral em Português

BAIRRO' em Matemática sómente para os que não alcançarem grau
'_

.' .)" chicO (5) na' escríta. A ·}.Jrova de HistóJ;ia e üeogl'afia será
• somente escrita, devendo o candidato obter no minímo

Jiorla . .

,

grau três (3). '-

às 81/2 115
.

l .' 3 � Para a matrícula na la. série do CUI" _o Cinasiai, os
.

...,' trYJ ,.li ii", J.J.i1<' ik:Jcáí'fdidatos: :i,r�__c.pOilier_ .d!Jtr»plet r' ",' ,ános no _._as 81/2, 11, .

decorrer do ano letivo de.1964.· - ,.j;.
•

.

,William Holden
.. Alexii) Smith em EXAME DE IIa. ÉPOCA � CVRSO GINASIAL TI: COLEGIAL'

TRIBUTO ,DE- SANGUE ·'Isncri<;ão:·de2011a.27/L: , ..

TlrXa cl.e Tnsmi ão: Cr$ 800,00 (oitoomtQs cruzeiros)
•

\ Realização; Q.e 5 a � de fevereiro.
Horário: Pol'tQguês' - 5/2 - 8,00 horas
Inglês :-",Física -:- 6/2 - 8,UO,hm:as
Ma te.;tlCitica - Química --: 7/2 - 8 hora('i
Geogr. - Ciências - 8/2 - 8,00 horas

MATRICULAS PARA 1964 I
.

Curso'Ginasial e COlegj,al: Todos- os l)1;..os que ri�o
efetivarem suas matriculas deverão fazê-las d" 15./2 a 20/2,
sendo que OS de seglmda época terão.priorlc -G;I:1-e va,gas.

Curso.de Admissão:.A m..atrícnla· ao CllrE J tl.:.tAdmissã.o
ao Ginásio serà4,eietua& 'àpós úma;,�ntrev'ista '�o candidato·
e pais (ou responsáveIS) 'cbni'c;'i'tI{ Prêreito..de 15 a 27/2/64.
Os Gandidatos deve;rão', cOl:rtplétar,; no fnínir1lO, no decorrer.
do ano leihro; 10 anos e no. máximo i2.

"

,.' I' .

."� ,;' .

_ ,

•

'\> '�'.�: �.!, r:- _:; ... ,� .·f�·, '�\ "';' �. ,
•

"INW:rO,c,Dq. ANg ,LiE;rIVQ: -2 ,de rna1"ço; de ,1!};j4..

f .

"�3 \- J' " , � •

,às 5_ e 81/2 hs.
Kenneth Moone
Daniéue- Darrieilx em

FRUTO DE VEMO
EastmanGolor

. Censy.ta: até 14 anos.

..,
.

Roxy
às 4 e 81/2 h5.

Gltnn Ford
Ho}?e",Lang , em

MERCADq DE
-

.

·CORaçÕES

Censira: até ,14 anos
"

Jnperio·
. "�

&'..p.rbétir��Q; ,cumprir a

décísão, . dQ..Egregio Qonse
lho Un�versitário, além de

regularizar", a. situação dos,r ,

terrenos.; Q,a, Trindade,. as

sinamos' conVénio' 'com a

Universiàade '-do -Rio, Gran-
,�

-

.• ,'
• .'....

<

.·� ..Z· � ',' .. � ":', ..
r·

qe�dp; Sul \q�é.,; a�íav'�s. do
sea Depàrtámento de Obras,
�s.t�

.

ela:tJóran.dp
,

o. ZQI1el:l'7
mentp. da,qu�l�

,

'. área-, com

e�tudos., é 'pl�nificaç�p, ne

cessárias, 'e projetando a

"A esta Faculdac:le - pros- Escola de Engenharia In

�rguiu o. ilustre catedrático dustrial. . O Zoneamento de
- agregada e mantida pela verá estar concluído ·ainCa
"Fundação Vidal Ramos", êste mês. Se o Govêrno Fe
de a Unive�sidads decidido á- dera] não 'nos cortar as do
póio, cbncedendo-lhe em' -

tações pretendemos come-

'às 81/2 hg�

, Jack Gteason
K�therine Kath

. '·GIGOT,.·

,

(0
• ,"'; ", ,; \ ,

Censura:, até 14 an(:)fI
:l' ;.'

',,0 , .

'" !'��.;' �_'I;;;. \
.11 .I ;

O'r

�ja·;'-;··\
às 81y2 hs.

Antônio Prieto
Elsa Daniel

- I

EDITAL PARA COBRANÇA DO v

IMPO� I 0-�INl)ICAl
O SINDICATO NACiUNAL 'J?A INDUS

TRIA DA CONSTRUÇAO DE ESTRADAS,
PONTES PORTOS, AEREqPORTOS, BAR
'RAGENS E PAVIMENTAÇÂO, com sede

pr�\risóÍ'Ía à rua_,Debret n. 23 120_ andar

gr'upos 1203-7, .Rio de �aneiro, Estado da

Guanabara, em cumprimento ao disposto
no art. 605 da Consolidação das Leis do

Florianópolis, 24 de dezembro de 1964seus cursGS a UIÚversidade

assinou e está prestes a as

sinar convênios: com o Hos

pital de Caridade, onde man

tém 62 leitos de clínica e

cirurgja I e alí construiu um

auditório, uma sala de pl'Cil·
fessóres, um ,auditório COrll
frente de vidro' na sala de

cirurgia, equipada com ar

condicionado, microfones
destinados à comunicação ')
entre a sala de operações e

os aluiio's rio' auditório: re-

Jorma de um pavilhão para
funcionamento das cadeiras ) -'

Trabalho, vem corpunicar que fará distri- de Otorrino,- laringologia e,

dentro em breve, os de Ot-
. .

.

buição de guias para o recolhime�tQ do Im-
to pedia e Oftalmologia; com' orII)"'"'"j--

Pôsto Sindical, de que trata. o Fltt. 587 da a Maternidade Môdelo"
,

d d B '1' Carméla Dutra", onde, man-
e.L.T., a êer recolhi o ao Banco o rast

tém 40 leitos para a cadeira

S. A., por tódos os empregadores, r�fereh- de Ginecologia e. Obstetrí-

b d'd 1 t' c'ia' com o Hospital' Nereu
tes as Suas contri uições eVl as, re a 1va�, '

,

Ramos, para' a cadeira de

ao 'exercício de 1964, estando portanto obrl- Tisiologia; com a ColóIÚa

Ih f ", t .,:t. Sal;lt'Ana' para a de. Psiquia-
'"

gados a reco er em seu avor. em ,Cl�� n
, tria e com o Hospital- Infán-

t�rrítório nacionál, 'todas as erunrês;:I_<;: \ o;,
til para a de Pediatril;1".

indústria de -construção de' estradas de ,fet·- "foi trazido de São �aulo
, ,. à esta' Capital o profess9r

I:rO. estradas de rodaJ;!em. oqntes,' no}:'tmt at;='-. Odair Pedroso, especi,aÍista
"�OP0rt0s, barrag�ns e pavimentacão e ser. de renome internacional em

. matéria de organiz�ção I�OS-viços correlatos. pitalar, para orientar a ela-

Tal recolhimento deverá ser efetlvlllo ::lté boração do projetó' do Hos-

1"\ dia 31 de J'aneiro de 1964. de i3cônl0 eorn pital das Clínicas. Já foram

apresentadas propostas por'

... tabela, pa�'a cálculo de Impôs1.o Patron:ll graJ;ldes_ firmas de São Pau-

(Lei� 11. 4.140 de 2.1-9-1962, publicada 'P0 lo, Belo Horizonte e Guana-
, �

/ bara., c�ue estâo em�.t'stúdos
Diârio Ofidal de 28-9.':1962, para evit.!'!... '"'

para a elaboração do Pl"oje-
'":11ól'a prevista no .art. 600 da Coúsôlíd.aÇ<Õ:� to daquele Hospital' que, se,

as dotações permitjrem, prelas �eis do Til'abalho· tendemos ÍQiciar em 1l}64.---�-
"

),[ ) �ara tanto foiresJ��?,:da ,u.",,', J

i��;J�����Jl��'�DQ hút'··, erRq�
'fé; ;1Ii�1);·�1l·· .

�:::·�;�;�:)r./��,: ,��� '�'�"\f ·,��;;:'ft

•

Ir. José Jadir Hartmann S. J. - Sec!et"Uo - Reg. 1267
em

A NOIVA

Censura até 10 anos

�.-

P. Bertholdo Braun, S. J.. - Dir. R. 4656

NOSCAMIINHÃO 'INTERNÁTIONAl
.

i

tão brasileiro
quanto Bras.Ília!

"

de que ,v,cê precisa I.

�..
, I

�� qualidade. de r�ven�edores áuto
. rizádos/-�podemos resolver seu pro�
blema sem demora. Efn nossO estoque
·/ocê encontrará - ,Com certe:?Q � a

�
.

.

�

peça; ou'o acessorio que' p!-oçufa,·· çt
preço dei tabela, genuínos, te'stados
em ,Iabor-atório" garàntidos pela mar- .

co IH. � no caso de qualquer con

,sulta sôq�e. o sey Inte"rnation91, tAere->
mos o maxllno pra,zer em atende-Ie.

'0

RePfesentante 101 nesta cidade
G_ SOCAS

.. COMERCIO E·

REPRÉSl!.'NTAÇOES
.

"

f'ULvro ADUCCI 721_-
\

ESTREITO

Um terço a vi"ta
. ,�.·;,!:'�'ehr 11,,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COLABOIAilORES ESPECIAIS
MAURY BORGE!, ,. GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

-, . COU80�ADORES
RUI LOBO _:_ MILTON F. A'VILA'

ORILDO LISBOA' - 'MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

Domingo próximo de
.

confonnidade com 'a ta-

bela do Torneio "Luíza M3
.

lo" enquano aqui o Avaí
estará recebe ndo a v:sita
do . Almi-rante Barroso' ()
Figueirense estará sendo

reeqpeíonaao pelo púbãco
de ltajaí que verá em a

çãG- dando combate ao ti-
me- orgulho dos locai�
que é o do Marcilío Dias;
líder do sensac.cnal certa
me que leva

.

o nome d3 a't .

