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FLORIANQPPLIS, (QUIN'l'4·F�IBA);·�: DE J�NE:tlt

Celso' inau

\: '

SÃO PAULO, B '(OE).. '-

Projéteis de calibres dite- r

'rent.e,s que foram encontra- ':
�;:�41."-.;-�Ji!l, (Li, c.,nsa, do 'sr.;,
_ ,Cá1:valho Pinto e José Bo

_;;-. nifácio alteraram. fundamen-
, talmente as investigações

, �

\

,eide Sousa
iildulta�a .,

. '.d� ._:..-;.)�����,

RIO, 8. CÓE) H- ,'Rtf���p
/ indul�o especial ª

' j�vem
NE)iPJI SOUSél, Nascimento,

que em setembro do ano

pa&asdo cegou a tiros na

I Guanaba:r:a; O motorista de

/ lotação 'que arrancara brus

camente co�n o, ve1qllo ati

rando-a ao solo, e fazendo

crer que' percler� a possibi
lidade"de ser mãe, Solta,
Neide anunciou o casamen

'to até o fim' do mês, Pre-
" tende agora viver

I
em ,São

Paulo,

.

GUANnoaRA:
Raciunamento

RIÓ, 8 COE) -.A coorde

naçã'O do racionamento de

energia elétriGa volta-se a

're1,mir-se 'està ma�hã para

\ e'xame <:).a situação na Gua·

nabar,a, Ainda' hoje o carió

'ca estará livre dos q)rtes ,

-

de energia
'

elétrica, Acen'

'tuou que· à vasão do Rio

Paraiba voltou a baixar,
porque parou de chover' r;a
região.

Outro Acid�nte
,(,entrai

\

ção entre 'as estações de

do Br'asil distribuiu nota Santa Cruz e Paciência sen

do feitas por locomotivas

na
\

RIO, 8 (OE) .; A Central

oficial sôbre o acidente

ocorrido hojé na estação de

Santa Cruz, quando um

trem de' passageiros colheu

outra composição vazia, e

que se achava estacionada
no pat€O daquela estação,

Diesel. '

que vem sendo realizadas do ao ex-ministro 'da' fazen

ern SãO )'aulo, As autorida- da e ao ex-secretario: de
(11";; ,porif'i..ris admítern ago-: agricultura pa"ülsta'.
.'OO:-é�� � um áténlià.t..

.

�-�..��� .)" ,_

CNTI Estuda' o rezoneemenío
- I

, para oselérie mínimo
,

RIO, 8 (OE) _. Os' estu- partir de ro do corrente, f:

dos sabre o resoneamento não' sejam nunca inferiores

do país, para efeito do pa- a, 100% em relação a salá
gamento do salário mínimo rio mínimo. atual. �'

foram entregues aos diri- '
I

gentes da Confederação Na- ------.......-_;.;

cional dos Trabalhadores
na industria para estudos.

Delegação de dirigentes da
CNTI esteve ontem com o

ministro do trabalho, rei
vindicando que os nóvos sa

lários mínimos vigorem a •

Jango fala das dificuldades que o

govêrlÍo tem enfrentado'
(

a qual. apoiar,a o programa
do direito ,do; negro e a <li,
minuição dos impostos. Ao

mesmo tempo apresentará
plano ,próprio para lutar
contra a pobreza.

.
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1 'ENCONr�O JANGO ALOISIO
PETRÕPOLIS, ,8 (OE) - K;ruel Comandante do 2°

a Pr�sidente João Goulart Exército: e com o superin
recebeu na manhã de hojé tendente da SUPRA sr.

o _govérnador Aloisio 4-lves'\ João Pinheiro Netto. E�ta
do Rio Grande do Norte. O tarde o Presidente continua

Chefe da.' Nação despacl:lou despachando. corri os Minis
ainda. no Palacio ·Rio Negro tros de Estado.
com ,o General Amauri

ca insenta do pagamento
do imposto de vendas e

consignações, o
,

pequeno

proclutor. Esta é a determi·

na,.ção de lei aprovada pela
À&s('mbl�ià Legislativa Pa

,ranaens� 'e ·.sancionada pelo
,go�ernador

.

:N�y, Brag,•.. Q,

di�lon:a, considera ,pequeno

agricu!tor aquele cuja .pro

:dU$ãc, rião tepha .valor· su

perior a 21 vezes o maior

Greve de advertência e
,

de protesto
RIO, 8 (óE) - Porta 'voz

d0s securitários' informou

.

T E' � p O (Me"e�rof6gico)
(Smtese do Boletim Geometeorológfco, 'de,'
A. SEIXAS NETTO, válida llté às 23,18 hs.'do .

dia 9 de janeiro de 1964 ",,'............._1

'FRENTE; FRIA: Em curso: . PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MÉDIA: 1006.0 milibares; TEMPERATURA MÉ-

\,DIA: 38.1° C; UMIDADE ,RELATIVA, MÉDIA: 65.6%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo '-- 12,5 mms: Ne- .

gatívo - Grupos de nevoeiro cumulares esparsos -

Ohuvas ocasionaís - Tempp Médio: Estável. .

'Norte·do Estado.

RIQ - ;Q_. Mir:�s.trq _Amau-,
ri Silva deverá receber esta

tarde, o estudo do grupo de
\: ", .. �;; -

-

ttab�lho encarregado. de

examinar as reivindicações
dós servidores do SAMDU.

,RIO - A caravana da

cultura que percorrerá toda

a ·região. cortada 'pela rodo·

VÜi Rio-Bahi�, deverá se

aVIstar amanhã com apre·
s'idente da República em

Petrópolis. Serão tratados
detalhes "do plano de inte
gração 'cultural' dos 3 Esta:

, dos, serviços pela rodovia.

L' RIO - Prossegue inalte:
rada a greve dos ensacado

res de' café, ,que exigem o

cumprirpento, do ultimo

acôrdo 'sàlarial. O movi

menta' abrange os portos
do Rio de Jan�,iro, Santós e

Paranaguá.

RIO --O' generAl Luiz Au

gusto
. d$! Silveira assumirá

amanhã' o cargo de diretor·

geral do material bélico do.

exército.

-

WASHINGTON Uma

,

da Hungria a saída das tropas'AUadas da Europa Central
MOSCOU, 8'(OE) - Cír- acantonadas na eurapa cen- ------"'-------....:.;.,---,,--.--------------------

���s q��m:n;r�:�:r:f:::� !�����ru:��;=racocr:��.ra f: 'E'vl·tad'8 a' Guerra CI·y;1 em' Chl·pretro soviético Nikita : Krus- tdr Importante na serre de " I
_

chev., condiciona a retira- conversações de qesarma; LONI?RES, 8 (V.A.) - O antiga' colônia 8,0 explodir país membro da Comu�1Ída-
da das tropas russas que se menta e alivio da tensão, Primeiro-Ministro Alec Dou- a luta entre .as comunída- de. Deixamos bem claro

encontram na Hung'ria., a que, serão realizadas entre glas-Home disse ontem que des . cipriotas grega e tur- que apenas poderemos man-
'

retirada das forças aliadas este e oeste. o ,Govêrno brWÍnico. atuou ca. Falando numa reunião ter esta responsabilidade
com rapidez e decisão a do .Parbido ,Consérvador .em enquanto tenhamos a co

respeito, de,Chipre e que Críeff.> Escócia, afirmou operação absoluta de todos

isto. evitou uma guerra cí- H0!Íle: "Nenhum outro país, os partidos de Chipre e dos

"'fI' quê se teria degenerado, nem, a ,OTAN, nem a ONU dois govêrnos da Grécia e

ínevítàvelmente, numa luta poderíam- haver empreendi- Turquia." E concluiu: "Tam

entre as fôrças _ gregas e tlô, a tarefa que assumi- bém declar'amos que não
turcas. A, Grã-Bretanha es- nios com' alguma esperança 'se pdde esperar que assuma-'

'

pera que ,a presença, da de êxito. Nossa ação estêve mos esta carga per muito

ONU em Chipre lhe permí- de acôrdo
'

com nosso dese- tempo e que é urgente um

tirá retirar parte dos 2.00U, jo de manter a paz e aju- acôrdo' político."
soldados que enviou à "sua dar nossos a�ados 'e um Em Atenas; o Rei Paulo

presidiu ontem uma reu

/':
'

d
·

' ,

h
níão ,ministerial a respeito

�reve. OS' m',ar-i,t.',rmós 'e,,ntr,a,:,O oi,e �:ra�iPr;,p��m����M�:;st:��
I:· •.:. :I Paraskevoupoulos, o Chan-

,

O' e
;L·, d'·

.

-
.

��eler' Xanthopoulos Palamas
,

Em consequência ficou gra-; n' 5' U'::u ",': . ,I a: - 'e os representantes dos

.' vemente Úrido o maquinis- ,
'

dois principais partidos pa-

ta do. trem de passageiros. RIO, 8 (OE) - Prossegue hoje em seu 5r dia o movi-
'

dores �. o,,'>�Í'�Jistro da Via- Iítícos do 'país. O objetivo
A rede aérea .tambem ficou a greve dos trabalhadõbes: mento

'

aféta', 40 mil marítí- ção, _em busca de formula, da .nitinião foi, ao que' pa

afetada, estando a circula- marítimos por t�(ià�",o" país, mos ,e paralisa dezenas de do pagamento do 13" mês de rece, traçar uma linha co-

________________� M��,nM�rt�. Mci� ��oe'����pu� �md�refu��pu��

Te.rl· a' , EX'I·'stl· do o Ate" Iltado naís. Novasvreuníões se'rãol de. -sôbre o problemâ de" ChI·

realizadas -entre . trabalha- "pre, tendo em vista a con-
.

__.__---------------------- ferência qUE) sôbre o assun-

contra Carvalho Pinto Jehnson epreseníeu'oníem :� ::áL�!�_�::�a
brevemen-

\ mens'a'gê1m . da União

RIO, 8' (OE) - Só
,
Deus

sabe' d-llcs dificuldades que
tem e�frentado 'O govêrno
para 'manteI' este clima de

pa;z: e tranquiÜdade: e111, ho.- .wA$HINqTON;' 8 (OE)
ra difícil como, a que est,á O preSidente Lindon
vivendo o. país. Isto foi p' J.ohnson. comparecerá hoje
que (;1isse o presidente João ao Congresso Estaduniden
Goulart em seu discurso pe- lle com mensagem sobre o

ral1te os ministros de Esta- Estado' da União\ 'mediante
do ontem, por ocasjão do, _,;.,.. --..-------_----__-

jantar que lhe foi ofereci-
110. E prosseguiu: O govêr
no sente-se orgulhoso em
,podfr chegar ao fim de uma

jornada, ultrapassando es

�as dificll;ldades e mais do
aue tudo, procurand9 sen

tir e interpretar os anseios
do povo btasileiro. Mais
adiante prosseguiu o chefe
da ' Nação: Formulo votos

R f II
".

'se para que poss�mos pros-

e orma . Murana - �. m :�tod�:�o':;:n=m�

'eme'n' d�,-a 'Cnns't·ltucIIllO,n,.�": I :���:i�:�!�f P:;\���t��:� paraná:'
u �����d��eSa�: 6;ec��6 ven- '

Pequeno produt-Qr isento dó Ivt
-." RIO 8 (OE) _'" Líderes políticos' ,conti- ...:.. CURITIBA, 8 (O;E) - Fi-

nuam estudando o problema da refoJ.lma 'a- --:,--.--..:..:....-------.-:---
graria. 'Estão .sendo' equacionadas as solu

ções que de imediato' poderão gap-har o apôi0
da maioria parlamentar, abandonaqdo-se a \

emenda constitucional considerada irnpra
'ticav'él por todos. À" exposição q{té o' sr.

"
, I, .

.toão Pinheiro Netto 'faria hoje as bancadas
\ bÍ'e o/a ·etdcaa;rSUPR�) fOÍ:'can--,

·;·'i,�,"-.:; .'0'
-

.,.
•
,'-' .. , I' ,,,{:.',,�,;:!,·�t:.:},,.Ç/.�;:.. ;· q.!

firma Britânica vendeu cen

tenas de ônibJ).s ao govêrno
cu'Qano no valor de dez bi

lhões de dolares. A denun

cia do departamento de Es-.
tado Norte-Americano acres

centa que os EE.UU. lllmen

tavam profundamente a

operação reaHzada pela fir-.,
ma '�Line Motors".

RIO CaJrarri fortes
�

chuvas sôbre, vasta área

sub�rbana na, Guanabara.

,J)!m Marechal Hermes cho

ve';! granizo,

RIO -.0 Presidente João

-Gqulart respondeu men-sa

gem ql1e o �apa Paulo VI

lhe enviou da Terra Santa,
dizeI:ldo que o 'povo brasi

leiro acoI!lP�i1hou cÇlmovido
acontecimento

, ,Q �

O Governador'Celso Ramos, acompanha-
de de comitiva, seguirá hoje à tarde para o

norte do Estado, afim de' entregar àquela re
gião catarinense diversas realizações de sua

gestão. O Chefe do Executivo cata�inense
'pernoitará em Joinville, de onde seguirá
para Campo Alegre, São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Papanduva e Mafra, no dia 10
e no dia 11 o Gove�nador. visitará Canoi
nhas e Forquilha; Finalmente no dia 12 o'

1'; 'f: �s!: 'C�l�o Ramos ,s.tqr� ·.�m Porto União, .,

i

\ nªugurando, também, obras de seu Govêr-
no:-

O retôrno do Governad�I' Celso'
esta previsto .para domingo à noite.