. una esoôsa 40 presidente
dia . Federaçã)) patarinenô.:
de Futebol; sr. 'Osni Melo.
O alvínegro da metro

pole barríga-ver.je: a jul
gar pelos úl1ôm:s resulta
dos COlhidos; ,qUal1"0 dp"

\

rotou I Ba rroso no, estád'o
"Adolfo Konder"" e empn
tou com o América em J-üiD

ville; tem credenciais pa".'_ '

'luttar de igual pora igu 3.1
com o. 'conjunto cDlorado
até mestmo no reduto do
clube das Colla:'€,s; onde

muito dificilmente ,3 qua'--

A"Perfeita finalidade ,,')

rádio € ela impreY'�a é. s.em

dúvida não só entreter ,C()

mo .belm inform?r ao,3 seus
ouvintes e leitmes, É 1.0.
mentável p.orém, que al<i;u
llDas emissoras a C "-'?ital €

. talvez do Estado não ve

-íiham cumprIndo suas ver

dadeiras fiDU1idé'de<3. Mui
tos de seus diret:Jr�s por
que não gostam. de espor
'4!s deixam de atender ao

grande interêsse do oJuvin
te que por Slla vez; dei
xrum de sintonizá-lélS e de

Uois .Càtarinenses

,õ

o futebol carioca
Trata-se de Eurides e

Acácio que a qualquer mo

mento poderão paltir cr.m

destino à Gtianabara onde
tentarão inressar na Por

,tuguêsa Corilo·ca. As pri
meiras informações par

tiram_de Testinha que pre
'tende lear O mano para
testá-lo na lusa guanabari

• _\

. na. Quanto a tranzação
de Acá-cio está dependertrio
somente da palestra final

/

do preparador Lnrival Lo
renze

REBITESJ
'ExIJa em seu caf":1.

Lona de frelo§. '�:OLAJ)AS"
- 60% m�"8 no CiPrOV"'!\·)I
btento das L�na6.

/'

CASA D

ne vento em popa
dio!lm-se a ouvir a Comen

,ta a� trélnsmis�ões das que
apresentam aquele .gêne-;
TO de !}rogrrumação.. Os
srs. AdubaI Ra�os da Sil
va e AcY Cabral. Teive gos
tando Ou não de esportes\_

·conseguiram imprimir u

·ma verdadei.ra remotlelaçá,')
nas programações ela' Gua
rujá e aí estão o resultado:
até a 'Diário da Manhã foi
,colocada ,em plano secun

dál'io.

------------------,- ---,_._--

Figu�irense1'utebol Clube
EDITAL. ;DE

CONVOCAÇÃO

elo dia:

Pre's'idente
FutebOl

"'Eleição do
d� 'Figueirense
Clube"

,

2. Convocação

Ficam convocados lOS Se

nhores Membr,os do Con
selho Deliberativo. à reu
nião ,a ,re!llizar-se no dia
10 do corrente na s,de do
F�gueirense Futebol Clu;'
be no Est:r;eito as 20 ho

ras, ,com a seguinte ordem

Florianópolis em' 7

janeiro de 1964,

José Leal Meirel!es

Presidente elo Conselho
,

Deliberativo

"PRAIA DA JURERE"
, '

A CHURRASCARIA NA PRAIA DA JURERE ESTA
. ,I

FUNCIONANDO DIARIAMENTE, ATENDENDO ASSIM A
TODAS AS PESSôÀS QUE PARA LA SE DIRIGIREM.

Roupas feit�s
poro crianças, �enharas e homens

fabricamos especi.
'almente poro voc�
blusas de jérser,
algodão, linha e lã;
todos os modêlos e

feitios

\

COMPLETO SORTIMENTO DE LlNGERIE

,

lojistas, feirantes, ambulantes, etc. !
façam. nos uma'
para conhecer
qualidade e

Malharia

visita
nossa

preços

RIOTEX
Ruo Augusto Severo, 33 (Paralela li R, 25
de Março}, fone 34·5993 • S. Paulo,Capital

'VIII GUARANI

Guarani 1 x POEtaI 3

Guarani 1 x Atlético 5
Guarani 1 x Fi�ueirense 4

Gu.arani 1 x Paula Ramos
O.

Garani l,x São Paulo 1.
Gua rani 1 x Sã.') Paulo 1
Guarani '1 x Tiradente,; I
Guarani 1 x Avaí '4

•

Gu,.-h"ni
5
Guanni O x .Postal 3

Guarani 1 x Avaí 5
Guarani 3 x Atlético 2
Guarani O x Figuei.rense 4
Guarani 2 x Paula Ramüs
3

Garáni 3 x São Paulo 3 c>

Guara�li O. x Avaí 2
Guarani O Tallli:andqré 1
Guarani 2 x Coritiba. (Ju
venil) 3
O "Bugre" -efetuou em

resumo. 17 jogoS em 63;
vencendo apenas um; per
den db 13' e emnatando 3.
,Mal'�Ou '!l8 tentJ� e sbfreu
49, Deficit: :31 tentos. Foi
o /,'lanterna"" .dos cei·talmes
de prOfi::;sionais, e juvenis.

U :x Tamand,u�

de

'Santos x M�tropol
poderá ser

domingo
I

o propalado encontro ;;n

tre- Santos e Metropol po
de,rá ser efetivado na pro'
ximo dia 12 quando o clu
be bandEirante tranzita.rá,"
por Criciúma rumo a Porta

A�egr,e onde cu'xpriá C:Jl1l,
promsso.
O ,Clube peixeiro far-se-á

,a0ompanhar ao
. estmordi

nário rei Pelé.

Colaborem com

a ACESC, senha-.
res assodados

/1-

..

\ '

cos e próprios jogadores, I

Ao que tudo j,n-dica, o TOT
neío

.

'''LUJZA MELLO" Bom

boa: 'hora il:1-ealizado pela.
FCF� vem aprovando, e' .pe
los i'esultados pode-se pre
ver qüe "o título deve mes

mo ficar 'pelo Interior. ,:
A Capital Embora tenha

éi"anseg'uiclo alguns resul�a
d:üs favoráveis. na clíssifl
cação geral não parece le
var vantagem sôbre

'

as e

quipes do Interior, qúe� co

mo sempre ,1contece estão
geralment,e melhOr prepa
,radas do-q\Je nós,'

,

Foí contudo ottma boa

lembrança, evitando-s,e fi
cassem os clubes parada�,
'e mantendo assim um in::'

tercâmbio· cOn3tante já qut
proximament'e t-eremos .o i
nicio do Estadual em nova

n�odéllidade "que tende [1
, agradàr.

Por_ outro lado. a Jern-
brança do neme da Seriho
ra Luiza' Mello, eS_D'::sa do

�.re�ident.e da f,d,erac;fi.o
Ja e uma g,ronde 'COIsa. sa

bedores 'que 'S,omos ql�e
D, Luiza, r·e'llmenre uma

grande desportista sempl"e
,

. }ligada as c,Qisas d'o nosso

fut.€bol, torcedora de no;;;

sas cores, e dedicada e fi

.

el colaboradora do m-elior
máximo de nosso futeb.oL
Não podia ser melhar a:

lelmbrança
Tais torneios, embora

não tragam c')mo ei'a o de
sejado resultad:Js finanGei
TOS Ótllnos. traz tcontudü a

vantag.em de manter se�
pre unidos entre si os me

lhores centros esportivos
do EStado. 'o que por si já
representa constante e útil
intercâmbio: Serve' taln:
bém pa.ra apreciação de 'a
tletas riovos ,par.a a forma.
ção de futuras seleções e
mantém o público sempre
pres,ente as pracas espor
tivas, amenisanclo

.

assl!m;
as ft�lhas de pagamento
dos clubes ho'je em dia tã-;;l
oneradas.
Esperamos nos, que depois
déls" exelente's ,jn1cia.tivas'
d:J Figueirense e do Avaí
nõ ano que findou:, forman
do boas �quines.

'

e acor

)dando .rea-Im.�nte para
que o prestígio do fu.

./
tebol volte à nossa C.apital
outras equipes façam 10

mesn;lO para unerecer mais'
-

m·éditto dos ',ldesportis!tas
,da Capital. Que este Tor
neio s'era de grande utili
'dade para 10 futebol da ,Ca
pina!. pOis serve 'em mui
to cOlmo preparativo pll,ra o

Estadual que se avizinha
,e rilUita coisa já, deve ter
sido observada pelos técni

NÃ01C A ,F E, Z í N- H O,
?ITO!

,..

ELEIQÕES NA CBD

-'

RiO, 6 (Cor-esía da; Cru
zeiro do Sul) Aproxâma
se a dat.a"cla:s eleíções na.
cim' e111 nrmcíbío h\ Sr,"
JOão' HaveIlange- 'af�rméu
'categoricamente não: ser

candidata; deixou ele ir
à nossa Capital -por .. e�te

motivo; deu entrevistas'
de que realmente nã·Q_ P0-

deria dedicar;-se como de,
,veria ao esporte nacional,
tmas agora, ao que m,do
indi:�a, 'S.S.

'

n'ão só será:
candidato, "como era ta!l11-

bérn o ven ced�r elas 'elei-
,(

ções;
A' pura e simples indic3.

ção 'do Sr. Pacheco, par<\
a Vi.re presidência ela en-

tidade, 2tr:--eentou em mui
to a� chnnces e vitória, .

e

prestigiou mais ainda .0 Sr

HavciUenge que terá, ag::l
r·a. pertü de si O Vice Prei';Í
dente, e u111 nomem ja a-,

cOStumado na cI3D: c�nJ�e
cedor prof,
do .n:;sso esporte. e um útil
,e pre<>ta1tiv'J Vice sempre
as' suas orden, e como é

desejável, morador na Gil.

Sa?e.r.,;;�, tocl'),; que o Sr.

Paulo Machado de, Carva
lho qu-a5,e I nun.ca esteve
pnisente as reuniões' da
CBD' e' muita,s yeze's, quan
do da ausência do Havellan
ge, fi.cou_ a testa da CBD
ou Abilio de Almeida, Ou

outro (secre�ário qualquer
Dia 14 portanto, com f1.

presença de President�s
de Federações, teremo's
uma r.eUlllaQ que poderá
,lj,pontar (novamente lo S�.
Havellange ,como Presiden
te reeleito da CBD. além

.

de na .oPortullida(!,e serem

apre'sentados novos planos'
para o futebol e desportos
nacional'

S.S. esta capacidada pa
'ra fazer boa gestão e ir a 'J

tri caunpeonatO, mas ,espe
.ramos também que ,além
do futébol, ele v'oIte as vi�
tas' pélra os esportes ama

dores, J;Uals nOtadamente
.ao r,emo nacional e especi-
,aImente ao remo ca,tarinen

se, sempre vitoi'loso nas
, disputas nacionais e linter
nacIonais.
Que aLgumàs mudança:;

sejam feitas fm alguns pos
tos, isto é indis!Jensável c'

será perfeitament� normel
em alguns s.etores ainda
existem dirigentes' sem!' o

. gabarito necessário, {' is�o
foi ;perfeit'a.l1vmte opserva
d'J nos anos anteriores.
Agora talvez. ,com(a clia'

pa JH e �P novos rumo::;
poderão ser traçados para
o despol'to nacional, corri
ginclo-se pequenas falhas

visfv-eis, notadallnente no.
desporto a�11ador, que anda
meio' 'esquecido peJlos res.

ponsáveis dos c;ons.elhos téc·
nIcos, 'Irei a eleição e man

darei ' de't(ll��('s

Kid Jof-re diz que próximo adver
sári-o de seu· filho será mexicano

conhecido.
-'

"'"

O pr-ogenitor d'J campeão
mundial dl9s Hgalos' afir"'
una qúe o· possível adv,er
sáriD de seu filho' clevel'á

.Rio, 9 (VA) - Infom1f1.
o sr. Kid 'Jofre que seu

filho Eder Jofre somente
em fins de marº() OU a

bril próximo voltará a S\l

l)ir f.l;ó ':'Ríng" pq;ra enfr�n.
" 'tal' a'dvél;sãdó .:àlÍl1da ';llão

"
.•,.";', .:'

-

..

; ,-

, -"_",_ ._V·;-.' ", ';'

PROL pE SANTA CATARINA' NO
f

.

SETOR DOS ESPORTES

"

•

L
.'

Federacão Atl·éfica Cafarinense
NOTA OFICIAL' No. 01/64 ;

Clube Dcze de Agôsto (Fpo
lis 37 x Bandeirante, (Brus
que) 36

s.E.R, Ipiranga (Blum) 36
x São Bento (P. União) 25

Clb,be de Agôsto 66 x São

Bento 32
União Palmeiras (Joinvil
i-» 41 x S. E. Ipíranga :n

S.E. Bandeiranta 36 x São

BenLo 29
União Palmeiras 39 x S.E .

, Ipiranga 29
Un iào Palmeiras 54 x Clu

'

be 'Duz€ de Agôsto 41'

S.E. Igiranga 44 x S.E.

Bandeirante. 42

União Palmeiras 33 x São
Bento 26

Clube Doze ele Agó:-\t,o 67 '(

S,E, Ipiranga 44

·20) 13ial)te's dos resuãta
elos act!TIa proclumar x cam
geã:! (l Clube Doze de' A

gô,sto; desta Capital.
,

. 30) Felicitar a torJo:> ,aR par
ticipantes pela

.....

excelente

,disciplina durante o certa

me; a rade:::ento a j)a,a von

tade espírito de cooperação
tlemon<;trago pJr todos 0;< -

atl�tas e dirigente,; pl'esen
"te",

.

4(�.) 1nf( rmar 3'JS filiado.,
que '2 C,B.D. c'Jncedeu trans
'fei:ê11cia a') Çitleta Vict,w

, Meyer Júnior da Federação
Gaúcha YH'.\ '), Clnb0 do
Cupido deda Capitcil.

CONSELHO TECNICO DI':

CONSELHO' TECNICO DE' ATLETISl\4:0: 10) Apro-
VOLEIBOL: lo) D�signal' v'ar "s resultado'! da preli-

1 t d 1 2 d F minar da Corrida de Sãoas ca as e o. e e e-,
ver€.iro próxiil11p; para �:e.ali Silvestre;, realizada con

zaçãD do CampeQnato Es 'jLlntamente com a Gazeta

tadual 'Masculino· e\ Femi- ,'Esportiva de São PuuIo,. Íla

,nino; na çidadé de B1üme "cidade de BluD18nau; dia"
nau 15 de' Dezembr') último;

cujos resultada" foram os

seguintes:
lo.) Lugar - O�mal' Rau- _,

mai1n ele Blumenau
20.) lugar - Nelson de 0-
Jiveil:a de JoinvÚle. I

\
30) Lugar - Brás carlos I

Santos de Blumenau
40.) Lugar - José Cha1!es
de Blumenau,
50,) Lugar' - Adilson da
Silva ele BlumenClu
Florianópolis;. 7 de Janei
ro de 1964

, RES0LUQÔF1S: . Tomada"
'em reunião o.rdinát�a .rea

llzada no día 7 de JaneirQ
de 1964

,

EXPEDIENTE: Foram rece

biaos� os �eguinles �fíd<),;
Nota ·Oficia,.l da C,B,É,: na,

o 58/63. idem no. 60/63. 1-

'dem 61/63. idem no. 62/63
.

idem: no. 63/63,.' Circular
.no, 10/63' da- C.B.D.·· Ofício
ria, 1184/63 da C.,B.D 'ideJ11
"no. ,1203/63. 'Cii'cula'r no,

,82;63, idem nó. 85/63, idem
no. 87/63, ofício no. 5q3/63

,

do Comité, Olimpíe a Brasí'
Ieíro .. Circular no. 92/63.
.idem 93/63 Nota Oficial' no"
32/63. da C:B.V, idem '�o.
33/63. idem TIJ, 34/63, '0;
fício no, 25/63 eis, Liga A-

dro local conhece a derro
ta

p�n��e v�:d:ráque r�n��� "Performances" dos clubes de I

�::��:�1�:,
a

f.�:':� vfron����� da f�P'!!�'x ';'�a'R���34 I
de portuária pela exibição I'

Atlético 1 x Avaí 2 I
çlo ';'onze" que por' duas. Atlétko z x Av.ai 4" Atlético 2 x Guarani (Itou
vêzes fez ,'} Barroso beijar Atlético 5 x Guarani 1 pava Norte) 4

RÍ!l (6/1/64 ..,. CORTESIA
� pó da derrota e 'estabe- Aríéríeo 4 x 'T'ÍlriJandaré O Atlético, 2 x Guarani 3

DA CRUZEIRO DO SUL)"leceu uma façanha notável Atlético 1 x São Paulo O. Atlético 1 x Tamanrlaré 3
qual seja a' goleada que Atlético D x Postal, 1 Atlético 2 x São POulo 2
fêz Q .Metr·op.ol sxperímen Atlético O x F'ígueirense 2 Atlético O x Postal O
tal' em meados do ano pas - ......-----'--'-_-,-- r Atléu-o 1 x Figueirense 6
sado. 1 t'

" 1-'---, 't'a I Atlétíco 1 x Paula Ramos 4
, Boje; sob tas '3rdens ·(lo ,. I'O'.-O na ta p�

..

� Em resnmu; o tricolor
nôvo Iprepa-rador; sr, 08- O conhecido ,é destaca.Ilo do Estreite disputou 15 jo
valdó Meira; o Figueiren- ,átleta tricolor Antônio Car sos em 1963; sendo por
se levará o efeito; em sua los que por' longo tempo ccnseguínte o que menos
praça tutebolísüca: no Es integrou vários clubes var rogos di2putou na tempora
treio o-seu. exercícío final zeanos ela ilha e continen da passada, Disputou pe-
havendo entre J.)S torce-lo- te e. postericrment a o elen ,nas os jogos ,do certame e

res alvinegros algum ínte co príncípa I d';) Bocaíúva rêz um, no interior, Dos
rêsse pela nráttca. que; .es E.C. encontra-se ern nossa 15 jôgos; venceu apenas 3
pera-s�; �cuse um reneli- capital em gôzo de merecI empatou 2 2 perdeu 10.
m'ento técnico condizente das .férias.

,
Marc�u 23' tentos; sofren

c.om a importância' do mat 'A êle .os voto;:;. sin�f>ré)s da 36; porta�fo' cam um

ch de uma feliz permanência
-

deficit de 13 tentos. Foi o

em nos:;os meios. • penúltim.:J colo::aclo no Ca,m
peol1!lto

tlética Blumen[1uense, ielem
,.no. 2-7/63, icÍem -/ne).· da r:,:'
A,R BoletiJifí Oficial ).10.
?7/63. Idem no. 38/63, j�
deIh 38/63. ider111 39/63,· Bo
)etim Oficial 11'J, 37/63 'ela
Liga

'.
Es.!?ort�va Noro-este

Catarinen,.,c, \. idom no.

ic]eni no,' '�8/63 Oficiei no.

17/63 da- A%':Jc. Desp. Co

legial. D.fíe-iQ �/no. da· Fe
deração Paulisl21 de Cidi.s
111J. eh'cuIm' no. 2 da Fe.-

.
.

I \

d€ra;ção Paulista, de VOÜey
bal, .

.clfício ,no. }:l43/63 da

Feaeraãço. P,auli-Sta de Fü
tebd1 de SaJ'âa.

'CONSELHO TECNICO DE'
BASQETEUBQL: lo) A

provar Os j,ogos abaixo; rea

lizad,o pe'l6 'ca..'llpe,onat es
tadual de 1963; . na cidade

- \

de Blllln.enau_; nos dias -34.
e 5 de Janeiro úmmo,

.....
"

.'lI!II!IJ."

OcJy 'Varella
Presid_en to

Associação ·'dos . CrOl1fstas 'Espor H
tivos de Santa Catarina

.

COMUNICAÇÃO

De ordem do sr. Presi
,dente da,. AÓE.SC, volto a

solicitar ,a.os associados da
entidade a devolução, a

té ,Q próximo dia 12, da�
cant.eiras relativas aü ano

de 1963. afim de que se�
jam distribuidas as do a

no de 1964.