Ramos'

� Ainda a Peregrinação Papal
CIDADE IDO VATICANO, ,ção'péla terra santa. Falará

8 (OE) - Fontes do Vatica:: partâcularrnents de suas en
no disseram: ser bem. pro- trevistas

'

com o chefe da
vavel'_ um, pronunciamen'to igr€ja ortodoxa oriental Fi.
hOje do' Papa Paub' VI" a triarca Atel'tagora.

. respei,to de· sua peregrina:
, I�

�---'--------- �,

LIDERES SINDICAIS
CONTINUAM PRESOS

RIO, 8_ (OE) -: A direto
ria da CMTI trá hoje para
São Paulo afim de tentar

junto ao general Amaury
�ruel, comandante do se-

gundo exerçito sua interfe- �
rência junto aos lideres
sindicais Afonso Dellelis e

José Araujo, prócyres que
se encontram presos,

Relações Franc�-Brasileiras
, vão M'elhorar

PARIS, 8 (OE) - Retor- tQrnará em março ou abril.
nará ao,Brasil o embajxa- O regresso do embaixador
dor Franc�s. O diplomata Baianas deverá marcar a

que foi retirado desde o. normalização das relaçõeS
episódio das Lagostas, re- entre 'o Brasil e a França.

-----

En'ergia para 'São Paulo:'
ESTIAGEM

"

RIO, 8 (OE) - Desde lhão e 200 mil quilowates. A
ontem ,a Guanabara está estia�.em nas zonas das re.

fornecendo energia elétrica presas que abastecem a ca

para SãO Paulo. O forneci- pital paulista -continúa.
menta inicial foi de 1 mi-

_,

Há dias, num tom de debique, uma emisson' ÍocaJ, �ri
trcando o, govêrno/falava IIJais ou menos assim:

- Luz elétt'ica para a Lago!l! FORMIDÁVEL. Luz elé.
trica para Santo AntÔnio! FORMIDAVEL. Luz elétrica para
Sambaqui! FORl\'�IDÃVEL., Luz elétrica para Canasvieiras!
FORMIDÁVEL, ..

,/

xx xx xx

Amanhã, quando' uma eleição se aproximar, êS,ses FOR�
MIDÁVEIS estarão na Lagoa, em Santo Antôniol em Sam

baqUi;, em Canasvieras supliçando votos, das populações
que nunca atenderam, quando esti,vera,m no govêrno;

Para eles., como o deboche im!icl!, e§sas populações llão
n·ereciam nem o cotiforto da ihtminação... FOft.J.'�IDÃ'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EM BLUMENAU, O PA
DRE BALEEIRO _ O cUs
cutido Padre Januário Ba
leeiro, secretário de Educa
ção' do govêrno de São

Tud, deu ,me ,expressivas Pàulo, 'êsteve, na semana
satisfações, passada, em Blumenau. Aqui
Pirabeiraba é um Distri- chegou na' sexta feira, últi-,

to produtivo em todo o mé- ma, 'com grande comitiva,

�dO
dé agricultura: Sua Se· de que faziam parte o seu

blém a*utnin1à. �ua rtla' aissjétJent.e militall\, !::\';'á�
incipal, calçada, ramifica- riQS, asseSsor de imll>re� e

se para o Oeste rumo, a fotografo. S.S. veio a convi
Campo Alegre, 'São Bento te da Rádio "Nereu Ramos",
do Sul, Rio Negrinho, Ma- tomar parte no programa
fra, ,Canoinhas, Pôrto-União "Prêto no Branco", que es
e seguindo finalmente I

para ·sa emissôra l�a ao ar tõ:
Curitiba. Ê o 2" Distrito de das as sexta-feiras. O dis
Joinville, com umà' popula- tinto visitànte' cumpriu

Por tão auspicioso even- ção de 5.164 habit�ntes; gep- aqui" vasto programa. FG!
t,0, a nataliciante será, e3- te ordeira, laboriosa, ami- visitado, no convento, San·
tamo� certos, no dia de !'lO ,ga e respeitável. Ali está to Antônio, onde se hospe
je, 2:lvo ,das mais expres�:-. edificada diversas fábricas. dara, pelo representante do
vas demonstrações de 9,-'A Usina de Açúcar, duas sr. Prefeito Municipal. À
prêço e 'e�tima, por parte fábricas' de tecidos.. etc. noite, foi-lhe oferecido, 'no'

'Outros melllPr-amentos co- Restaurante Palmital, um,.

mo: A 'Associação Rural, di- churrasco, a que assistiram,
rigida pelo competente Se- além do homenageado e
,nhor Sílvio Machado, onde membros de Slla comitiva
pude apreciar sua organiza- o representanté do sr_ pre:

sivas aos' seus familiares. ção e orientação, com resul- ,feito, o Secretário do In-
'

tado excelente' de seu tra- teriar e Justiça, de Sta. Ca
balho artificial. de insemina- tarina,' dr. Mári.o Tavares
ção, favorecendo assim cen-, da Cunha Melo e' diversas
tenas e centenas, de colo- outrás 'personalidaqes de
nos. Um Asilo, socorrendo ,destaque. O dr. Mário Tavll
inválidos de àmbos os '

se- res 'saudou o homeriageado
xos com a denominação 'de em nome do govêrnador

Cha "BETHESDA". Uma Coleto- Celso Ramos, tecendo inte
ria Estadual, um ,Jardim ressantes e judiciosos co

menina Maria Helena PÚblic6, Agência Telefônica" mentários em tôrno da atual
Fiuza Lima Fotógrafo, Farmácia, Bar- sit.uação polít�ca do país e

Maria" RelOjoaria,' Pôsto de dos principais' problemas
Gazolina, Igreja Católica e em pauta nas altas esferas
Luterana, Hospit�l ,em, con$- administrativas. O Padre

( trução e Intendência Dis- Baleeiro, com a espontanei
trital com Uma arrecadação' dade e a- correção que ca.
anuàl de 5 milhões e tre- �acterízam os seus discuro
zentos mil Cruzeiros, 'sendo �os, agradeceu a homena...
que a Coletoria deu uma gem, tendo palavras elogiO
arrecadação de 7 milhões. sas para Blumenau' e seus
Merece situação especial administradores. À, noite

a Socíedade Cultural ,Espor- ainda, no programa "Preto
Uva Guarani, pelos seus OT- no Branco", o Padre Baleei
namentos fundamentais. A ro fêz interessantes pro·
Cooperativa Agrícola e sua- nunciamentos políticos,,- resorganização. Em fim, Pira- pondendo as perguntas do
beiraba possui 1.750, bicicle- . reporter e dos ouvintes
tas, 570 carroças, 30 'carros coni. sinceridade e presteza.
de mola, 68 caminhões, 38 Afirmou que a candidatura
camionetas,' 25 autom6veis,' Adhemar de Barros à pre-
6 jeeps, 5 ônibus, 14 motoci· sidência da RepÚblica é ir

cleta� 16 motonetas e 13 reversível e mostrou as ta
tratores. zões porque julga ser êle�o
Qllero também resaltar o melhor dos candidatos em'

serviço que altamente está
sendo feito no Rio Cuba
tão, sôbre a ponte- de ci
mento armada e a barragem

'metàdicamente construída.
Ao Serihor Escrivão do,

Cartório Distrital,
, Eugênio

,
Gilgen quero respeitosa
mente agradecer sua: manei�

,ra amiga,
-

êôlaboradora e

eficiente, que por todos os
dias que aj, estive; colocou.

. '" a 'irninpa 'dlspo��
��,,:�. ,i·l:L�·>:{,·'

,"
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pios de Santa- C::\tarina /_ Alluncios mediante
contrato de aeôrdQ cnm a tabela, em vigor.

ASSINATURA ANUAL CR$ ,4.000,00 _ VENDA
AVULSA Cr$ 20.00
(A direção n.:w. se responsabiliia uelos conceitos

, .emitidos nos artigos assinados)

FAZ;EM ANOS HOJE

Cel.í1)r_( JÚLIO. AGOS
. TINHO VIEIRA'

Com sliltÍsfaçátl registra"
mos na data de h'Jje o de
éurso de mais um, 'Bniversá
rio natalício do nosso, pre
zado amig,o e distinto �on-

, terrâneo CeI. Dr. Júlio A

gOStinho Vieira, pr:::,fici.en
i te C1Jrurgião Dentista 'e

ofkial da, Reserva Renu
merada da PQlícia Militar'.

de seu vasto circulo de a�

milades, às ,quàis nós nos

associamos com votos de
per,enes 'felicidaes exten-

'sr. J,oão José LamarquB
sr. J,osé Cavalheiro lYIen-

des
. Walter Albany
srta. Maria Mansur
menino Mário Cesar

Ao ilustr,e' nataJiciante,
e sua digna familla Os nos

sos efusivos ,cumprimenLJC'I
'

MARIA 'CONCEIÇÃO, DE
JESUS

ves

'Vê passar na· ,efelnéritle
de hoje mais um ,aniver
sário natalício a prendada
p. gentil menina-mõça, Ma
rta Conceição de Jesus, fi
� da exma. viúva d. Ma
�a de Lour"des de Jesus.

a,uz 3JV3 OS
-.....;", '\ .

lo-O S O H Ó O V S

) '�'.,'
j

OLHOS
use óculos

bem adoptados

atendemos com exatidão
suo recAita de óculos

ÓTICA ESPEClALlZAD,1\
, ,

MODERNO lABORATORIO
\

Dia 27 do mês que se

passou dirigi-me a Joinville,
em ônibus que faz seu in
tenerário diretamente àque
la cidade, para seguir mi
nha viagem em visita ao

povo laborioso do prospero
Distrito de Pírabeíraba, con

. vidado pelo então Sub-dele�
gado local, meu ex-aluno
'Clementino Brito 'Sobrinho,
3° Sargento da nossa glorio
sa Polícia Militar. ,

Nesta viagem que per
-corri talvez mais de 200
Kms., pude constatar a mão
administradora do eminente,
Governador Celso Ramos,

;: ::��::u:��:�va�07:�� De Blumenéfti pare "O ESTADO�'do assim, quê seu Govêrno O EMBAIXADOR DOS 'Fábrica Artex,' onde, foi alvo
_foi uma necessidade para o 'de gentilezas.' ,por parte dos
povo catarinense. - EE.pU. AG�ADECE - Por .frmãos tngo 'e' ,Carlos CurtChegando em Joinville, 'ti- 'intermédio do Departamen- ; zaçlrQZl1Y. ; ,Depois, de retrí
dade laboriosa de gente amí-. to Municipal de Turismo, o buir a visita ,do, represen
ga, fui à Delegacia Regío- .sr. Prefeito )Hercílio Dseke, ,'tante do J;'refeitc;5, o distín
nal e ,lá encontrei-me com o num louvável gesto de cor- t�, vi�itánte .� sua 'eomítíva
competente Oficial Capitão testa, presenteou' o sr. Lin- .seguíram 'para, t�a:mb-õri\Í,
Inocente, que bondosamen- coln Gordon, ilustre embaí-

' onde almoçaram e 'dali "re
te colocou a minha dispo- xador da América do Norte grassaram por, terra à:, ca
sição um veículo para con- em nosso país, com um pitar bandeírante.. ,- A· entre
duzir-me ao Dfstrito de Pi- exemplar da gravação "Blu· vista do Padre Baleeiro na

rabeirabà, onde muito agra- menau também canta;", com Rádio "Nereu Itamos", cau
decido Vfiquei ao Cabo ,TO r- , números executados pela or- sou boa impressão, embo
ge Teodoro, que, no' volan- questra e cõro

,
do .Teatr« ra em muitos' pontos mere

te, fazia-me mercê de seu "Carlos Gomesv.; sob a ba cesse reparos e contesta
hábito educativo e de' suas tuta do maestro Heinz ções. Ê um político vivo, f
palavras respeítadoras. Geyer, Em oficio vazado em inteligente, entusiasta e cul-
Viajando 12 Krns. de Join- termos muito amistosos e to. Ê natural do Amazonas

viUe, cheguei em Pirabeira- cordiais, o' ilustre diploma- e fundador da ordem reli
ba, pela Estrada D. Fran
.cisca. Vindo ao meu encon-.

tro meu compadre e amigo,
'Sub-delegado daquele Dis

trito, recebendo-me alegre
mente, porque muito' foram
seus convites nêste senti
do.

Depois, de ,descançar e re

ceber ótima refeição pude

FAZ SABER a todós que
o presente edital de citação
virem ou dêle conhecimehto'
tiverem que dor parte da
IMOBILIARIA RESSACADA
LIMITADA, firma estabeleci
da nesta Capital, à Rua Te
nente Silveira, foi requerido
em uma Ação de Usucapião,
um imóvel, que abaixo se
descrimina: Um imóvel

I

si.
to' na Ressacada , no lugar
,Cariano---4_o distrito' de Ri.
beirão da Ilha dêste Munici
pi�, medindo do� (12) me
trqs de ,frente à AveJ;lidá Jor
ge Lacerda _ Leste: a linha
de fundos, na mesma exten
são com a Estrada da Res
sacada ml'lde mais ou menos
'novecentos (900) metros, ex

tremando pelo Sul com Lin
domar Arlindo BittencourtI '

e pelo Norte com Manoel
Ozidro /Pereira. Feita a jus
tificaçãb ela posse foi a mes

ma julga�à procedente por
sentença. E ,para que che
gue ao conhecimento de to-

evidência, Defendeu·se dos, dos, mandou expedir o pre
ataques de que tem' sido sente eqital de citação, que
alvo, especialmente por,',par- será publicado nã forma da
te da deputada Conceição, lei e fixado no lugar de coso

de�fazendo, com argtunen:- tume. Dado e passado nesta
tos, que diz sólidos; irrefu- cid?-de d� Florianópolis i aos
táveis, as várias injúrias e dez dias do mês de setem
C(alúnias que" iiltim�nte bro do ano de mil novecen-,
lhe' têm sido assaca(iaS. No tos e sessenta e três. Eu,
sabado de J;ll�l- �m 'co'_ - (Edson de Moura Ferro)
panhia de. �úà', ,��tiv;! '.' Ji�mão subscrevi.

,',.,
o' " ,rapre�eÍ1t?ti!;J�\" ,JOÃO TOM;AZ I MARC<i)N1�s ,. ), -ii�TTOS: lk.;, ' .lúr'

.

"":tt,,;:,;:;"
dia l' eri1 pró} !1"

deparar·me com o movi
mento local. � paisagem, o

trabalho constante do povo
e a sua forma de tratani.en-

\ to,

\

ta, que ,como se sabe, é, giosa dos irmãos "Obatos
também um músico reno- de' Cristo Sacerdote".
mado, agradeceu a lembran- O CONSUL JAPONÊS '_

ça do sr. Prefeito de Blu- ,'O �r. Massao Fugimoto,
menau e prometeu uma vi- Consul, geral do Japão em

sita à nossa doada muito Pôrto Alegre, que, recente
brevemente. O Embaixador mente esteve em visita a

I

elogia a gravação e a; maes- Blumenau,' acompanhado de
tria com que foram, execu- seu assistente, telegrafou
tados os números gravados. ao sr.' Prefeito - Municipal'

agradecendO as gentilezas
de que foi alVo por ocasião
de sua estada aqui. Teceu,
em seu despacho, muitos e

grandes elogio$ à cidade

que ,qualificou "das mais
belas e pitorescas do Bra

sil", e salientou o interêsse
do Prefeito em mantê-la
sempre 'digna dà fama de

que goza,' como cidade onde
,:hád o.fdem; trJibalho, e es-,

companhia, ••

mesmo aplica se1:.,

mentos no sentido
bel' e' resolver as que
apresentadas. Ê leal no que

f�z e convicente no que
propõe. Dai vi bem às ela
ras sua altivez com a justi
ça e \sua responsabílídade
com o povo que lhe cercam.

Ao Senhor Otto Stutzer,

'\,esperada Iesta \��ite do Pierr:� CCnt, dtadUé,das Jfheuosas lan!asi�, do earnaval- earíeea,
�',.", "

--'-�. -

'

i

",

automóvel. Amigo conscíen
cíoso, com uma 'corrve:rsa
ção animadora; J dando-me
lugar .' de anímação ' tanto
nas expressões como em sua

companhia.
A todos de Pirabeiraba

desejo úm 'feliz 64, implo
do ao Criador sua bên

.ção
. te queyi edaço da terra
do meuBra�,

, "

Prof. Venânci9<._.-.. '

,-,
. � �

t.ol?.
..

c/?nentos Sociais'

'Vanda festeja" hoje 15 anos -

"Prníeqides da Princesa' estarã{)
no cortejo das luxucses fantasias
da carnaval de 64, em pauta no

Querência Palece
1-'-: Em, àti�ldades na ass�ssoria do Palácio
',') Govêrno, odr. Hélio da Silva Ho�schl I x I. II x

11 � Já está circulando em nossa cidade-
x

o simpático casal Senador e Sra. AtiUo Fon

2 -: "Noite do Píerrot", a esperada 'festa tana (Ruth.
"t e movimentará o society, numanoite em

x',- ack-tíe" _ Na próxima sexta-feira serão x / / I
re, epcíonados com cock-taíl no' Que-;'ência b tta E,

-

M asamento com a 0111 -

'�'1Iace, os vencedoras dos Concursos' do 12 - arcou c
. A ante-rarna�al' Carioca, para apresentação' das liane Lins, o sr. Ezio Fra�calaccl - �

os. "
.

t S
.

is cump:rimenta aos nOlV '�f.1ntH"'las do Carnaval de :1964 na passarela címen os OCIa I
,

do, Querência Palâce.· ;, dignas famílias.

X
r ".

/II

fôrça patriótico.
x

III
'\

,x //1 x
x

13 '-- Circulando em nossa cidade
_

o jove�
� _ O Deputado Ivo Reis Montenegro co- Carlos Moritz (Caloca), um dos bons parti
memorando seu �"niver", recepcionou ami- dos da -cídade de Brusque.
r,ír em sua confortável residência de praia. 14 _ Jantando no restaurante do Querên

,

cia Falace, o simpático casal sr. e sra. dr

x Renato ValentE) (Ada Maria, da soci.edad(x I II
lageana.

,4. _ De parabens, a direção do confortável
e IÍloderno Hotel Balneário Cabeçudas, um
dos mais atraentes ,pontos para os turistas

, ' I
em Santa Catarina.

.

/ /I

15 .;- Para festejar os seus 15 anos,. log�
;- --' x mais, em sua residência a rua FerreI�a:1-Vanda Regina recepcionará convi a os

. _. ma,.. /

Agradecemos a.5 _ A AssocIacao RecreatIva Qongresso La para um Jantar amencano.
,

-,
" ,- .

"

,·t t- do faremos paragunense no último sábado realizou em gentileza do conVI e, e � ,

seus salÕes sunt1:loso baile' de Debutant�s estar présente ao acontecimento.
quando c�memorou os 75- anos de su� ,

fundação. O acontecimento foi altamente x

festejado. '

16 _ No American Bar do Querê�cia' Pa·
/ li x lace palestrav�m,Alll ,rodadas de Ulsque, e

.' '

. apla�diam a r.an� "society". ����. JMa:
" " --TI �c -1' d Ol"velra "'t"'�,6 _ Voltou _a circular em nossa cidade o ria o dr. Teodoro ,J._A:j l� e 1 ,

simpático casal sr.' e sra, Dr. Cesar �e�ra dr.' Volney coIlaç�de Oliveira e sr. Fer-

(Zilrria). ao casal'em quéstáo, os nó�sos vo- nando Faria. '

tos de ,feliz estada.

x' /1/

/ I I x

EDITAL,
x /II x

JUIZO DE DIREITO DA
VARAi DOS FEITOS DA
FAZENDA PUBLICA E
ACIDENTES DO TRABA
LHO DA COMARC�, DE

FLQRIANOPOLIS. E D I
TAL DE CITAÇÃO COM
'PRAZO DE TRINTA (30)

, DIAS:

x / II x

'V' 17 - A Escola, de Samba "Protegidos da

7 _ A beleza e elegância de Ligia Moel-' Princesa", já se prontificoU com seus Ba

'lmann J'á está de volta do Estado da Gua- teristas e Passistas, para o acompanha-
,

,

t
-

das .. 1uxuosas e eus-nabara. Ligia que ret"entemente tel'minou mento ,da apresen açao �,
,

"
.J". t

-

pauta em
um curso de arte· com o prof. Cavalcantti, tosas fantaSIas que es ara0 em ,

está em grandes atividades. "A Noite do Pierrot -.

x_ //1 x

O Doutor JOÃO TOMAS
MARCONDES DE MATOS,
Juiz de Direito' Titular da
Vara dos Feitos da Fazenda
Pública e Acidentes' do Tra
balho da Comarca de' Flo
rianópolis Capital do Estado
de Santa Catarlna na forma
da lei, etc.

x II! I x J ,-

18 _ A elegância, classe e distinção do' ca-
_'

8 _ NOIVADO: com a srta: Alda Ney de sal Ministrq e sra. Chardes Edgar� �orltz,
. . '. estaurante do QuerenCla Pa-OlIveIra, marcou casam,ento o sr. WIlson Jantavam no r '

Lemos - Cumprimentamos àos noivos e lace Hotel.
dignas famílias.

,I

x 1/1 x

x, j I /, x

19 _ Estamos informados, que amanhã no
,

,

( . '''D' Bar" e99 _ Jantando no Querência Palace, mui- simpático ambIente do lmas
.

to bem - acompanhada o dr. Aldo auilhon Camboriu, estará reunido ,gente d� sO�le "
Gonzaga. dé Itajaí, para aplaudir a cantora S?Clety

Neyde Maria. )
/11 xx

x//1x

10 Na cidade de Videira, também será i-
bonit

naugurada uma agênCia do nosso Banco, 20 _ Aniversariou .dia seis p.p., a

"Paraná Santa Catarina" _ O ilustre ho- srta. Dulce !MangrIch. cump�ment�mots,

'd f r 't cões a amversanan e
mem público dr. Aderbal Ramos da Silva, cem votos e' e lCl a, ,

estará presente ao acontecimento� em fO;O. vV SsssSt.. ôsiasp s"!ês%s,..�.

,\SSSS%SSSS$SSS'4%SS%'J,<ltSSSWSiUil2t>� 1tia]t -
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. ",1 I, a . sidentc lograram que os le-
, ,

• .

' gístadores. ri ('onr('cló�sem
·ao Concílio n� qualidade., Arríca, Deu-se isto em bú.: Apenas um crucifixo desde que con2!dN::tSS0!'!1

de Observadores:' 1959. Após um CUl'SO de sôbre o' _peito':'o dif8rendél tais garantíás convenleutes

dum sanlassi verciacleiro,' ::J�:'a o ·'int.el'êsse nacional. O

consagrad'::l ao ,\11isticism';. Prelidente, Johnson fêz sa

Assim C?!110 .? brâmane: bel' que não estava disposto
não come carne, peixe c a aceitar qualquer emenda

ovos, Com êsts método de que restringisse sua aurorí

apo;:-;!oladp, -C' ,-p, Alv.ares (Iade. na conclUCflo dos flS-

obtém resultacdJ.s 'apost'Ó- suntos de pblitica ex(;eriOl:.
licos admirá,vE:is. O que Há várias s;�manns cil'f'u,

-mais atrai o povo é sua; 1am I'nmôres no Con�r('<;so
cariclade 'em �\.�ocorrer ss cip que o Govêrno prr.t.on(1(�
doenté� ódão.�·.e s:;bretudó transferii' alguns cto,,; ��'ns·

Su'::1 constante aLegria .. De tos do progranla de ajuda
vidJ a sua.à1eÚia, oS hin- estrangt>irà para o on:amen.

I

dus o' chamaln ··de "'Swni �o do 'departamento de De,

AmalanandJl", Etú é_o pa- fesa, o que, naturalmertte,
dl'e cia fe'lii:�idade. sem man "Provocará forte oposic:ão
c1t�., '

.

no Congresso. Pàra o Gov.f\r·.
I '

no; a tr::msferência dtl.l'in

c10js r�stilt(;ldos muito d e.,: r·

j"íveis., Prin1rh'0. .
rechwi ('!:1

(.·s gastos tpfaiS da njml;)
e.;;.t-r:H�('j ra, c, ,,'0j_!,t1fl(lü :11!1'"
xi'muc1umente tlm tÉ'n:o '(tIl:,

) ;l�ndos dest�nndos a ('s,,:\

a]uc1a passnna da jurisrli,
r,ã-o da Comissflo de ()rr:1
l:0.entos da C5Jnnra de Hn

.Ór I,;'

�ONGES À PROCURA
DA VERDADE

"

de .qualquer critica' à Igre
ja Católica e -ajudam, com
esmolas em suas �Missões
e, além disto, �ustenyam
na América Latina, 12 'Cô

operativas Agrárias em C,) ,

laboração com Os
.

Bispos No auge do tl:iunf,o, a

católicos �,�nt. benef�(\i9J, plaU,dida «_om del�rio pelas
c1;a,s populações," católic,as.

.

multid,es ti, C\isputada PQr
"a fim de que a,.)greja· C]e gra-ndes emprêsas cinema,.
Jesus Cristo seja 'melh?r' tograficas, NOJ;a, O'Mahn

conhecida e :i"madl?-".
.