Florianópolis, 8 di_' j::mei
1'0 ele. 1964

,

Gilberto Paiva

20 secl'etári a
\

- De ordem de-seu pr.esi
dente a Assor.iação dos
Cr,onistas EsportivoS' de
,sa.nta Cll�arina (ACESC)

,

clistribuiu 'nota a impren- ... ...... _

sa assinada por s.eu següu
do secretárío 6olidtando

aos associados a devolução
das carteiras relaitivas alO

ano de 1962 e que não fo.,.
ram substituidas em 63
As meSlll1as deverão ser

.entregues na secretaria.
da entidade até o próximo:
dia 12 do corren te para' se
tem substituidas. Oolabore
com a ACESC devolvendo

...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\

Escrito pelo
"

c o M UNI C A ÇA o- �

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto comunica '

aos

us associados, ao comércio em geral e a quem mais in

ressar põssa que a partir do dia 2 (dois) db corrente mês

sumiu a inteira responsabilídade- pela exploração dos.

rvícos de bar. e restaurante da sua sede social.
-

A DIRETORIA:,

t
P�Ef SA_.SE �

Uma sala pequena, no centro da. cidade, ou pr6:xima' do

ntro, ,

Informação pelo telefone 2658 ou pessoalmente
Wilson à Ruà Conselheiro Mafra 53.

.

.
.

com o

ALUGA-SE'
'Bllngalows de Madeíra,
Tratar no Jardim Atlântico com o Sr. Luiz ...

(urso Preoaratório Ioníinente
CURSOS ESPECIAIS
PARA PROF�SRORES
DE DATILOGRAFIA
ARTtGO 91 (GINÀSIO EM'1JM AN<:1

PR,E-GINASTAL ADlV.ÚSSÃO DpRANtEl O ANO:,
'

DATILOGRAFIA
"'

..
" ,,' ,

_ Baseado nos mais modernos processos pedagégicos.
_ Dirigido pelo
_ PROF. VICTOR FERREIRA DÀ SILVA,
HORARIOS: DJURNOS e NOTURNOS

Faca sua inscri�ão a Rua Dr. Fúlvio Aducci, antiga 24 de

aio, 748 - 1� andar ,.

Equipada com máquinas novas.
(

..__----i------"j---.---

,

J"opagan44 e marcai 4e 'IC1'ortaçlJ.o.

fleatstTO !je marcas, patente� 4e tnvenç40, nomes co

fterctats, tltulos ae estabelecimento, tns:!Jntas, trás" tt.
/

'

'Rua Tenente Silveira. 29 �

SALA I - I i . LTOS, DA CA'"A NAIIl - FlORIA�O
Pl)lI� , - CAIXA POSTAL '17 - FONE 3912'

--�---------------- -----�-

DR.' SEBAStIÃO MOURA

--

..

, Aulas Parfku,lares Inglês
Alunos 3.a Sérj'e

Trafar Fone 3124

BIC!Cl'ETA
"

Vende-se uma Bicicleta marca CEN··
TRUM em estádo �e nova. Tratar· no Salão
"n,ó-Ré ..Mí, com Jair ,�- Prê�o Cr$ 25.0'00,00

Professor'
t "Portanto

\ \

-ide ensinai todas ta em casa do sr. 'I'eodoro Schul

as n;lções._ Ensinando. 3$ a gnar

dar �das as coisas que eU vos' te
nho .mandado'", Eis as palavras
de Jesus Cristo registradas por

São Mateus eap, 28 vra, 19 20.
Os ,apostó):os aprenderam do

I

deu ordem a transmitir a outros

o poder de curar. com poder dos.

olhos céus. Assim Incessívarnen

te veio aos nossos dias da abualí

dade.

" � sorte com base de fé ou CU

'raS bíblicas é possível curar a

taque epilético reumatism� feri

das eCzemas er'iztpela autras <lo

cnç'a de pele figado estômago

tros vícios; -má sorte transtorno

OU outros problemas 'na vida -

na familia ou no trabalho. En

Enfim todas doenças ou OU

·tI·oS.. males podem ser curadas

..com base híblíca � qUe se esten

,'. d'e até em revelações e iJ'.tel'l)�é
tacões de sonhos /dados por escr

í

tos aO qUe concerne ao present.e

p�ssado e futuro.
Aqui na capital será atendidO

até ao dia 13 de janeiro à rUa
,

Conselheiro Mafra 124.

No dia 14 de õni�us da Emprê

sa "Santo Anja da Guarda" se

"g?-iremos para.' o sul do Estado

a fim de atendei: oas qUe estã.o
a nOSSa espera e serem curados

com base bíblica.
A q'ue�l 'd.eejar 'receber lhe se

l'á remetido pelo correio Um

exemplar de bela brochura riCa

mente ilustrada em COlorido
(

com titulo "Saude e F�licid�e
,para ti:" (inteiramente grátui

to,)

Ba�t� eSCreveI aO Professor

de
-

CUras Bíblicas H9tel "Noyo

undo'" Cricillma 8.C.
Em nosSa próXima viagem ao

Sul do Estado será atendido no

seguinte ítinerario:-
•

Até 13

venida
.

Rui Barbosa.
De 11 a 23 de fevereiro Crieiu

ma Hotel "Novo

te da Estaç,ão da
I
1'0.

De 2? a 27 'de fevereirO: UrUS

Mundo" defron

Estrada de Fer

sanga.

De 1 a 3, de março: 8an'aua.
De 5, a 8 de Ulal'ço: Bà;io

Branco.
De 10 a 13 de março: Lauro

mÜUer.
De15 a 22 'de março: Orleães

Dormitório "BOa Vista".
D 24 a 30 de março: Tubarão

Hotel 'Mary
do rio.

De I a 4 de abril: ArmazGm.
De 5 a (; de abril: Sanga Moi'

marr;em esq11erda

1.1. cur.. rTí8A
'* l1'AJ,d
� FLOi:?i4Nd,i"OLlS

\

macher,
De 7 a 10 'de abril:. praia Re

dond'a Domítérto Rocha.
U; 12 a H de april: Matinl-

.

� ,

gaúba. '*

'De 16' a 22 de abril: Imaruí A
venida Hotel.
De '24 a .29 de

f

ab.ril: Laguna

Bíblicas
acima

Domítõrío "N-ice"� :fua ,Barão do

Rio B»�nco' ISO'. � ,

•
.

'

"

De 1 'a 9 de maio; Tubarão

Hotel Mary margem esquerda do

rio.
De 11 a 12 de maio: Armazém.
De 14 a 17 de maio: Praia Re

\

donda Dormítôrto : Rocha. '

,
' .

De 111 a 21 de, maio: São Boni

fácio Hotel. Schmitz (antigo TIo

tel Adã�.)
,De 23' a 27 de maio: 'Tel'ezópo

!is Hotel Franz ,M:aia.

'-.

gos anos mas em um o'u dois Ir

nos' de estudos p'od'el1� 'estar' cm
pela Rádio '''Gua 'coJ;,li<:ões de exe�citàr como "ice

rujá" ograma ; "liOl;a do Des pioa,eiro licenciado para cllras

pertadi>r\", das 6 b., em diante -BíJj!lllall ganhas o suficiente pa

nas seg�J1da;> feiras.
'

ra SUas despezas e continua o
,

'Rádio '''Diário. da Manhã" das cUrso pOr correspodêncía••

�. h. programa: "Café da Ma Para os candidato,s não há li

nhã/" d3$,' 6
. h; em diante nas mi te nem distinção de idade se

xo classe socía! raça OU cõr grãoquarta. �eipas •
. (. I ..

Ráliio � Diiw;oI',a., .d'e' Laguna
programa: "O �eino de DeUS es

tá Próxímo!" n_o� pomingos' às
12 15; lIro�rama: "Parada Ser

tane-ja'" ; dias comuns às 17 hs,

Rádio 'J.K. T�barão nas 'luin
ta feiras às 1);; 30.

nas quarta
feiras. " , :'

.

As Curas Bíblicas não é previ
légio de Um Ou outro; porém 'Ca

.
.

da um que 1>e dedicar a estudar
.

receberá a 'virtude com base bí
blica cUrar doenças vícios maos

espíritos má sorte outros males.

Embora o Estudo Seja de. Ion

de cultura.
Para Curas' Bíblicas' também

afende ,se por correspondência.
Os interessados queiram

DivinO Mestre como seja. possi
vel pelo poder de fé' Curar qual

•�--';""�---------------·-----r-;:::"-- .e,

qur ,'enfermida(le Iibertar de

maos espírttos e outros males I

)

rins bexigà coração. casos de se De 28 de maio a 3 de junho:
nhoras e senhoritas; prturba Santo Amaro ]fofer' Garcia,
cões e�pirituais mentais nervo De 5 a 30 de 'j�ho': Flórianô
sas ; embrtaguês fumo j?go ou poli's rua éQnselheiro Mafra

ver a9 P�ofessor
blicas Hotel Novo

ma .s.C.

de Curas, Bí

EDUARpO .JOj\Ó "

.,.'F< eu, me senti 'atraído arras

t:l'l-lo impulsionado e lanç'ldo nos

,braços do comunismo co�' todo
o conSentimento ,da minha alma.
Eu me senti envolyido nUm ceI'

Mundo Crícíu

ti"'''
Nas adições de quarta feiras

e domingos .de "O Estado!" são

publicado outras mensagens Sô

bre CUras Bíblicas.
Acreseeutaraos ainda os' .nos

s'os calorosos
.

votos de fe!jcidadi

para o A�o No�o sob ais ricas

bênçãos dos alvos céus
..

rces
�

ajudando a MiSSa diáriamene ..• e

depois isso.·.. e depois aquilo ..•
e depois veio Uma compal'a<:ão
entre ,a "Paz do pass"do" ,com a

"algo"; ora não tenham a me

nor dúvida que êle estava subme

tido a Uma certa YOi1ltade "alhe

ia". Durante a SUa presença na

"Paz_ do presente" .. ,
Eu' não Jg�eja tot'1.0U se a repetir o mps

me leillbro quantas hons fiquei 'mO renômnlO �. êle foi submeti

qualquer absurdo com a maior

satisfação. As faíscas da !itera

to "algo" sob CÚjo ... comando eu no canto silencioso ila Igreja ..•
estava pronto. para executar' maS �u me I€mbro qUe na minha

do a lln\a Paz "ineXplicável" e

quando deixou a casa (le' DeUS
saída o "meu" ComUnismo esta tinha se desintegrado uma reSO

I'

Vi't... \ desmoronado... aniquiJ,ado Inçào
tura .de ,"Yingança pará a jllsti _ •. ; Mas eU tinha sido visto na, e

ça e igualda(le social" fize!'am

de mim cOm toda facilidade

Uma \tocha viva {"ma' labareda
pela qual eú me deixei abraçar

�om todo deleite
•. ,.