O·

Prior de Tª,izé, Roger: f)-'
chutz e o Vice-P'r,f:;,r·Tl)u-.
ria,n estiveram .� ::prese�,-;

'; '.,
. i'··

. Logo após a s'çg�nda
.guerra mundial, em 19.45
teve inicio em Taizé, na

'França, um mosteiro ele tiO
.

nncnges p�ote,sl�antes, que

mo:;;teiro de 60' rnonges
protestantes, que como' os
religi.osos católicos, dedi'
cam suas vidas a Deus' pe
los três votos· de PObreza,
Castidade e Obediênch .

Além· de não narticipare)�

NO DELIRIO DOS

TRIUNFÓS

ny anunciou o fim de SU3/

car.t;eira .artístIcn;' paJ.·é�
1

ser :míssiqnária leiga na-<"

Cartas da. Gúanabara
QÓ���: ;�rltr'etant�,' �é pom ,a opiniã� anti·

,-Escrevo está ·primeira· carta dn Ano perreccionista 'do àu'tor, expressamente de,'
.' Novo, aos primejrós. albôres do primeiro çla,rada;'no, (mes'ind :oapit1,l'lo em'que expõe

,.

1'!J,<ti�
de janeiro de ,1964: dia sO�brio, :�alo· fão b'eJas, .idél'ás: Desde'; á,. página 24 até' ,à

'ràs�J, {�Llr.,:;w.o de lluiàos pestitcto's que p'agina .30,'do Iívro o a,t'aque aos perfeccio:
nos são transrriitido� principalmen�e' pe, nistas e constatÍte 'e siste�ticoi culmi·

.
los jornaíS matutinos,. como_- veíGulos d� nando .com 'êste', horri�el ...conceito: "O

tantos escândalos com que vivê pertllI'- perfeccio�ista' não 'se
.

aceita.' 'Vive conti,�
.

bada a sociedade brasiléira, de uns tem· !'uanr�nte a busca um 'outro dentro de sí".'
p'os :R�a cá.. Ora, ataca·se de frente,' destarte, o atri·

. -ftes'sto; porém, à insinuacão do' meio ·Ol.\to .. superior que 'melhor define o Espíri·
ambiente e me disponho a ;'servir' à co- tO' 'huma�o� o de'-procurar �levaí',se p�lo
munidade a que pertenço: pela'· form� 1;r6prio' awe�feiç0amento!' �'Sêde perfei1;�s;

.

compatível com as ;Pinh�s -aspirações . 'e., como vQssQ Pai é P!ltfeito"" - foi o que
os meus ideais: disseminando boas idéias JE'síl� nos' áconsel1:J,ou.

.

'

e· bons princípios; procurando cooPl'lra'r 1?,ôdre .Mohàna, .lamentàvelmente, entrou

para a boa alimeritação das almas, üma t N'l ,colapso da suá formação moral, .ao

vez qU,e nem só de pão o homem vive. deixar·se inspirar por satanás, quando es·

E esse bmp alimento encontro·o hoje creveu página' tãó contrária ao bom 8en
·

�m um .livro que recebi transanteontem soo

.

da Agir Editôra: "O MUNDO E EU", do Exceção feita dêsse estranho jôio, há

Padre João Mohana,doulÍ)é de médico, po-:-. muito bOm trig9 a joeira.r no livro em a·

dendo assim cuidar tanto da alma. como p'r.êço, �j-l:Ist1tiGando o
.

conselho de .Paulo:
do ·corpo dos ·fáéis que·'o ·devem· promúar. Prõcurai ,conhecer ,tudo, ,ficando ,CQfl1 .·0

em S. Luiz do Maranhão, onde reside. É'lue1hor,
'

um livro revestido de todos os requisitos 'A Livraria ÀGIR- Editôra, que me ofer·

saftramentais da igreja, desde o NihiJ obs· tou esse bom livro;' os meus agradecimen
t tl\t do Censor DelegadO, até o Imp:r;imatm tos.

do ArcebiSpo Metropolitano. O livro é Outro. bom cura da igreja, embora nãe

dedicado, fraternalmente, ao CORAÇÃO tivess� se ordenado; é aenrique Fontes,
DE QUEM DESEJA TER, FÉ e esclarece que. 'mé acaba dê brindár com o seu ter·

que "nenhum leitor 'encontr�rá discussão ceir� caderno dê PÉNSAMENTOS, PALA·

em suas páginas" .:__ o qu� é um grave êr VRAS E OBRAS; em qu(;Í exalta, mui jus'
'\'0- inieial, seguidó quase' que imediatàmen tifica-damente, familiares. e conterrâneos,
te de um capítUlo qúe encerra lídimas ver movido por� êsse íntimá S'entimento de jus
'dade.s, como esta de ,haver obtido a cura ,tiça que,. absurdamente, quando àplicado
de uma cliente, o bom cura de S. Luiz, aos membros da· família, os outros cha·

doublé do médic�, pedindo-lhe que, lj.ntes mam de vitupério, muito ines�rupu10sa.
de comar as drogas que 'lhe receitara, per· �mente, como se prova com o furor que ma

dr asse as ofensas que ha�ia recebido e nifestam. q_uando .

se lhes pisa nos calos .. ,

que lhe ocasionaram a doença. ,
.' Faz muito bem Henrique Fontes: a luz

Mas, vale a pena reproduzir as próprias não foi feita para ser posta sob ,o alquei·
eloquentes palavras do autOJ, à)l. 18: "Se re. Se há bons exemplos nos de sua f<>mí�

,.

entre as receitas que recebeu, tivesse. re· lia e da sua pequena pátria,' porque se não
·

cebi<Ío uma prescrevendo perdão para a há de exaltá-los? Isso, com' a cOl)dir;ão de

cunhada, teria ol;>tido por, menor prêço o que a' recíproca Seja respeitadÇl.,..
'

que todo odinheiro não conseguiu comprar. Muito lhe agradeço a oferta que. me 'fez

«Perdoai as minhas ofensas ass'ifn como eu 1:le um exemplar do TERCEIRO.CADER-
perdôo aos que me tem ofendido" ..

'

Mt. NO.
.

, 6,12), Esta fórmula é um cheque de saú· "O cientista David Sarnoff revelou quàis
de. são 0S novos e largos. horizontes quê a

Um simples pedido meu, de coerência ciência vem abrindo, em vários domínios,
'espiritual, possibilitou a atuação dos I·é· para tôda a humanidade" diz a imprensa.
médios e depois de tomar o comprimido O que êle não soube revelar é que os fruo

internacional que o rádio' apregoa, um tos da ciêticiã, para se tornarem Isaudá·

,portador de azia ou umá portadora d veis, 'têm de ser colhidos' da árvore da ci·.
· de dismenorréia lançasse ul.'Q leal e cora· ência do BEM, desprezando,se os da lir
joso olhar em seu mundo interior, se exa vare. da ciência do mal, que é aquela plan,
minasse alma e coração, terminaria dis· 1 f da pelo materialismo ateísta � infeliz·

pensando o comprimido, ou garantindo· mente os únicos que a humanidade está

lhe êxito, pois o maL não está no e�t.ôma· degustando, isso porque a árvore da ciên·

<i:o nem no ovário" ou pelo menos nã<Y. p'<;. cia do Bem não está ainda dando senão
�á só aí. Se êles se deixassem tocar pela mirrados frutos.,.

l)emaventurança da mansidão, constata· Cori�iamos, contudo, em Deus e nos

riam por experiênpia que "os mansos .se- quê trabalham sob as suas santas \ ben·

rão felizes" (Mt 5.5) também por terem çãos" qUe tnelhores frutos haveremos de
.

colher dtuante o ano que hoje se inicia.
ASSIM SEJA! .

�

Guanabara, 1" de �aneiro de 1963.

preparação, pa.rtiu 'como

professora, 'PiHa Nyeri no

Quênia. Percor-rendo recen

temente Nova Iorque e Fi

ladé1fia, Nora de nacíona

lidade irtandêsa, fal.cu i:1

'mais de 200 auditórios sô-
bre suas experiências! (le
missionária leiga e di�.se. 'Cj

todos, qué agora· encontrou
o verdadeiro sentido Ja
vida.

TERRÍVEL GOLPE NOS

/.'

COLABORACÁO
. qOM

Í1E�S
Fal\Íl1d') �14 r'''11y,'hy (I'';

j1lo, dis�e e'n�:'l��'Jo"de 19�;
o

\ -.;audo�o, IP�.!Ja João
XXIII: "N�SHO trabalha

ç1iário é, nà. r�aJidade um:1
efetin e inteligente coht
Q\1l'ação com· b�us, o Cria
dJr de quem "�" hómém re

.cebE�u �s Pl'odú tos da ter

ra, _pal'a elütivá'�los e fa
zê-lcs prosperar". - E em

novembl':) d:')' mesmo ano.

concedeu indulgêricia ple
nária a todos os fiéis, que
,nil" conaiçõe� habituais.
oferecerem' diàri'ament.e
pela milnh,ã, 'p2r meio .:le
'qualquer, -fór'm.ula· (Ora.

çií.o), ,'cus t·l:f1.lJalhos l).1a.

teriais e' . ,íntelectuai\, dé

todo {l dia a' Deüs.

·os
WASBINGTON, 8 (V,A,)

_' O Prasídénte Johén as

sínou a lei que' destina. três

bilhões de dólares à ajuda
estrangeira, ou seja, um oi
,hão e 500 milhões do clólf!::
res menos que a soma pe

dida pelo Govêrno e menos

()f)0 milhões qu�, o montante

aprovado anteriormente pe

lo próprio Congr.esso·, Em

hora o President.e tenha

assinado o projeto anteon

tem somente ontem a Casa

Branca deu a 'íntorrnacão,
l�,. lei, que se r�fErre as des

pesas com' a ajuda ao
.

ex

terior durante" o exercício

�;s(;al que terminará a 30

de junho: rof ap'Tovacla pelo
:�ell'ê(d.o, a 30' de dozambro

uttímo. depois de urn- vio-'

Imito df''h:1te pnrlurnontar
:'ll.io··· resultado Ioi. a elimi

uacão dC uma d;h'ínsula que

:Ti'lT:lPdia .ao Covêrno garan

tiro .créditc tis nações comu

n.stas .pa_ta_ a cornpra de

r-P!'('fl:Í$ '.e outros produtos
TlOS Estados Unidos,

j)I'csentantes, pff'sidLctn
Otto Pa$sman. parn

11m'
llmfl

Subcomí:;;s,ã.Ç) dt' D,'J'ps:1. f'l1r;)·

beçada . por (1norp,;c Mahon,

Passmnn. demon:'1t:l dr LIli·

siana, é üm elos �'grnIl(k-s
inimigos do pro�l!lm!l {1e

ajuda ao c'.::tNioT'. J\I:l1Ion,
democrata fio 'TP'-:::t<;. P ::imi,

gc de Johnson p foi mu�to
mais indulgC'nte q11:1111O fi

ess aajtlda. Pa<;sIn:tr1 clpr]:1-

rou, numa ('01 l'cv'i�L:t, ctn r

qualqi.ier tpnblti\1!l. 1);;\1':1 fi

transferência llo<; fllnrlos

seri,a impNlic1a..

DALLAS, Tex�s - 8 O

promotor distrita� Henry
Wacle deel,arou que os re

,

sultados de uma longa in-

vestigação do Depe rtamen

to de Polícia sôbre o assa,;

sinat6 ele Lee Harvey 0>;-

wald, acusad'J do morte

do 'Ex-P.residente KeJ1ne
dY, não revelou· quaisquer
ligações entre Jack Ruby,
mat9dor de Oswé11c1, c a

polícia' do Texas, Wade f�z
a declaração depJio; de re� ,

ceber Ul11, relatório em, (lois
volumes, do chefe d� po�

lida, Jesse Curry, que re

lata. porm�noiizadament8
o assassinato, ele Lee Os'

wald,
Perante milhões de

le';peetadores que assi�-

COMUNISTAS

Terrível golpe acabam
de' sófrer os· 'comunista"
peruanos' na rf,'(pao ,!8
CUZCQ,

1
consiàerac1a Iilté :-t

gora com') '''0 fortim ver-
. 11' " U

'

n1._e 10', m gru_l::JJ ..di; "',l�

tólicos corajosos' conse-
guiu formar a Federação
Regional dos Campone.-;2s
movilT�entD sindical de ins
piraçã() cristã, que em pJU
co temp') levou 0" campo·
neses- a abanclonar en

mas 'a ,os sindicatos c�)n
trolados 9')1' comunisfR",
A Federação cont..q atual
mente mais ele ·150 mil cam
poneses,

JESUITA E "SANIASSI"

o assassinato de lee Oswald
.

.'
I

Há mais de 15 anos o p,
.

Alvares· S. J. sübstituiu 'l.

bntina pela Vestimenta

du�, saniassL socerdote
buclisia: sandálias de bam'

tiam à l'emoção do indigi
tado �lssassino de Kenne

\

dY da Chefatura de políci::t

de Danas. Rub,y matou OS

ATENCÃO
,

Fábrica ele Calçados
naugura suas instalações
e pJ.;Jcura elerm en Íons_ct )in
conhecimentos em nH'nta'

g0m, acabamento e prú'i-
,

ca e máqUinas. Inst,llaçôe'
tôda autmrá{ica, Maiores

detalh{'g rm sna sede no

jardim Atlànt.ico, Barreiros
F;íhrlr'a Al.PF, rir

':Apenas comecei a ler o

yel'atório e levarei algu!n
tempo em seu eXqme", dis
se Waefe, "'mas já fui in

fO'rmado de que não
\
con

tém pr.ovas de ':r;onivêndia
ent.r·e Ruby e qualquer
memb!'.') elo Departamento
de Polícia".
Em Austin, capital do Es �

tado. o Procurador GCl'aÍ t C � f.t� Z i N tI O I N J\ O !
.

elo Texas Waggrmer Carr, I

C I f '; '! i 1[, t', .,
Pr:o t ti) i� I, " j •

. me eu novam,en e. que ,.,.111811daria instaurar u'ln
.....----...

'

iI .......--._

. wald com um tiro a qur'\
ma-roupa, a 24 de novem

bro dois dias depois do as-

sas�ina to. do Presid.ente,.
Curr:y .::Jrdenara uma inv,"s

tigação para que se ap:J.
rass,e como pôde Ruby en

trar na Chefatura ele Po-/
lícia, que estava fortemen
te guardada, e comete�' o

aS>iassinato,

te-

T-

inqurrito c;ôbrí' o as",assi.,.

mito do' Prrsidentr l{Ci1-

nedY se o julgasse n2C'CS

�,ário, Carl' rlisse que c,on-

cordara c,m dl.ã) empreer�

der illv.es tigaçõf's eUC'[tl�n

to a comissão fed8ral de

inq��ri1.o, c1e';jgnaela ,ptlo.

PresidC'l1te Johns::m n'l.o

concluísse S2U trabnlh:).

Acrescentou flue a inve�ti-

,

g:1Ç.ão federal 1'e pl'oces-
sava em vários F:sthc1os ·e·

'mes.mo em países estran-

geiros.

REBITES'
E:::r1ja em .!Seu Cat't'O

Lona de freioo: "(;OI,AD,\S')
- 6C% mr'í'í no UPrOV;;\I" I'
nii'ntD das linnu.

CASA 'OOS F,RfIOS

CARTAZES dlJ PUBLICIDADE
EM ÔNIBUS

��

�)!!7_P_U_b_li_C_id_a_d_e
Fernando Mru'JH'b.tü ii

.1". andnr

Fone 2413
Ftorianópchs S. C.

•

ANOTE - 'GUARDE

DURI ..BlO(OS
ANUTE as vantagens: mão-de-obra é reduzida em

100ft,;, o tempo ele construcáo é 71)11/0 menor; mntertal
mn i::;. barato c só preoisa de 2 a :3 mm. ele 1'0hfw(), As

paredes não deixarr passar ruído, umidade OH calor f'
í

ôm

ÚI rll t)ÍI ii.tfl(le ilimitada.
(}UARD1:: o endereço: - Escritório à Run Fel ipe Se])

mi(Ú :141" ánda r. Fnh;·íca em Coqueiros - 'quase clermnti' a

Sal "i!
.

VTS-TTF. "<1., �asn mndêlo, ào lado da üíhriC'[l (' Pt .. i;'-'
,'. . (

se pessnntmonte. rk !'lt1e voce mesmo já pode' üli,'il1r

n U R I .fi: TI X & C I A, 1, T n A

F.;íl}riea ri, hlo('o.,< dp "it110nto - tí iolos
f'om 'p!l('alXPS -

"PRAIA DA JURERE"
'� nnmRAS(:AR,fA NA PRAIA 1)/\ .JlII'mTIJ": l':ST,\

I FIT7\f(''](.)J'.[/\NI'll)' 1)l;\l:IAlVlF.NTlO:. ATT�NI)F':NI1I'). !\.<-;�íí\1 ,\

TODAS AS PP'SS()I\S Qrm PARA gA SF, mrUr.m'F.M

ALUG�.-SE
Uma salfl, própria parn c;onsullól'io médico ou e"c!':tó·

rio, ,;ita à rua Dl'. Fulvio Aducci, 1285. Tratar pelo 1'011[' �t)!)2

I(ln n9, en·:1.erêço c1ü mesma,

RADIOS E JORNAIS
RfPRtsfNTA(l.lfS A. S. LAkÁ, lui 34 OIlO� proporcionando o mal,

eíidi!iM Í()b�rtiJrtl rmlJli(ilúri'1 !) jornais de lodo o Brasil, IIIl1pli(iu
�iill ílquipa' jj�li&liíllilÓdll II dcéild iíOvOS represcntQ(ões dê !�lli",i ,'ti
iOlljilj�. I'ÚIU olHaL illitíflLiõ� lle S. Paillll e Rio (os pi'iliíipõi, ir-h

ítrl!" lii!hHdiriliiH) (ôfllie .fi suo ícprll:>imlaçEo fi maior lürrlü .10 rji.

,Itbljl. [ ilÚlí:', Ktí ôjlefoi1W$' 'com UMÁ, er1iis�tfll e UM JUliill1 Ja

(ado lllhult'.. 1\"\11. lIIi6flllú\(i�S rlê,ltl jótlliíl ali é',(I�víi !l1]!Ci
/

Rrpi'(��fNTAÇÕfS A, 5. tA � A
R. VirÚIIU, m· Cuni. 32· Tel. 34-8949 - S. rmlitl

�._--_. -�--,--�--�,

TAe-(RUZEIRO DO SUL
Nm'os 1I.prúl'ios dos CONVA IH :1 (l

Direto H São Paulo e Rio dE' .J.:mciro
:1;1. 4a. c fia. às 1 1,4;)
DOJ\lt[NGOS

PARA

•

\

14,45

ponTO ALECR.E
·�t�. ;);'1. (' SAnADOS fls 1 O.�O

. D01\'UNCnS

TA(�CRUZEIRO DO SUL �� SEMPRE
\ UMA BOA VIAGEM

, L IS

Faculdade Estadual de
EDITAL

Comunico aos interessados que estarão nbel'�as de 2 fl

:n de jan'jil'o de 1964, no horário das fi às 12 110f<iS. rliil1'i:1-

l11el�t(', na sede dn Faculdade (Rua SaldQnha"'��üinhn. '(7).
ns inscrições ao Concurso de Habilitação à. rnnt.rírula na

l' série elo Curso de Pedagogia.
Os candidatos deverão apresentar, no ato dft .ínsr:l'Íçflo,

os segtlinLes docmnentos:

a) compl'ovaQáo de nível de escolaridades exigido (con·
, ,clusfto de curso colegial ou equivalente);

b) carteira de identidàde;
. c) atestado de idoneidade moral;
õ) atestado de saúde fisica e mentnl;
e) certidão de registro civil de nascimento;
f) docqmento qne prove estar em .. dia com as obriga·

cóP<; do �el'vi(:o militar;
f1.) ti tulo eleitoral;
h) prova de quitRqa.o da'\taxa reglllaméntar

cric;l'io,
Tôdn� as infot'111áqões ,serao prestadas no local ('- ho

rário ncinm indlc:f1dos.

Florinnópolis, em 13 de dezembro de 196�.
Arno n('('k

Resl1. pi Rf'erp1'nria

;'" 'Participação'
GU:ll'3CY .A, Salltos

�

.Srnlwl'ft
Pllrtieip:1m fiO': pnl'('ntes eí amigosfilhos

Célio Beliz:ll'io Hamos

('.

Sen1mra:
o noiv!1do de seus

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C� m ,Q animadíssin1:(�.. JAMEL'AO,' '0 .ínais ·l�rn
. " .

.

Mesas à ycnda ni\ ,relojoaria M' lIe� - 'Tri_lje espúria.','
.. '.' . .....

.

�.�-�-.----�--�--------�----:; ;NO �RIBl)N,AtJ::·:·ljjE;i/�ON{TI\:$:"·,�,·
: 011.nur.r�, jFn,";,'" "."0','" n.I):I�d :�'JII,,:�,,�.,',·,RO· :Ufn, :Prtn�
• IIlp ��1I II U I.ljll tO �

.. �u.�U , ,Ui U ·LI 'YY� I
.

Eleito pôr mfl;-ioria, ? Mi -. epassando '9,�t'QS de sua ad . setor. da;: .fi�calizaçã6
.

dàs': .

'.

' \)
.'

�.;.

JIl nis-ro Leopo-ido Olavo i E- inist.ra:ção. dur�Fite, os , :(,ip.anças.· p'úblicas. .

.,' ..... �......

• .

rigg ássÍ:lnüu, em sessão
.

,sels : 's que lhé.:ée11'bt'dl Falou, ai'l'lda Q Vice·:Pre-.. --,A.'idas Parficúl'áres lng..lês .'-' 'I11III' especial de 2 do corrente, �
.

rrgir :08 �tinos da ÇÔr,e , ,'si.dtmte. MinistrQ Vi%n.a,r " " .

'.

"

JIl o alt; c�l:&o d� pt;sidente de. Contas d ..,�staa.o, ��'-' de: Almeida Corre·i, que sé--;'
• do, Tribunal de Conta., d,o 'ríodo, êsse que rião deixou. .corígranjlou cQIl1 o T;ipu� , ,

.

, EStado e; na ,Vic€:' préSi- dé" ser âe,read3r>taçao. e nal pela ele-içí1;'� d·:; seu CO

I11III ciência, ()� Ministro Y�mar ref.o,rn:afà)em �od}s 9S se- lega. OIa.V0' Erigg".
,I JIl d� Almeida Corrêa'. ·tores .�dm!n·istratiV'os.
• I. •

C, ato contou com a 'pre Po,r ioutrb lado: 'J di;:-
iii' 's!ença de todos os membros curso do nôv� IPresiden:''''
:'

.

do Corpo Dslíberativo," d:'i M"nistr·o Le�p')ldo Oll,VO

JIII Procurador da Fazenda f'. Er'gg. foi à,fil'mar;ão' de

• ai'nda. Diretores' e demais' seus pl'np1sitos ele. atra-:

I11III
funcionál'iJ.s daquêle ór- -vés a:"OS, :--restiç:i:a'r o órgão

JIl gão, . d'2 C' ntas, d 'lIÍd o aos sel�-

• T,ransmitindo' ao -nôvo vt�<1s·· na á"pa admlnrstra- .' ;"

IIÍII P,r'éSldenfe, as r-espcnsabi- H",'1' moderna concepção
c. •• >:

JII! � Nr;rEROI "l. �0E); ,Os CLíNICA O(UI{NA' (0;. N( l'I't"�N"
[idades do earg o. .') Minis- p·��a. í'1tle se a.íustem à'i, l"fO Iuncíonários ,do' ,'. 'SAN'DU' "" E D t· t d' ..... rl '" P '1I11III' . j .

- ::; .. x· en JS a () .'-,('1''''"", ".' '�n" ,.", 'CTt" f""" fll.l o·

.JIl tro -Nelson Heitor Stoétel"lu "as ,n';' ess':d!1c:és àJªfJuel� d') EstadG.. d'o ;:ijlp/ -àc�bam' TrataIÍlent�'1�d(i;'nr
'

n, ,'"
"

',' " :''1'':1" _ Prótese

• ,
proteríu; 'algumas palavr as. de

.

pr,egraÍIialr )h�.a· \�re'Ve HORARIO: Das' IÚO às 11.:W P. da",' Í4 às III hora!'
para, zero 110na., de.: ,dep0is .

'

2's 4's e 6' FRFius ATÉ AS 20:�n
,. de a il1Çl;nJ1'ã. Ó,t.Yo*únento, RUA NUNFS MAr,HADO 7'F,SQ',,JOÃO PTNt0
� 'T='Z-:---�'=', -. -

,',
' j� fOi.·,.�Ol!�id�r��;''''i�,g!1i';e .

.

_

...
__

improceclente, neto" Depa.,-,
.

-;-
....

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

,.,
'11\

e ) C r �'I" ramento � Nãci(i)riiJ./ela :.pre-
.

I
.

-.'".' '.'
.

. a,'�l.� .""".�
-,

"._.

""
'.

.

t

_'-__r5".�,.'
.

�'r1,êlJ�'ia: ,'sqc{aL�',.p�LdJS� ,al-
_

.

.

-.. rigent�s 'dq Serviço;. �, f(.�-
.s:st:'�ncia Ú\iI�di6ã_: :PoÍüict..

•

' _._ "\
�

o'... '.

".. ciliat!de",urgên:�ia',:'>tn1;a'
• �AL:ARIÇ) .F4MI,LIA - L A. P. C,.: "",;,' CO}hemos junto à

. Vê;;;' que': ·as, i(:>i,ytcl:icaÇ�ec; ,

tÍI. ��\'1,��?' .d�'Fisc:lizaç�o e Arrt�cadação ,d<;>.Il,1stituto dos Co· Id0",ser'T�dor,es� 'df, 'à�t��-:' ...