Enfim eu t>S

�.
tava pronto para fazer e dar tu

do,.. inClu�ve a vida para o Co

munismo
.•

, Até qUe Um dia de

Uma' certa festa litú.rgica dUran

Igreja' e o tratamento que me

foi' dispensacto não deixoU muia

dúvida sôbre aquilo que estava

reservado para mim nO futuro
...

de maneira qUe resolvi 'fugir pa

ra a liberdade
..

, para a qual eu

me senti atraído arrastad\, e im

pU1si0._tlado Com todo consentiM

mento"e com tõdas aS fôrças ea

te o ano eU tornei a entrar nUM 'minha alma ...

Ina Jg'reja depois de muitos anos Êt:;St' é uI;!! cOn1.lLnista conVeA'

e nUm c�nto silenciosO eU cOme ,tidn qlle não / COntém nada de

"el a medita!' sôbre tantas con

tradl<;ões entre' o "falar" oe o '11\

I'

muito especial para a ntaioria

ZCI'''' qUe eU tiuha. presenciado a
.

cUra analIsar as CaUsas da a!!:1tll
quêle contraste enOrme entre a ção social que está dividindO o

aparellcia e a realidatle.•• De re mundo existem alguns 't'''ec'hos

de janeiro: Florianó t:ente eu me senti invadido 'por de maior interêsse• Vejamos •

I polis rua Conselhore Mafra Uma "Paz.. inexplieávd",.. e en Êsse homem diz qUe estava

CIRURGIAO.DENTISTA '124.. tão. ('omeçou' a desenrolar,.se a fi "sendo" atraído arrastarIo e im

CLfNH-:A DIURNA E NOTl:JRN.(\ ta da mihna própr!a vida; o pulsionado ... ,-e de'pois e�tava
do Seminário Camil�ano Pio XII de S. PaUlo' De 15 a 26 de janeir.o: Laguna' "eu" menino quando eoroinha "sendo" envolvido por {1m certo

Tratamento Indo�ar pela Alta Rotação _ Prótese Domitório "Nice'" rUa Barão do

HORÁRIO: Das 8,39 às 11,30 e' das 14 às ·18 hql'as Rio -Branco 18�.
2us 4's e 6' FEIRAS ATÉ AS 20 �O. De 28 de janeiro a 9 de feve

RUA NUNES MACHADO, 1 ESQ: JOÃO PINTO reiro: Ararang\la Hotel Ideal A

dos leitores. Mas par'l. qJ'''l1. �r«I

ANOTE - GUARDE - VISITE

A.r-[UTE as vantagens: mão-de·Qbra é redUZida eril
0"10; ° tempo Ue t;l!usl.ruçâo é 700/0 'menor; matena)

mais barato e só precIsa ue 2 a 3 mm. de rebõco. As
')al't;�des nâO deixam. passar rUido, umidade ou 'calor e têm

lur"l-b1.1lctacte ilimItada.
I

GUARDE o endereço: - Escritório à Rua Felipe Scb·
midt 34 1° andar, Fábrica em Coqueiros - quase défronte a

'SaC:d. I

VISITE a casa modêlo, ao lado da fábrica e certi:Lio'
se pessoalmente, de Que você mesmo já pode iniciar sua

ccr.:;trucão.

F'áortca
DURIEUX & CIA. LTDA

de concretocle blocos de ciment9 - tijolos
com encaixes -

Essa

deixa

qUe parecia indestrutívd.
afirmação também n:io

-----_ _----

--- -_ .. _--

.: �:-.:: -'::'��==-
_ ..... - _. __ .

.. ':.:=..:: :=---�::-...::
_._ .....__ .

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

a menor dúvida de qUe

houve a interfE'rência. de Uma

fôrça Supelior "alh�ia" à vOnta

de do homem mas que pulveri
da primeirazoú a imposição

"potência estranha".

Não é ne-Cessár.io possuir Ulna

inte1ig'êllCia aguda para: perce
ber que o homem cOnvertido foi

ape!H\S o campo de hatalha de

dUaS �Gtênci!ls em oposição eter

na: DeUS e Satanaz, Essas süo

as fôrças ocultas que travam o

cOlnuate. 'fodos os hOmenS são

apenas' OS instrUmentos os qua�s
podem �scolher livremente q_ual
qUer das PotênciaS qUe qUerem

serdr. Sómente tem uma condi

çoã: é qUe não existe meio têr

,mo e é preciso servir qualquer
uma (las Potências escolhidas.

QUEM NÃO ESTÁ COMIGO ES

TA CONTRA MI],\1 essa senten
I
ça é b�m clara e elimina qnal�

quer dúvida.
Agora o homem que- gosta

({dos meios têr.n1os'; e que não

gosta "de servir" vai perguntar:
Se D:é:US pot1.e
bras de San1.anaz por qUe ELE

cOns€Jlte flue o cOfi,lJ.nismo exis

ta? A resp9sh é �hs mais. sim

�ara "lunrninh-;;". .Deus deu .....lhe

a liberdade do r,egime democr:í

tico para escolher. a tUa P0*ê n

cia qUe j;u "deves servir". 't,b s

tu usas a tUa malícia para ahl1

,sar tanto de' Deus COmO dessa li

Berdade da democrácia de manei
ra que tu és indignO

.

de viver
'

para DeUs em liberdàde e assim

DeUS te' entrega ao c.omunismo

para que tu sirva.... , na 'éscravidão
I irO Satanaz_

.

DevemOS lembrq_l' nOs ao se

guinte: Não PO,:lf'l�S aCreditar

em Deus sem' ter a mesma �é
em Satan,,� o qUe vem a dizer

oUe não :)o(len"tCls acreditar n:l
.'

.

Yida sem Crer na lIoIorte. Deve

mes :�'l�'p'da! t��j;lhém em men�
,Oh,. tudo !lo·eutea DeUS inciu...

...b·e o Cnl')11J.�_ismQ o qual foi. c·da
�.. -

.... <.
'f' pclo hl'm",,!l\ em .çonsequencla
d .. sua revolta contra os Manda

merltos de DeUS e cOntinua se

�c'r�indo do cOmunismQ para que"
,

o homem sofra no servi�o farça
do nO ódio do Demônio quandO'
êle l:ie revolta de servir na liber

daele !1emocrática. no amor a

Deus.

É oportuno reçordar que o De

mpnio se preocupa de Uma ma

neira tôda espeCial do Brasil de

.

"ido aos sentimentos �'eligiosos
do SeU povo. Para quem acompa

nha os aconecimentos da vida

pública nacional de Uma manei

.a Uma -tanto superficial não

tem talvez J;!otado que esSa fé

viva do' povo brasileiro foi a ar

ma vitoriosa durante essaS últi

mas convulsões do drama Social

que conseguiram lançar oJ:jlras

nações na maiOr calamidade. A

integric!.ade na f. em DeUS 'Os

do' Cristo Red.

RESULTADO DO 3° /

SORTEIO (MÊS DE DE
ZEMBRO)

REALIZADO NA TV TUPI.
DE SÃO PAULO'

CANAL 4, DIA 30/-12/63 às
17,55' h.

ZONA NORTE

1: PRêMIO

sscre

COMPRÀDOR - 3 (três) quilates
mantes lapidados'
JOSÉ THEL'vIiO BEZERRA VERAS
REa Isaac MeYGr n- 254 - Fortalezà - Ceará.
REVENDEDOR - 1 (hum)' quilate de dia
mantes 'lapidados
CIADE8A - Com. Ind, Artigos Dornéstfcd l
Eletrônicos S: A.
Rua Bar,Ao do fi,io Branco, 980 - Fortaleza _

Ceará
,

'

VEl'JDEDO?', - 1/2 (meio) quilate de diaman-
tes, lapidados

,

FEENAIÇ'DO RODRIGUES _DA SILVA
, I

de dia-

2" PRJtM1D
; COMPRADOR - 2 (dois) quilates de diamantes-
lapidados '

FLORÊHCIO JOSÊ TEIXEIRA
Ena Barra do Gil s/no - Mar Grande :-_ Salva
dor - Bahia

.

.

HEVENDEDOR :_ 1 �hum) quilate de díaman
'. tes lapidados
MORGENROJ'H LEONI & ClA LTDA.

'. VENDEDOE - 1/2 (meio) quilate de díaman
tes ·lapidad0s
.JOSÉ CE.LESTINO r\�ART::r'-TEZ

..::X}!'.1:PRADOR - 1 (hum) ,quilate de diamantes
lapi�ados ,

A.d'l.'ONIJ DOS S, R, SOBRINHO
Rua Mal\)Cr1HI. Deodoro, 13 -_ S. Felix - Bahia
HEVENDE:.:JOh - 1 (hum) quilate de diaman.
tes lapidados
SADEL.. Soc, Artigos Domésticos, Elétricos
Ltda.
,Rua Canso Fninco, 352 - Feira de Santana _

Bahia
'

VENDEDOR - 1/2 (meio) quilate de dIaman
tes lapidados .