,. n.erC18.flOS (IAI'C), _mformaçoes. a respeIto do pagamento qu)a, Já estão'. �tnd')�"�obJ,e�
e do saldrio, farúília, Léi n. '1.266, de .'3' decou�_t;bro d� 19,63, bem to jd e ,estúlQ�: No' '�Itiirio,

, .� CO;l�:) pnceclcT 11:0 gula de recolhimepto os descontos para dia i :Q, lVIirii�tro 'd'j,- : 1fi':'
� Coroacãó da ,Rainha 'S�le- Lagl!s: s.à'i-e:tê, ',r,ecebe � fai:" 'plj.-rtici;I>ando r.i

.

.C'erLrô-F, l1ll':cle compen�ação. '-. . ,

.

bal�o • de�ignou , >�omíss-ãa
te Ch-l·a17.,aj;l·íil' no' :B'·al·l,e·: ..d'-as .xa ·de.· suoa\imte.ce.,ssoráTâ- nia, passando a:;'faixas às1 O �alário·famllm instit�ido 'pela Lei. 4.266, s�rá' devido especial' para 'examinar o· ..

'

"�"'," '"

-'

1.9 .:.; ri
-

�

lU . •.

I
" .

I ",
. :' '" .',. d.Uta" ·r.it�Ult- uH\' t:H í.l

- ," étfiuar .;.....

I Debutantes" (RéV'eill'Pnt); ni�"Ferreit9" As" Pl'ince�:lS" prince�as. 6�, Ndira. lIc.le;'l",,' pe-a§ empresas vmcu auos à Frevidênci,a Social, ao todo em- as<urtto
:, .,'

. ,

• no Clube, 14. de 'J.uriliÓ'-�Jt
.

�ár�"Avll�. e yone' Lo�es .' ...t.:
e .R

.. �g,l�a ..N,a.rclso..
'

g'
pregado, como tal, definido na ConsoJidação. das Leis do

.,
.

_ .

, "'���� .o
.

ti ,L I V,) O ..... "'A- 14. N.Âí� - f"'Ok'I��O
jl "..

"." '. '.' .. .,
.• ,'. . J' Trabãlho, qualquer qúe ,seja o valor e a .forma de 'sua remu. ,RIO 7: (OE) Os pla;n6s" .' CA.IX.A

.

POSTAl n. fON'l 391'2:
I r ''-

'. ' , c
,' ...• ,

""" ne:'açàQ-, e, ná proporção do respec�ivs número. de filhos a. '.da' p�}!ota� .

no '��caIÍt� li
"

','1.
. " .,�.,i. '

, "

�d 1
tl' 14 anps de idade, �,,' ,

<•• .,�, - produça6, "para '1964, se- i� •

-

I .•. 0 já:vkm,''y'lávio Rihéi,vo e', c-UlançlO- aconlpanhad o ,R" Juntamente c6m as contribtlições 'devid�s 'à, nrevidp�cia 'rão' da o'i·.détri"� de' lôir' 6.r;l·f.�::i \*:. . .s " "

'

ASSUMIU .'_ .• ,

"

.. "os dbis;;ftlhos do c'asa'!, ívlil- S ti C lIa K'n er �. '-- '.t' - ri " ',", '1 ,., \ • h")
..

'"

I: onte�ràs .fun/ções "d� Ôilhó.'e.'Liginpa. Pa�,sara;n' en,cr� a,' ,.
" �,:����l�I�����:d:�:��:!��e����;;e:e�i,teji��:s:�::����":.·.·����sd���c���e���s�di:.��!t .�:�:.';":, '.·'Colégio láfarinense �",

Auxiliq_t de Fiscalização à tarde de t,e,r.ça-feira, na AGNoLIA
',' .

pi contribuição ,;�la.tiva �ao "salár�9-fámilia".'" A cQntribuiGãO _� /� afirmaçã.o 'foi 'fei1ia .Ii�l� ',;;"':�. t. :E'D I TA t-: �

"c,

f da Fazenda,· o' JOrnal1is,ta.' "Cam,tlu1tú-Beach" .. Apr,?-. MARl'ORANO Garota If d
-

' -' , G I" Alb" , . ,. ," "L , .\ :-;--,/".' \

, . ..,' .

" " C'onespon e,ra, a llm}a porcentf).gem de 6% ('seis por cento) a. mO",Sllva, c�. )prem� ��:
' ,

, ,ri'

•
José Hêlio, Gu·idall1; da Çi� véitanâo a c.ohdução· ''S�-

.

Rada•r �m0>r�na) R
63; dae �:=.IIII incidente sô�rê o va!ç>r d/o ;aiár,iO mínimo local, muItipli. de�1te -qa;q�'elá' ,-:entidade.

'

EXANJE DE ADM,ISSÃO - SEGUNDA ÉPOCA _
, dade de Lagés, onde' r.es,i-, guiij �té. aquela praia oSr. g�s:, no}e ,? J Alt�� d, :: III,:" cado pelo, lDümero tótal de emp'l'egados da �mprêAA. Essa ,Ah.t:�ou a'lllda :gue "a Pe- FEVEREIRO DE 1964 ;
, _1B""

. Ti9.i'i{)' �l1SCh O� visHaIÍtas trz d.e .s!l.J Jose, em Sa<l, '- 'h . -

'd 'rla, 1
A '- • T t ",\ I'

'

- "

,�-U
"

.
,....." • ,�. ,"� ��"'. ,,,.<;i -t'!'''1!''''', .. r ��; .:�,..., .. ,,1',,

�

í:,'�,\ .. I'f'
" " r,' ";"", • rconGG�UJ,Ç�o Si. eVl...-.rype.a emp:tesa e {nao sera desGontaçl!;l. ro .. r·�s· a c-a.ml,(ara, 'em '5�.:1";' ", ,.", ,

.,

I ficaram' 25'
.

dias ,nesi�.a JoaqUlm, ""', te.l11 ,"�'l·rN):n.t,� �� "':;<dÕs,;:ei1fp�a(jf�s.��' r�d&i'ii�6'tç1��\*mtfi�tçãl:!l'*�fererné--...� A<;l$," â : me1,lr'de
"

aú.J;S�Jlit-<· . InscrJç,ão: de 20;1 a 3l!rlB-t
SERA' �inte ,� cinco dias nesta marcado com. '} Dr. C.la�: ao salário·famíldft far.se·á nas,própriás gít-ias de rec.olhimen- ciência, de '._1')'l:!fróleO' �egun.. Realizaçõ�; de 5_ã" 8' de 'r�eit'êito. -!..,

J inaugurado hOje, em Ca,pi,taÍ" fa�end.o turismo, dia Pav'ão. Ap(js. a Crrl�10-1JI' to em ilSO,' por inclusão, sob o título "Contribuição' Salário. do p1an'à á�: �irívéstúnent()s Hõrário: Português �

..'5t2
,

Lages, ,a Agênci'a "d9 BaG- nia. Re�igios�: �s c:)r1Vla.a�., Família, "�I
'

• '. que .� ';dministr.,a�&o �,�t\Í: Matem�tica -_672'
,

.

co Paraná-:Simta Çatariríá A, MENINA MOÇA dos BetaO I ec"pclOnad)5 �- . ,
.

..
.

' agora exec,uttúld:t>. ' ,
.

..; Hist . .,.- Geog .

....:: 7/2 ..,

J (Nosso Banco)' �.Náquela ,,·Y./lNDINHit, ;Rigueira, ho .na casa d3 noiva. Eva Ml-. Ao lado 'do nome de, cada segu.rado apor-se,á, entre pa,
" ..

'

'
.. '_'

" .
Porto _ Mat. --: 8/2 :__ Orais)

Cerirr:cmia esta,rã6 pres'ên· je" vai ap,aga�, quir:ze vc- rl'Ía Lispôca ,prin,ce�a das�, io#i1teses, o número de filh(1s beneficiâdos, de\6adu, um, �t� NICÓSIA, 7.-'(OE) .:_ Gon. Documentos: Certidão de. idaq� (11 an�s completos,':• t,es; Dr. Adel:b-'al Eamos da linhas. J;tecepcl-onara um Debutantes' de· Sanota Ca- � 14, anos de idade. ',' ..' tinuã têusa',: a.:..sífda ' ; em _iité .31 de dezemb·!Q de 1964. Não se aç_eitam certidões de

i 'Silva, De:putado Ivo M()l1- grupó 4e' amiguinhas, logo tarina 63, f?i' c,onvidada _ .

Cada quúLa: por fill).� menoi de 14 anos, corie�ponder�" ChiPié, sob '-'a :j;'
.

:cdás : nasCimento Mm. a. Observação pa�a' fins escolares" oú si.
tenegro e Dr. Rubens "l[e mais com um jantar, na: pelo Co1:unista.,· _para rece-IIII ' a ,5% (CinC� �or �ent�) do v�l(ír do' s�i.ario-:l�ínÜrio 1o-cai;

.. t�.oP�,$.::� ,�irii;�q�C�$' >:�0->y1c� mUares, riem pública forma.
.

.

\ . /'

f. ArrJ!_da Ram:Os d' r,e�idência de seus' pais Sr.; ber o título de. Gari:::ta Ra-jIIII 8nedom:lanao·se para esse efeito o .salano·nllmmo para o PreI!Jç!'�!1lt,.e }ttjrcQ.:/�' Ô$�" "�i�
, Atestiído d� vacina recente.

.

l

• " .� �fiL'.O�m.ar _(y�mdlÜ R�-· dar, da Srta Magnólia que' .núltip�o de mil cruzeiros seguinte, e se:uá paga 'pela em- 111§hb"S €Íb,jGabíh�tEi.,;nã-Ó;�:as. A�stado d.e,sanidade física e �entál (<;>ficiaJ)'
i ":' '!::'·:I�:::::i:',,�::· ,gu��riC

'"

�,:,.,."
-

hoje, iRi:da"rá nova vida. _ 'prês� junt.aménte oom_ o salário. CADA QUOTA É 'DEVIDA , sistirão, a ;��úniãó 'd/J .' Go: : .' ,Ta,xa de inscrição: Cr$ 800,00 '(oitoceÍltos cruzeiros)
,

. , 'r 'J ." , < • - , .,
T' AO.EMPREGADQ �OMENTE A PARTIR DO M�S EM .SlU�

. ;v,êmo �i_priota; Jhare�ü:ii. 'pa. " ç>bservações: 1 - ,!,odos os' docuIl1éntó_� df!lver�o tenis
• t �m:� rub�rã.·Ô.�·;3\�;��t,;�i�.: ',1":, �M �0ME �,� "''':'' ';;'."'. cni'OULAND.O. ' r, ,,' f ?,OR. APRESENTADA � EMP.f?,ESA A, CER'FIDAO DE �A_Si 'Ta quinta-f�ira pió.xiniar·�pe- firmas recol'lhecidas.' ,

" ,_�
:'- a Scessaõ .. soj:en:e<11.-e�,{:A'bé:r;.· 'J' .'�<

•

<,' .;:_:�;,;';-:�. ,\' na, '·'.JOIC,AP"·, l1os.p�da,.. Cl!MENTO DO RESPECTIVO ;FILHO. Presume-s� GOlnO ·hão sar; dos"" do, déseJ�
. do :Pte. ?,:-'- A ,prova Ótl,"poÍtuguês será elimi��;;'

tU�'a do�" n:;dó' .,' ,., ,,,··,,:E�i�·>'c.d� .:ii��toi:i-a"3l.(L· cl_üj3,e, .. dO$' L1& ;r�f:lR1êrtcia do ca- I11III ,j;enao ,sido ep.trt;)gU'� a certidão à emprêsa o fato do paga- . sidente d� 'R�pubu'é� -ÀrÚ. .cànciidàto, obter na prova ·esc:çita. no míilin:io" grau. 'ÚltlcO .

�
,

taÍlual
.

d-e : 'E�tu' es�"T§c>,:')iÚ :(àt(:-;r-úiú;6'�?J,�'� .,presideh.; ';s�a:( Í>�:'AIcid,es Arai1J o, \, II!' metlto da' quota de <salçirio·família �âo t�r sido incluWo nao 'bisço, Makárlus.' Os íid�ros . qi) ...Haverá' obrigatoriamente prova oral, efu' Portugtlês;
I:l nicoi;·.e {hdú.strr' '�ti;"tF�::)�.e,�·riJ{)p.;e.iíii.t(1�.;v.tlI�nte; �(Í:� 'óa;al' �.el�Q:n 'Pessôá' e à'" ..·e.hçãô,"1..10minaI d.os. emp:regaa.o·s.... ,. '. �> :da minor,ia 't�r.c�: s'.� :rie.g'a.'in em Matemática,sómente pára os .qUe não alcançarem grau'iii f:. . ,"" " "'.' .. \'

,I ",. " '" 2t � " ,'" ,. _. "',
- '.1'"' !

. - E ,.. -

<t. III
_

-

\
.

,1 rum di:! CÕ�Árc� 1''í�l\�,ki::/'}�cg���:'àó:, tj?�,�ii;ta' , p�i\ tsra:_ "LuZ�é! . G-e-rvet, '

proce-,.. Pa�ã �f�jtÇl díl' Jiscàfização, as :emprêsas �uardar(io os
"

-" .' '. ,,' ,:, .'
."

cince": (5) 'ria escrita. ,A' prova· de' História � Geografia será

\' Cidade, prbrilOVidO '

p'elíi
.

promoção de:,àm�it0 eS'ta-:-- entes da "B'eI8�ap".· '. comprovàhtes_ dos pagamentos das quotas de,salário: famí>' a'estabelecer eOht�t�� 'c�m: :somente escrita, de-venào o ,candidatÓ obter no mínimo
I União Catarinense de E;;- dual. !)ara que fôsse org'l- .. , .. Ia bem como as certidões (de nascimento dos filhos bene:' o Arcebispo Makáriu&',' ao grau três (3).

..

':� , ..

' .

, tudaníes Técnicos 'e Indus nizada todos os anos. na-, ,'O' DEPUTAÓO' '. • fic�ados. , qual, acusam. de tet.'violado ./ ".3 -<rara a matrícula na la. série do CUJ'so Ginasial, os
triais «,TCETI) e pel.o Cen qu,ela Ci·dade.. '" ....

IIPJ
A ,emprê'sa será reern):)ó.lsada, mensalmente, das' quotas a Çonstituição '. e de: hav.er e�ndidatos aprovados, não pO'd'erãô cOl;npl�tar 14 anos n�o

f, tro Industrial da Escola 'Já idealize.L "'�E:N:CONTRO . 'FEDÊRAL Luiz Bat;tisior- JlI. de salá:çiô.família pagas a seus e�prega<;los, p'or desconto nO armadó uma milícia des� decorrer do ano'letivo de 1964. _.- ,.-

• Fenróviária Eng. Rodova:- DA BELEZA", que réururá ti e- seu filho. B�nito" pas- _ . t?ta:, ct�s' c9ntii�uiç�es de previdê�cia a recolher. �ara' tal nactà a atentar éoritra a p�.. EXAME DE !Ia. ÉPOCA _ CURSO GINASIAL E' COLEGIAL
- lho. (cIT�FER)". as Rã�nhas 'dos 'CIubes �e Ii'lando urna llgeua t�tnpo- .. fun tara.a empresa, n� verso da gu�a, o demonstratlvo ,do, Isncrição:' de'20/1 a 27/1. .) .,

� Santa Catarina e �,m�ida- "[adfl; em n:)s�a. Capital·. JIl1• saliio a re�olhe�, seg�m�Q.se a assmatura , do. re,sp�nsav�l RIO, 7. ,(OE) Poderá Taxa de Inscrição: Cr$ 800,0.0 (oitocentos cruzeiros) '.

1 EM Í'ETROPOLIS d�s das sQC'i-e'dsci'es. gaucha .. �STEVE--- �, <., , '. I' ,p�là empresa ..
.::>e o lIJ�lldO ap�r�do no de�onstratIvo fo.r terminar esta Q'lanhã· a gre: Realização: de 5 a 8 de fevereiro .

.

e paranae,me. No J}rogrq .. " ,em Criciui-r.,é).,. a con�l�e",
FA\ qRA�EL a empres�, a gUla de �ecolhlI�ent� ��spectI. ve dos"maritlmos aUtarquí· . Horário: Português _ 5/2 -- 8,00 ):lOra's

o Procura'dor GEiral ela' m a oS, convites, ,erão, exten do Deputado Federal 0.10- va devera, ser ent:-egue Juntam�nte. comi um ReCibo de Re� c,os, que entra hoje no seu Ingl�s - Física' c..:_ 6/2 - 8',00 horas

� República, Dr. Vol:t:1ey C)- cj_y,'Js às Misses. �StJá pro- míei,o Freitas, 01 br. NilsoP" cmholso de Quota de Salário·Família", pa.ra o fim de quita- quãrto d,i�. Hojé dirigente� Matemática -; Qüímica - 7/2 _ 8 horaS'
'I! laço de Oliveira, ofereceU' moção 'será organizada])3 Bepder�' qu:e ..c,ircularan: .,),-, ção de .re�?lhimento das con(ribuiç.õ�s .e, t!e rec�bir_ne�to.da ,�a federação . nacional.. dos

,.

Geogr. _:_ Ciências � 8/2 - 8,00 horas
'II

ao findar o im.), uma lau- ra:.o mês de set,embro PrÓ- comparihados' do Sr. He-,IIIIII lmpor�ancla correspondente �o cr:.dIt� a que tlye:'�lreIto. maríÜ���s estão .nA �lVnnis� Iv.I�'I'RICULA'S PARA 1964" ,"
� ta .feijo3da ao 'MinI3Ú) ximo· em "black-tie". ribert,o Huls.e.·

.

�- 'JIl 0\ Reclb� de Reembolso) sera preenChIdo pela propna em· tério da; Viação: cpIn', uma: '. Curso'yin1l:sÍal e Çolegi�l: Toçios os alunos que não

� Evandro Lins e Sra', além \
, ..... prêsa: .

.

. '. .

_

"
"

. (�éllltra �:proPQsta;' 'da:' cfà:sse efetiyar!:irn sua� ,;mat[ículas. deverão fazê-las de 15/2 a 20/2,
.' /' dos homenageados, .est'ivé- COM UM .

. NO BALNEÁRIO. _ I11III - w verso 'dRs gUl�S de reçolhlmento, faraq as empresas, ;lprovada. onté't:l,1 : em ·.'Assám· s.endo qlle os de 'segundá época terão priori�ade de vagas ..

J ram !>��entes o' cá�al Dr. grup� de aI1ligos de des-
i. "'Morro dos co�ve�tos",JIl "o' de�onstrativo do ,? 'qu!tntum:, a-· recolher, c.omo_"segue: bléia. Esta. contra propo�ta Curso" de Admissão: A matrícula ao Curso de AdmissãO-

� Victor Marci') (Rosa) -IKon taques da s'o:ledade carh-· fins de, fevereiro sera: :-"', (exemplo,) '; .1, ' , '. que"-poderá ."ser' acéita ,pelas ao Ginásio será, efetuada após uma entrevista do candidato
III der e o Pr,ofesso.r Nelson· ca .0' Dr. Lelis ele', Oli�êira' 'naugu�ad,') o IatE1 'Clube,' 'Total d�s -Contritiuições de ,.Ptevidêucia, guia,' ;pr�pria, autoridadCi!s gover�amen· e pais (ou responsáveis) com o Pé. Prefeito de 15 a 27/2/64.
, Teixeira Nun�s e

.

'muitos ·'Leit.e: ofereceu um jantar ,daquela bonita praià. vol�, llrllnte .dit� �r! 52.988�.?0' , .'
'

,

' tilis,
.

estabelece. o
.

págamen· Os candidatos deverão completar, no mínimo, no deeorrer

11 outros c,:mvidados.. no: FR'ED'S; ao Dr'. V'3lney' tarei com detalhes... .
'.' I ContnbUlçao, SalaTlo-Famlha (10 el'!lpregadqs lã· Cr$ to do, 13° salário da s�gUiri· do ano leitvo 10 anos e no 'máxim6 12.

'

II
.

., ,', .... •. 17.600,00, valor do salário-mínlmo, de Floriànópolis·Cr$..... te maIleira: 50% a,té ó dia
. C�laç,o e Oliv,eira" Pf(ilCU- ,

f RETORNARAM t' radQr da República. PRÓXIMO, •• 178.000,00 x 6% Cr$ 10:680,00' _15 do ,corrente e 50% res·

tantes com os vencimentosfi sábado no- Lil"a T. C.' ·�-IIIIII . . .'

II JIl CF$ 63 688 00 de janeiro. Segundo" porta·
� palIa São Paulo, .o S,r� é FALANDO,

.

'conteeerá ,) GRITO DO .

: ...
'

.

!I Sra. Milton (Ivone) Fer-�' d1 Rio de Jan,eiró: ·Fl(l- .. CARNAV:AL 64,. Jamelão çl_
.

MENOS.: 8 _5!uQtas. de salário,família voz dos-inarfÜmqs, .a.greve_,
.d

,.
"

.

I11III a Cr$ 900 00 Cr$ 7 200 00
.

transcorre pacificamente
, rei.ra, Sra Zildi Ferreira quela Cidade, o Dr. NE)lson gl'ande atraçã3 Ida n'Oi,ta-JIl'

. '.. ,... .,

T,eixeira l'iJunes. eStá ci:-- da. (5'% sôbre Cr$ 18.600,00)
t

abrangendo cerca, dé 40 Illil
a__�, •

· �__ .. /
,

Total a recolher Cr$ 56.468,00 hOq1ens ..
I

-

.' ,

1./

Ca��-5e:" hoie a, Bareta 'Radar,
M'aghólia Marf.orano -- Encontr;o
da beleza ...vai aconteeer- em. la
ges AO "14 deJunhc"> Sábado:
"Gri.to"" de carnaval no, llre T. ,(·1

•

.'
�.

." Alunos 3,�� Sérl'e'l'
Tratar Fone 3124

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

"

-, ...

CIRUR'GIAO-DENTISTA

,�) t ;-}'
\,"; .

- .. r.

'I

""""
.

_'

,'. ..i... , <11.�.. " .." Hil.i,""çav, I,ume, CO, �

" _�,"��O<:Le<':I"""''TL''Ú> in":!Jnuu .. jTas�, ",'

"':

INíCIÓ DO ANO LETIVO: 2 de 'março de 1964.

'Florianópolis, 24 de d�zembro ?e 1964
..

J .-- ; \
Ir.,José Jadii Hartm'ann S. i;.=- Secretário - Jiteg. 1267-f

_

,".....
.

_.

. - r ,.'. "'/; �

P. Bertholdó Braun, S. J:"':" :ID'ir.' R. '4656

Expresso I.

/

i,
I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



: .Aos 29 'ariOS de idade cêrca erros teve grandíssima nente é praticado como por

de 546 anOs antes de Cristo Bu c;ão entre, ,0S povos do oriente e

xemplo no Japão perdeu em

, da enta�o com O' nome' dei Sidd se�viu, principalmente para le l . fI
• ci no.

� . (ande p,arte sua 'IR Uen a

harta natural "de ,kaplla"astu "ar a cultura � da, Indla terra, de I' ..

, I
..... ;t I' e-'

/ 'lnundKl esplr' tUa pn••c'IPIIi m ,w

I h ndonou seu palá origem do budismo à grande\ .
'

hoje Nepa aa, '

te e tie a juventude ainda- mais '" Df'
CI'O espôsa e filho e como eremi parte da AKill e do Japão. ,�n '" .

.

's Campanha Pro-Crtança e e1 osa 7- Associação Brasileira
qUe nos templos campeia a' mal

.

' �

ta errante pôs se à procura da
. 'l,a' magia e superstição,. 'por aa CriaO:�a. Defe.).�uosa ":'A�B.C . COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Ver.lade• DepoiS de provar 7 di l�O.OOO.OOO DE' ':sumsT isso I
.

.' " .

.. , ,� budistas· já qUe. " (. .:' ..

versas religiê-es e praticar as 'sUa reJi.glãó:..":Jt

�'
'1", .......

d H
.. ,

'
.

'.

dA'
� . b d' d

.

r t
"

t: .
<-

- re!i1dente' e onra. '•••••• '
••••• '•• ti ••• �Ama or guiar

mais duras maceraçoes e pent O u ,lsmo mo erno rto men e sen em. gran :l{a� .
I • ,.'

" -

".,' '. • -' ., '

'tências t'e:v,el a sua prtmeíra "Hu ,se em mUitos. ramo� e ·do.i.ttr�nas I e�l. SUa ;"lma. � assustador 1\.'n
. Prês��eQ.té da Camp�a •• ', • � •.••.••Laudo .Natel

f minação", .(bod'hi)) qUe lhe inspi contraditórias elevando se seUs cipalmente no Japão o númer"

U sua no;Ya religião Q budismo adeptos a 150.000.000. Apesar de sutcídíes entre' a -juventude
ro, ,

:Baseando se' numa spêoíe de de. SUas enorFes diferenças en qUe põem ponto final à sua. vi
auto redenç�o �uda ensinava' ÚI1' �i a� ,diversas seitas Ibudis da pOr qualquer insuC'esso em

que a perfeição do .humem con tas ao longo 'dos 2.500 anos de SeUs estudos' ou negócios.