JOÃO ?EREIRA

ZONA CENTRO

l° PRÊMIO

COMPRADOR'- 3 (três) quilates de diamantes
, lapidados
ELY ALVES DUNIBA
.Rua Catafundo, 635 .:_ Belo HOl:iz0nte - Mi
nas Gerais

1 (hum) quilate de dia:
mantes lapidados
IN/ELEZA LEVY

VENDEDO]?v - 1/2 (meio) quilate de diaman
tes 18.pidados
FABIO

2° PR:ÊlMIO

COMPRADOR - 2 (dois) quilates de diaman
t6S lapidados
DANTE ROSSI PERES
Rua Barata Ribeiro,
de Jap,eiro - GB

REVENDEDOR - 1

12 - apto. 101 Rio

(hum) quilate çie dia

r
2° PRÉMIO

TOantes lapidados
S.r\1\1:UEL GARSON (Casa Garson) - Rua U
ruguaiana, J05j.7
VENDEDOR - 1/2 (meio) quilate de dia.

m�nte,g- tapida.dos
FEREIRA

'\
COMPRADOR - 1 (hum) quilate de diama�-
tes lapidados
JOP_O ALBANO FILHO

,\

I
I Av. Caio Martins, 614 - Matosinho - M. G.
,REVEl',TDEDOR - 1 (hum) quilate de dia-
mantes lapidados
RAFAEL & ClA,
VENDEDOR - 1/2 (meio) quilate de diaman-
tes ,lapidados I.

ELIANE JORGE RAFAEL

ZONA SUL
/

,COMPRADOR - 3 (tres) quilates, de dia
man,tes lapidados
pLIVIO EOILLiAR
Rua Vila Caramelo - Santa Maria - R,GS .

REVENDEDOR - 1 (hum) quilate de dia
mantes lapidados
STOEVER & FILHOS - Rua Silva Jardim,"
197(i), - Santá Maria
VENDEDOR - 1/2 (meio) quiJate de dia-
mantes Ilapidados,
LUIZ STOEVER

2' PRÊMIO
COl\ÍIPRÀDOR - 2 (dois) quilates de dia-
mantes lapidados

. /

CHARLES FRUDIT - Rua Correia dos San

fos, 12 s/5 - S. Paulo - Capital
REVENDEDOR - 1 (hum) quilate de. dia-

.

mantes lapidados
CASA INDEPENDENCIA
VENDEDOR - 1/2, (meio) quilate de cUa
mantes lapidados
ROSA GURFINKEL

3° PRÊMIO
1 hum) quilate de diaman·COMPRADOR

tes lapidadOS
IRENO'ZAGO
Pinhsiro Prêto - Santa Catarina
REVENDEDOR - 1 (hum) quilate de dia-
mantes lapidados
DRESCH & CIA.

VENDEDOR -- 1/2 (meio) quilate de dia·
mantes lapidados
EGON1 E. SINGKER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

"Instalada nesta Capital. em 12 dé mátço de 1962, eom- /

pletará êste ano seu segundo aniversário de f� 8'Jds

têncía a Universidade de Santa Cetal"iIm. Naq\18la dáta,.
funcionava a Reitoria no sallo nobre da Faculdade de Dl.

reíto, tendo por. mo�mário llnl pequeno armário e uma

máquina de escrever, obtidos por empréstimo. COl1l0 run-
l íonúríos, o Dr. Aluizio Biasi, atual Secretário Geral, o pro
fe,�S8',· n€natq Barbosa, Chefe de Gabinete e .um datílõgra
io" - di�5e. ontem, à "O ESTADO", o professor João Da
vid �,;\Erretra Lima, l\'Iagaifko Reitor dà nossa Universidade.
interpelado ao ensêjo da ef'éméridc. ' '

.

,',I,
I.

ão David Ierrelra lima armado e,.no corrente
está sendo construido novo

prédio, completando aquela
primeira ala com,mais seis

laboratórios, saias da aula,
'

·

audítéríos, Gabinete do Dí

reter; Secretaria,' Bibliote
ca, etc., ficando, assim, com
uma área de dois mil e qua-

mestres. Se� recurso títuíndo o mais belo par.:, de maestro:" ,3) apretenta.
.atender às mais com,/ que da nossa Capital. Ali ção do'Coral da Unive1'sida·

I

necêssídades para 'seu tan- funcionam satisfatoriamen� -de em Florianópolis e . nal

cíonamento, algumas, sem te todos os seus departa- cidades. da Làguna, Tubarão,
"As unídades uníversítã- ao menos salas de aular pró- mentos e divisões em pleno Itajai, colhendo' sucesso ex

rías.. em geral, desprovidas prías, funcionavam em Io- rítmo dé trabalho. A sua traordínãrío; 4) publicação
de quase tudo, viviam dq- 'cais que Ihe eram ce idos contabílídade foi mecanísa- do Boletim da Universidade;
êsfôrço, dedicação e ídea- ,por favor." da com equipamento NA. e, ainda� palestras, exposi.,
'lísmo dos seus, diretores e Contudo, esclareceu-i os o TIONAL e a Divisão -do Pes- ções, de pintura, cursos e

--------------�_____'::__;c ilustre catarinense: '�_ Oje,' 508:1 'com todo o' equipas muitas" eutras "realízações
tudo está mudado! A -equí- �ento já adquirido. tam« que'marcaram a presença

pe dos que dirigem a 'Uni- jbém -O será cem. equipa- da Universidade na vida ca-

e versídade reitor, díretores; mente, Mê�ànograf, C> àpa- tarinense,' como 'fóco ír
.... professôres, runcíonãríes e 'relhamentc da Imprensa radiador de cultura sem

.

.

acadêmicos �'dedicada ",de Universitária,
'

j'á adquirido igual."
corpo e alma a essa 'obra' e na Reitoria será instalado

_gigantesca 'e 'meritória, po- em pavilhão, cuja planta lá INFLUÉNCIA BENFAZEjJA
,9 ver, apresentarj com a pronta. 'assim esperamos,

satístação -e o orgulho do será concluído em quatro
\ dever cumprido, uina -Uni·' meses. A clícheria e .o p'<lhi·

versídade nova, que ,se ex- nete fotográfiCO já se acham'

pz.nde e cresce ràpidamente encomendados na Alema·

6"'1 benctícío da mocidade nha."

brasüeíra,n

WlIDADES DESPKOVID.ü}
DE QUASE TUDO

ACàLa' de SOl' t-ansrertda
para o Tesouro

.

do. }Df3tado
11 ·t"e�c:ão Mecanizada do De

l)' , nr.' e. 'o Est:'dual de Es

tatístíoa
A"u do serviço normal

ql.'� 01''' lhe está 'sendo con

naclo, !J(luela Secção pros
sará a prdceder à mecani·

zaçãO das fOlhas .de paga·
mento dos funcionári9s P�l
bUeos, 0 que cOJ?Stitui toe·

. dida acertada: para um .

major contrÓie, facÚidade,
.

economia qe �mpo. de ma·

te.rial 'e �o passonL

Govêrno cconomía tuncío
nal, que possibilitou o au
menta do padrão de seus

operadores com vantagem
flagrante para a melhoria
do vida daqueles servidores
e -r:1aior produtiv�r.de �.fQn.
cionai.

ECONOMIA, PJ\RA O

TADO.

As máquinas' . ora -

opera
das -pelo Departamento Es

tadual . de Es�a:tística sã�
'de propriedade' <ia I.B,M.
que as alüga ao E�tado, co·'

.

VANTAqENS HtJMA:NA� brando '-onerosos: ,preços ..
'-, Para red�r. o éuSto 'dês-:,

A atribuição d� novos Se:t- se serViço, é neóessárkJ que
viços para aquele setor a ArJ.uünistração aproveite'
't.ér;njco, veio propiciar ao t' mais po�sível aquelas má·

�, .
'
..

quinas, ex trumde delas o

maior ren ümento e' econo
mizando com pessoal técni
co do qual muito' carece-

mos.

É de (se regisí.rar UH a

Secção Mec?nizada, além de

apurar as estansncas Oi)

Departamento E�ta('�lml de

Estatística e elaborar as fC,-
. lhas de ];!agamento I do pes
soál, �índa -emite as contas
de t energia elétrica da

ELFfA e da EMPRESU,L e

'os talões de Agua e Esgôto
'Çia. Prefeitura de Florianó

'polis.,
,

\
.

,

. Com a transferência da

SecÇã.o Mecanizada do De

pnrtamento Estadual de Es,.

Jatfstica para o '1:esouro do

Estado, cumprlu:se o esta

belecido
.

no artigo 27, da

Lei n" 3315, de 2-10-fi3, com

.:T.r.rmuA.: TR ;\B.I�LHO' •

Inlora:

li . r-

� amos· il jijü

fev'ereiro
-

..

(���, .) ,j.. �j-:, ���
./ "

_ t

�fr.:?���
;,;.ij----�.
ré�r

._- F'azer uma viagem agra.:
dável e bOllita;
- Passar 4 noites e,....um

dia nO melhor clima 'de San-

ta Cata:rina)' principalmente
uessa �poca do ano.
_' E participar duma Fes

I

ta da Produção Iil.ue muitos

municípiOS yão realizar em
. São Joaquim.

Aluga�se

FI

I

Geny Borges' manter�
contatos necessários. -�

,

_ i

SANTA

i

�

CATARINA

. ) .

t. Di 'i"ao de ,,�s:;i:stJmcia �o,s Estudantes ela Unlversida:·

clf,J (te Santa CaLarina, comun,ica aos interessados que 'a Rei·

toria (i<" use, necessita Jocar. prédio amplo, no Centro 'ela

cidáde, a fim de instalar a. Casa do �studante Universitário.
Para al1aisaue�' in[nrmaçõe,s, ou àpresentação de pro

POStê.3' qu� prL;�nchan; Oti l'of1_uisitos acima especificados 1. �
t.eressfl:do aevérão diqgil'-se' .a �eitoria, SItO à' rua

SETOl\ CULTURAL:
CIATIVAS

:: Secretario da
A·!.,

.
� gncuhura'

INI·

FACÚLDADE DE DIREITO

"ítste; tradicioqa1 estabe

lecimento, qu� por ser o

mais antigo da Universida
-de, é por' isso mesmo, ·me'

lhór aparelhado e'
.

instalR:

do, teve o seu prédiO todo

pintado e está sendo, provi
denciada, para breve, are'
f�nna_do seu Salão N0br�.n

FACULDADE DE CI�NCIAS
, ECONôMICAS

.
FACULDADE, DE

CIA

Sõbre a Faculdade de

l�arlnãcia disse o professor
João Dayid Ferreira �lma:
."A F'aculdade 'de Farmácia

sofreu cómplPt,'l· nie;I'.amorfo·
Se. lt"1J.Il.eLOil<lVi), "t�111 velho

predio ·c' mantmha àulas em

sala emprestada .da Facul·

dade 'de Direit�� Não pos-

�7,,----------------------�---------

os

S&.nta Catàrina e (:, sr. Eor·

nimi NatalinQ poito SeCl·e·

tário da Entidade, estão in·

'��,,!,':'"
QUADRO SOCIAL EM .,3'1-12·1963

a - s6cios fundadores ',' .

b _ sócios efetivos

TOTAL

4::1

361

7

52

165 total 224
180

,
.

o ..... 4 .. " � � ...... " .. o • " •• � •

quadfa.:
disso, em 1962

foI todo reformado e pinta.
do o prédío onde furíclon�
a administração e construi.
do um prédío"": de emergên,
cía com duas salas de au.
la."

l

I
(Cont. na 5"�, pág.)

. ,

, Prefeito Casar Augusto 'filho
"

"

Tratando de assuntos Ii- Sr. Governador Celso Ra-

gados à administração do mos e Secretários do Esta·
seu município, .está em Flo- I do inícíô de várias 10braS
rtanópolís o Prefeito Cesàr· públicas em sua comuna .

Augusto 'Filho, de Videira. Ao Prefeito Cesar Augus,
_S,S., que dentre as reparti- tC8Fi�ho, os lCum'primentos
ções vísítadas inclusive a de "O ESTADO".
CELESC, abordou, com o

\.

I I

'('1te'TP�:', "1 sótl"-e ii!'! ati- Refecinde-se ao setor euí-
Y!i�� des da �f·i. l';a nesses tural, disse o nosso emí
(f is anos, 'd:c-t�,"-l'OIH,OS o nente entrevistado: "No se

M..griifico Reitm', Profes·, to" da cultura muitas ini·

",J' Feneira L 'ma: "Quadto cdtivas foram tomadas' pe
ao que foi feito em ts,o 10 Departamento compe·

pouco tempo, não obstante tente, cumprindo ressaltar:

tôdas as dificuldades e per· 1)
-

realização da Ia� Concen

'calços enfrentandos, com tração de Corais Universi·

reduGão dos já modestos tários do Sul do Brasil"
reeurso, financeiros, pelo' com o comparecimento de

plano drásti:co de cOntenção Corais do Rio,
.

São Paulo,
de despesas, elaborado pelO Paraná, Santa Cata.rina e

Govêrno Federal, gostaria Rio Grande do Sul, reunin
de referir-me, inicialmente, \ do mais de quatrocentos,
à RAitoba, hoje instalada

.

acadêmicos, I'Iouma' das r;naio
em prédiO próprio, com cêr· 'res e mais belas festás, já

real proveito para a mcio- 'ca de oitocentos metros, ,realizadas nesta Capital; 2)

nalização da ,átividade esta- em terr�no com aproxima- ",orgE.nização do Coral Uni-

. tal. damente dois hectares, C011S· .versitál'io, com contratação
________�__-. ��_-----�--�------���--�----�--- �

, 'I

Celsoc estimula:a 'proJissãu

Interrogado a -respeíto
das Unidades, declarou-nos'

'O'
..
"""

,

Esr...AD' o·�
.

o professor João David Fer-
'"reira Lima; "As unidades,

todas elas, sentiram a ín-

fluência benfazeja da exls-' O MAI.S AlfliGO DIAJUO Dt SAfirA CATARINA
- •

, tê'ncia de uma Universidade PlorianÓpolis, (Sex�aIFeira), 10 de' Janeiro de 1964 .

Federal em nosso .Estado."
I

No setor ,1;JS construções, Concurso para inspetcr e"cumpre ressaltar a de vá.'
rios. prédios de emergência Diretor de G

'

E I rconstruídos, 'ràpídamente, I rupo sco a
para atender , às necessída- �A ,Secretaria de Educaç�o As provas correspondente
p.e� prementes' do ensino,". : e Cültura, a exempl€J. dos aos Citados concursos· estão

anos' anteriores' vem pro· sendo realizadas no antigo
movendo através da Direto- edifício do CóÍegio Dias Ve
ria dos Serviços de Exten· 'lho e serão encerradas no

ção, os Concursos de in, pl'Oximo dia' 14 do corren·

gresso' e reingl1.es_l'io aos cár- ·-te" sendó qtW a escolha de
·

gos de lnspetor. Eséolar e vág�s, está' prevista para o

Diretor de Grupo �sqolar. dia. 24 dêste'.
· .,._._-----��--------------

Vem aí os .·nOvos sU�mariii8S
• ", <

SAO PAULO: 9 (PE)

Procedente da Guanabara,

Atendendo o oferecimentõ ..--

Speidel, mantEmdó impor-, genheir.os florestais, ou ido:r.e�dade fIloral, dos certi.
do Governador Gelso Ra .. _· tantes 'Gcntatos com S. Exa. 700' até 800 novos engenheí·· ficados . d& conclusão do
:mós I:ara fixar em Santa que )110SlrOu-se vivamente ros, cada ano, Êstes núme- curso ginasial e 'colegial (ou
Catarina uma estação flo· entL:.siasmado em concr3ti- ros bem' demonstram o fu· equivalente), do ,titulo de
'restal da Escola Naeionfll zar �'ol'erl.ít. 0., Sr. Gerh2.rd' tUlO da profissão, que pode- eleitor para os maiores de
de J,'<'l{)restas, estêve .em, FIe- S'O�hlel \; c.;o·clíretol' da E';· ' 1':\ ser apl'Owit.arlr eSDecial· 18 /1J'·."1" :["t'1ç6,ia) e da ta.

riap'ópqlis ,o d�, G�rba.rd c!>h( ln�üra inçarp'orada à menttl!La tlh€.L.�a ",oi.;_;; ·emprê· n l e m.:;crição no valor de
..

\C.�
,'" ,'I"}-'<;, ... �'bhlveh.ií:táàe do- Paraná, co:��sas flbr-estals �'és€aduais e 3uO cruzeiros. A� provas de

mo sua 10°, unidaçle. A esta· federais, nas estaçõ'es de haoili tação serão tefl1izadas
c;ão ':fl:irestal que teria Inca- pesquisas flor�stgis, no pIa- p"ov�lv<'lmenLe na primeira
lizada e:D S"wt.a Cf1lHrina, llQjament6 do uso do ter· metadc! de fevereír'o em

l?rcvàv�lmer'te no· rrllUlÍci- rena e em vários. setôres en· Curitiba, éentr0 j,Jolltecnico

pio <de Lajes, ser-h a 3' no �re!is indústrias de' madei· e 'versarão s6lu'e as seguin·;.
gêl1ero, juntamente c?m ara.. 1:e8 n1�tériHs: Quir-l"ica, Ma

do _Ama,zonas e Minas ne- Para. os exames, vestibu- temática, Biologia" e Portu·
rais, -A ÊscoJa conta. atual- ,lares os interessados deve· g-uês Mais algu\ls pormeno·
mente '(;orn 901 alunos, es- rão dirigir·se /

em requeri· ies da inscrição e pTogra-

,,� tando reservadas mais 40 "mento ao Diretor ,da Esco· mas detalhados para, ?S pro·

'vagas para o vestibular dês· lIa.: cOfrLa' apresentação da· vaSe pod�m' ser obtidos na:

�ca�tei�'a de, �'tl(:re-ritid<lc1e, do" ,Escola.' NácÚonhl de FIo·
I l' ;�!'F\ cujas inscrições ter· ,;;e��l'ne:' �-'pi'e,ttgtáLi'cO, ,da pro...::.. rt:,f:tu5 i
ltll.,,,rão ern fins. de janeiro. d

,�

va e éj_uitaça C�i'!" o 'Ser- .Cen�rn Po1it0cnico, Çuri.
o. 9g�SO.' tE;)lp duração de; 5 vi60 il1ilitar, Cfptoccípia au- tiba-Fal"o;'iJ
anoi;i"iiois."d'� &i�d�1Ín�s bá-� téntiG�ii'1),.' qa 'cettidã6 ':'4� :Cx. Postal 22fi9. - 'b'on!3
5icas como 4t l\:ate-rnát)ç,t,. i n·�.l'-.c'l'm"";"'0' d'o".Qj·e�!'ado de"', 4."5.30::, _

'.". ,� ,_ , �11 ., ."'�..

J ·,,�I.l,.L., 7 ..

'l.>' c-,;L 1

; Químíca/, Otgf\rijqil i�;'6i!wrt_j:·; _:j__,;'_'_'_�'__: _'"-.'__.""",..:_.'.........,. --,;_-------�-

,'Cá 'a6gi P.ra.dulos� {).oresta:is, :'
.

'

, mete�rolbgia, ·-TopOgrafia,· .

r·�It·t" QS II!' J, ,nnf'rr�t:!fl n��l;;laGeografia' Econômica Flo- f�(t ris' � rOI � ,h��> �i,i '\ !.u
restaI, . Entomologia, Botã-, ipJ l�.' L UallHJ � � �t� HJ .�: u � � w�t
nica Florestal, e três CUl'SOs�

Geny Bo'\g'es esteve' (' �,.,... '1 d• )T
�

er):}) 1...1\1., esta, evan o ti ce-
especiaJizados sôbre Den-J Põrto Alegre, onc;le se avis- ríq a p0C"1 df:� StÚart 'Walker
trologia, Me .lsuração Fltl- PAS,tau com o grupo 88tu an- "�T}_\.':'T) FE$6AS
restaI, Aer()lotograTnetria' pa- til' de' l'ioalta do CPD. Seul> 8:1\1, ;cHo/.J:tNTO AS I.EN.
rá invf;>ntários de flore1,stas, cotn:ponerltes mál'll;:estaram 'fILHA'::; COZINHAM",
SilVI.·cultura, Solos F 01'os"/. '

d
' , \._tI'

..

VIVO eseJü oe etl a"ew ex
tais, Prpteção das Florestas \

um
" estreito intercâmbio

corüra incêndios, insetos,
com seus colegas catal'lnen-

Dms 1::> a ri, V(lmOi> à et.c., Economia Florei>tal, PJ' ses�
Festa da Pr0dl';;tio, 19tH. litiea Florestal, Conservação

_ _._ .....__� "___-r_�_

Si:i.o dOI1,)'; da Festa, Q [J),!- dos So�os" Preservação de·
, .

VO

'd.e
São

J')<L1.'L.ürn
por; s·��.

' Âglla; 'utiliza«ão da'

Madei-lO'
,,7;,

.......
":·

. �l".�-"'f.:"":
�

A' .;:r;ciação Rural;
,

'ra__, Eng(mha�ià Florestal 'i" f: �", .'

'1 �m a Ol':ell;, c[o do Go- para construçao de estra·
.

�';:"['
• ;'i

'

vên.o do Es ado
-

atravéz qa das,
_

viveiros, etc:, Adminis-'
-

I" �!". .�. �

Secretaria da Agricultura; traça0 I das empresas flores· ,

E também tem a colabo tais, "marketmg "e outros.

rac:ão da.Prcreit�ra
.

Muiü- Recoflhecendo que apto·

cipaL fissão de' engenheit-ü flores-

Por 3 motiVos ,vamos ,
.

tal' é uma das m�is impor· ./

São JoaquilÚ. 'em fevereirO" tantas para o futuro do

nos dias 15 à. 17;' Brasil, o 8r. Celso .Ramos
verú' tomando essas medi·'
das iniciais de estIrl'1ulo à

Escola, poiS nosso país dis·

põe das maiores rElservas
flore!'itai.s do mUndo.., q_b-pois
da União Soviética. Em

.

comparação com. a organi
. zação florestal de outros

países, o Brasil precisa de

aproximadamente 30.000 en·

No eX]_)ediente do ilia 7 de

janeiro do correl�te ano, o

dr. Luiz. Gabriel, Secretário
da Agricultura, atendeu, em

seu Gabinete as seguintes
pessoas� Dr. João Demaria
Cavallazzi e ,Or, Moahir
Thomé de Oliveira, ambos
são do Projeto Gado Leitei·

ro, e trataram de assuntes

reterente!i aós programas
de 1964; cómo tamõém �o·
bre a. Fe.<:tà da Produção,
1964 em Rao ,Joaquim; Leu,

lmster WilmaJll1;, do Banco

Na.cional de Crédi10 Coope
raLivos, de Curitiba, tràtou
do levant.amento do Coope·
rativismo no Estado preten
denuo int:r:oduzir Banco

Cooperativo em Santa Ca·

tarirm;
. DeputadÓ Lecien

Slowin�ky, Deputado; de

Araranguâ, apresentou S8'JS

votos desejandO qlie - 19G4
seja proveitoso no �étôr
Agro·�ecuátíó de todo ·,Es·
,t�do e dr. Nilson Alves C6s·
!ta" MédicoNeterin�wio. ,tra"' siüa laboratórios', e riem

tou' de ·matérlà re.ferente .� . equipamentos. ·'lt'oi.-am COl!·"
el'\tl'osamento. de tl'abalhos ch,lidos' e inieiramànte equi·
veterinários na l-egião Ops- pados em 1962, nove labora·

te;' as principais exigências. tórlos modélo em prédio de

três. 'andares, de. cimento

.

Rief Corrêca é O comandante do
'.

, "RIO GRANDE" I

�

.

E p;:o�seguiu'o l'.iagn,ífico Eleverão chegar. a Guana· lé�, Natal, Reciie e Salva·

Reitor, -. referindo·�e. 'p,'. ,.Fa· baTa, nos próximos dias, 05 dor, a camir.tho do Rio:
!_cnldade- de Ciências' Econõ. submarinos "'Rio Grande do Como se. sabo,

.

() Coman·
minas; - "Esta Faculdade, Sul" e "Bahia", que em s�- . dante Nelson Riet COl:réa,
funcionando em andar que, . tembro do,. cOlT�ntú ,alTO foí durante· vários anos

por empréstimo, lhe faz a, foram transferidos,' em ec- COl1'i.and'mte' - da Escola de
Escola de Comércio, pi'oeu. rimónia. na Base N�val de
ra, no momento, trocar Pea!'1 Narbor, na Marinha

. com o Govêmo do Estado dos ,Estados Unidos. _para a

prédio que. êste ,lhe ceqeu Marinha de Guerra d0 Brn·
<t �.""

na Tràvessa Ratoclif, por 'si1. ';As novas unidades na-

outr·o melhor e com terreno vii� bra.sileiras,. que são co·

que permita insf�asse, cón· mandadas respectivamente "O ESTADO"_ congratula·
,dignamente, até que seja pelos Capitães de Fragata se com .o-Comandante Riet

c_opstruido {) prédio defini- Nelson Corrêa e Abilio Ma- Corrêa :ror m;l-is El5Sa 1m

tivo, Recebeu, tam.bém, equi· . chado, já escalaram. .em B& portante comissão.

pamentos, l1vrtls e seus�pro· ..... '�t , ',;.,";'." l, "I')' i" ., _. 1(;' �""...,�,,
.•

, ...J
fessõres .e alunos ·fizeram

N d"
' ..i

d
A

bviagens de estudos e àlguns a a a' Ina'SO" '.'

recursos no M,E.C,'� ._,

O Salário Mínimo
chegou a S. Paulo esta tar

de o Minis,�rú ' do Trabalho
'sr, AmaÚrj Silva. Ainc(a em

.çong�nhasJ.; desmentiu noti·

ciário a respeito d01:l novos

índices do salário lninimo,

Aprendizes Marinheiros
Santa Cat.[�rina, oúde grán
geou' a admitaçãó dos cata·
riner:sep ,pela sua brilhante.

atuação. _ \

afirmando que o IjEPT am·
da não fonwccu nenhUm ré·
sltltaclo dos estudos efetua
dos a respeito. De outro la

do; .
o tltula-r" do Trabalho,

:col,1firnibu o. rezoneamento
em. São' Paulo ·em três rc·

giões,
.

pa,ra efeito de sàlá
rio li1ínil11o,

Ultimas'Notícias

RIO Sor-nente na prÓ.
xima qui a-feira é que a

l?elegacia Regiona.l da SUo
NAB tratatá do problema
da libe�'ação ou não dos �re;
ços dos cinemas., Foi o que �
informou esta manhã o

Delegado Regional do órgão
BH.ASíLl,A - Esta sendo Sr. Normelio Ramos. Aeen·

esperado 'hoje na capital tuou que a SUNAB está ia·

federal o chefe da casa cio zel1do um completo" leva:ll

vil da preSidência da 'Re· tamento de todos os cine·

pública, trazc!ldo para pu· 'mas da Guanabara, sendo

blicação os atos assinados . que 60% deles ja estão ca-

pelo presidente Gouiart em dástrados. ..

petr·ópolis. ___,:______

RIO �'O Ch<;tl1celer Arau· .

MONTEVIDÉU SU�iu
jo Castro será ovparaninfO - '33,5% o custo de vida em

da tunna de diplomatas Montevidéo no ano de 63.·

aprovados em curso para '- Foram informações das' au·

ingresso no Itamaraty, 'em toTidades uruguaias.
solenidade ,marcada ' pam

WASHINGTON - Em sua

mEmsagem ao Congresso, O'

présidente Johnson' afir
mou que os Estados Uni
dos declaiám guerra a Io-
me e as' armas nucleares.

SAO PAULO - O s8creLa·
riado pa�lísta será �eforma·
do na próxima semana.

404

Fevereiro com

do presidente
ca.

a presença,
dá �epúbli-

Sinnicato dOS lnrnaUstas
·t�vrl�l�píl{? Póntl"nll am.

- Au l�YlnHl bu Ií i .u� II
I BRASíLIA - Chegará a

O sr. Adao MÚ'anda, }'1'e- formando que no período. ,Brasília depois de amanhã

'sidente :lo Sindicato dos de '26 de'agpsto a 31 de de· o Ministro de Obras Públi

Jorn&lis as Profissionais de zembro de 1963 os fatos re· cás da Gl'ã-Bretaflha
.

Sr:

lacionados com a vida do Josef Riton.

Sindicato foram' os seguin·
tes:

a - por falecimento , , .

b - Resolu�.áo nr. 7, suspe são
de direitos . _ , _ .

c -'- Resolução n1'.s 8 e 9 (não
.

exercício' efetivo· da profissão
por não circulação de jornais
e revistas) ... , , .. _ ..... _ .. , . ,

QUADRO SOCIAL em 31.12.63

404 BELO HORIZONTE _ A

polícia lnineirà localizou o

Nova.s Ínscriçoe::; em Ja- tal- c Alfeu CarneÍro Mns,
neir,o de 1964: :r'0l'!�m inscri- correspondente da Revista

tas de ucôrdo CO!'!l resolu· do Sul, em Joinvil1e.

ção da diretoria, em l·eu· Reuniões caa Diretoria em

l1iã-ü de ontem e }1(,U' terem 1963 -' Ord.inária - 9.

apresentado a documentp,' A diretoria está elaboran·

ção exigida, os jornalistas do o relatório relativo ao WASHINGTON, 9 (OE) -

Di.v·nQ VIario " !:i c.r.etário exercício. de 1963 qlle ser� As' relaçõ �

submetido. na i Jorma da dos, Unid

ex-de.putado Celso Arihos
Motta. O ex-parlamentar h�,
yia: sido� condenado 'P?!r f!ll
sificação de dOCUmentos.
Na ocasião éstava "hol5pita
lizado e nua pode ser remo

vido para a casa dc deten:--
I

'

ç.ão.

CIDADE DO VATICANO
� Fontes cao Vaticano in·

formaqlITl que o Papa páu
lo VI, fará urna visita ofi

daI ao Presidente da
.

Itá-'

lia, amanhã. ( .

.

as:'!.eml,JJéia· gera� qW)
"

y���lçi(l·:.· esp�çiá;�,

Relacões 8rasU'- fUft
que o Sr, ,Rtoberto Cat11:pos
empaixado'r do Brasil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