:'sistia em livrar se por meio das
I
sua existência exerceram prof!!n·

'_penitências e do estoicismo de da influência na vida e história

toda a dor e das misérias da dos povos do Ceilão Birmânia
'

vida presente para �ssim por Sião .Kambodscha Laos Tibei

meio da� p,rÓprias (ôrças chegar C,hina Coréia Japão e outros, Urge socorrer aqueles povos

a um e�tado puramente eSpirh 'l\'lorler'l-amente porém o budismo pagãos Com a luz da verdadeira

tual. Esta doutrina Cheia de mesmo nos 'países aonde atlJal' Redenção de Cristo qUe, nos faz

filhos de DeUS e .ht:rdeiro,s do

céu. Seria. mesmo de se esperar

que 'os lÍov�s' budist�s êstivesseni;

preparados para a verdadeira

religião c�istã. Infellzmente po

Patrocinio Ouriques e Bol1VÍa Ouriques Carioni pa,rtici·. .. �

t· I'
-�

- " rem 'OU ja nao pra icam re tgrao

parn aos parentes e pessoas arnigas, o contrato .de casamen- ,

d b d
. . ahruma escam an o para o ma

I!I� !!j�'�!lr �11�?�to ..íe sua neta e filha Rita Cariom com o Jovem LUiz Carlos
tertaltsmo OU aferram se tenaz

I;;'Lea�dro Nunes. filho do sr. Arlindo Nunes e Maria Leandro
mente à' SUa cultura milenar Im " :" ..

_ Nunes, ocorrido no dia 29 de dezembro de 1963.
penetrável a qualquer -cul�ura

Participação'

RITA E LUIZ CARLOS

NOIVOS

Fpolis, 8/1/64.

EDITAL PARA ZOBRANÇA DO
IMPO'STOSINUICAl

o SINDICATO NAOONAL DA INDUS
.

TRIA DA CONSTRUÇiO DE ESTRADAS,
-' PONTES, PORTOS, AFREOPORTOS, BAR

RAGfNS E PAVIMEDTAÇÃO, com sE;d�
prov.isoria à'rua Debretn.. 23 120. andar

grupos 1203-7, Rio de Janeiro," Esta�o da

Guanabara, em 'c�mp�mento ao disposto
,nó �rt.· 605 da ConsoÍilação das Leis do

Traball1.o, vem cornuniiar que.' fará' distr�

buição de guia� pafa ecolhimept6 do Im

pÔsto Sindi<;al, de que �ata o art. 587 da

C.L.T.. , a ser recolhido o Banco do Brasil

S. A., por todos os em regadores, referen-

�"1.tes- as .. ·stKlS celÍtrib�çõ devidas, relativ-as

.. ao exercício de 1964, e ando portanto ohri
.

gados a recolher em se favôr, em todO o

território nacional, 'tod as emp.cêsas da
.

(n:dústria de construcão 'e estradas de fer

'r�, estr�das de rodage '. póntes, portos, ae

-

reoportos, harragens e . vimentação 'e ser ...

viços correlatos.-
Tal recolhimelltó de á ser efetuado até �

o,cai,a 31 de j,aneirp, de 1 '4, de acôrdo com

a tabela
-

para cálculo d Impôsto Patronal

(�ei n. 4.14'0. -de. 21-9... 62, publicada no

Diário .Oficial de 28-9-1 ?, 'Para evitar a,

móra, prevista no àrt. 6 da' Consolidação
das Leis'do Trabalho· I

-;-......,..,..-���

'MARCO PAUL
PRESID

ABELLO
TE

.\

PRECIS -SE
, ,

Umá sala pequena, no '·centro ,cidade ou próxima do

j:!entro.
I<

Informação pelo telefone 2658 u pessoalmente com o

sr. WV,son à RU� Conselheiro Maf 53.

Bungalows de Madeira.
Tratar no' Jardim Atlântico co

NÃO
l

É FÁCIL CONVER
TER BUDISTAS

ocidental. Mudar de reltg íãc é

para os. bl\distas o TI)esmo qUe

não ter caráter e o mesmo que

trair o seu povo. Em alguns paí
ses ComO, por eX. nO Ceilã? os

'budis�as aliam se às Correntes

nacionalistas para banir do país,
todos OS missionários e arautos

do cristianismo incipiente: O

mundo budistl,l parece impene

trável; Só por mefo, de' Ui:tiversi

dades e EscolM Superiores' é

qUe consegue a 'Igreja le'var lhes'

o Evan�elho. :Exemplo brilhante

é a U"iversidade Sofia dos Pa

dres jesuítas em Tóquio qUe é

hoje uma das mais influentes

nO Japão. Ajudemos com nossa

prece a êsses povos imersos nó

paganismo e superstição mU"l!la
res a en"ontrarem a luz da ver

dadeira fé.

• IJIII': -----

são josé
às 3 e 81/2 hs'.

Kenneth 'Moor,e\

Ellls,manColor
Censura: até 14 anos.

Ritz
� as 5, e 81/2 hs:
Gltnn Ford

. Hope Lang em

1\iERCAI?O DE

CORAçõES
CinemaSoope - Tecnicolor

Censura: a,té 5 ,anos. "

(

Roxy
às- 4 e 81/2 hs.

lj1ean Connery
.

Ursula Andr,ess.
em

O SATA�HCO DR. NO

T,ecnicÓlor
Censura até 10 an08

- BAIRROS
gloria J

às 81/2 hs.

Jack GleasoÍl
Katherine Katp. em

GIGOT

EastmanGolor

--,

Censura:' até 14 an:Js

império,
, :' .

,:$,,�
às 81/2 hs.

Antônio Prieto
Elsa Daniel

, em

A NOIVA
C�nsura até 10 anoS'"

.�
,.�-

. ,

raJ�

.;� ;
. " �jJ. ,,'

"� .

Não peço. caridade�}, ápenas ser cC?mo você. Desejo estudar, trabalhar, ser
Com a, ajuda que dérani;.j� sei dar' alguns passos, aprendi. a ler e escrever, Mas àinda

posso melhorar mu�, '?� éu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
'nas uma oportunid�:' e de �eabpriação. Cola8�i>t·�, com a. gente, ajúde a nossa Ca�l?anha.

, t' �
,

"�J_>"
- Diretor-Executivo ...... �"••••••....•• � : ''''�. '. �J�yme Torres
Secrerârío ••••••••..........Luiz Philipe'Rezende Cintra
Tesoureiros ••..••...Alberto Figueredo e Camillo Ansarah
Presidente da A.A.C.D.••••••..Renato, d� Costa Bomfim
Coorden dor•••• 0 •• ;, •••• � •••••••Ulysses Martins Ferreira.

\

t7t'

•

.'
.

�I
"

BONN. 13 (IR)
- y �izaçã(i) e Economia Imo'- no decorrer / de '1963; ,

bniá,ria, em Bonn f,Qram _ �25.000 nONas' moradias.
entregues mais um vez, ÊSte' resultado

.

confirma
o ritmo de, construção de

'radÍa no território f,ederal
e erp.· Berlim 0cidental.
De -1949 a 1963 foram

,constl'u�âas, na República
Federal oe Berlim. cêrca de
7.3 unidades residencia,is
mais de 40% do atual mel'

cado imobiliário - que é
de 17 milhã.es de moradias
apwximadamente.

Segundo acaba de anun

ciar o Instituto de Urba-

unidades residenciais nos

últimos .15 anos, segundo'
6 qual cada minuto que

passa; fica pronta uma ma

Desbaratada �êde
.

,de Espionagem
de hGmens e mulheres ·en

tr,e 33 .até ·47 anos, tendo
eles j'á c,ontessad-a que vi

nhan;t ,obtendo há, vários

anos. informacões nara o
-.J ,..

•

-

se,rviço de segurança zo-

nal. Os alvos princÚ>ais de
sua ,espionagem eram ')s

,Feder,a� in�ta,.lações �mili
tares e assocIações de cú

pula da economia aI.em�
,acidentai.

COLÓNIA, 10. (IF)
Um grupo de s.êis agentes
do.. Ministério para Segu
rança dg Estado. da Zona

Soviética da Alemanha foi

prêso na s,emana passada,
após demoradas- investiga.
ções levadas a efeitO pelO
Departam�nto para Pro-

teção à' Constituiçãp, em

Colônia ,e Dl,lesseldorf.
O 'grupo 'é

.

constituid0

ESTALEIROS SO' ,S.A.
. �

.ESTM..EIRO Só S.I�. neCE;ssitando aumentar seu quadro de operários,' em face
.

,I: '\. da; �:jC�menda� ",peÚ, \ C.M,M., pIBi'U e' outras, tem vagas para:
-

•

SOLDADORES A ELETRICO com bastante prática.
CALDUiEIROS de preferência"que conheçam' desenttos.
SE1�RALHj<,I.ROS de preferência que conheçam desenhos.

;\'1A'., ARI<�UEntQS conhecedores de corte oxi·acetilênico e que
.

tartar:ug,as.

'Curso Preparatório Contine'nte
CURSOS .ESPECIAIS
PARA PROrESSO�ES
DE DATILOGRAFIA

,
ARTIGb 91 (GINASIO EM UM ANO

, PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

trabalhem com

d.e Socíedades Classificadoras, terão gratifi·
,

.

óni·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COLABOUflORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� ,. GilBERTO NAHAS

,

GilBERTO' PAIVA
'

COUBORADORES
- .RUI lOBO - MilTON F. A'VILA -
ORllDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA"

Mando dé (adel'ra..o
\*do�
raportagens durante um mes

uzeíro do. Sul) - Jama5s. p8dendo concorrer [ornalís
�erecendo a crônica tas novos e velhos. As repor
:lortivta especializada de tagens que forem sendo pu
'.lha terra: da qual fA") 'bH'cadas, é porque f.o�am

selecionadas para o julga-,
:m entoo final, caben do,. 3-

�ém dos premias Illénsais·
de 30, 10 e 5 mil cruz�Lr.os,
prêmio final de 200 ,mil. e
contrato no. Jornal 'doR
Sports.
Embora, sabendo que, j-,

ria. conC:JrrEf com Os 'Co

bras" dos jornais da GB,

(GN-Corte;::ia da

·te emborà dis�ante, ja
.is desconh�cendo as Ç/i
pldades de se fazer n·)

a em Florianópolis, .sej"
I. falta de' assunto, por
ta de .com,petídor8s, p�r
ta de cooperação dos' 'n
assados, sem ti.rar os

ritos daqueles que an8s

fio labutam ,em rádiq, e
• nal, uns assalariadJs, ou

t s por amor -an" e ,pn '

:';ms&s e' radialistas t;;'o
J [dos como. Os da Guanl1-

,adores na cerca, incen

'liI1.m, en fi:m fazem "'mi
'ia' nos seus matutino, e

fllos e TVS.

• .mdicato e .a Associaçá�
: Cronistas da ABI, IJ

• >to de Imprensa Espcr

ft comandadú por Canoes

.1OOs Coelho. possue ri�

}iente força e firmesa

fs suas decisões. Os Jor

d:.s e rádios. possuem em

III ia .entidade e .clube, j.or
'utas ; credenci ad'os, bem'l

l'nli'nerados. Os clubes e
, �idades por sua vez, em '

'iCa das notícias diários

f'o liberdad::! de movimen

II J aos eronistas, e são .os

'�mos conviados a tcd3S
t reuniões, passeios e co

rmorações.. É mesmo im

ess10nante a união dos
* 'oolistas esportivos. e dit;�'l.

f � tlll,aio.ria todos eles es
�ve TIdo e na luta d'ár'a

� 10 esporte. criticando. ':-
1 �i�do, fa.zendo. prnm:_.-

• �s':brilhantes que incen
aro e ag.radam. Dirão aI

j na: na G1iiJ �Xiste farto
itmiárto. e muitas com

,�ições; (1:, verdade, mas

,lste perfeita ,arganizaçào

;11
.odoa sem excessãa traba

;'.m. .pelo sport; (embora

f n poucas nQtícias se eni

•,rianóPolis, todos os sóci
, da nossa ACESC. (agora
f'n a Presidência do Dl'.

f !erem), se quizes.sem po

P.9IIll dar sua parcela. de
;;(sforços, .conl cronie'l.'J,
�portag,ens etc.... Agora

�esmo o J,ornal dos Spor�s
çou um concurso, visan
spl-êcionar 'as melhores

embora meio "verde'. para
eO'1'petir" enviei meu t,r::i

baU1Q, com !t:3SlliIlt6 de' nos
sa e de .OUtras terra,s pe

quenas, e tive a satisfação
de vel: minha reportagem
selecionada; antes de ,,:isar
,o :!)rêmio visei, com sinceri
dade, apont.a,r a.os r,êspoh
sáv·eis· ipel-o eSp0l't.e .nacio

nl;tL as deficien cias do es
p::rte em certas cidades. do
nosso Brasil. Cons,egui meu
intuitO, e no jornal de es

portes mais Íido do Brasil

mor:nente ,da Guanaba.ra,
,ens·ejei a!)Ontar aos 'res

púnsáveis pelo esporte '3.,0

BrasiL as causas do fra
casso do� esportes ,em .cida.
des pequenas.

Emb':lraf'üm mn trabalho
já selecionado, conco,rri
com outros, principalmen
te porque me sint,o satis

feita de ver que aquelas
pequena;:; crôni·eas, camo

esta H'Far'ando de Cadeira'
tinham serl1!)re um Obje
tivo, trabalhar pelo esporte
,e nã� f,ram lá assim, tão
ruins cemlcKjulgavam ;11-

guns

x x x ten�ente ao Grêmio Cida·,
Noticiou 9. S90rt P,r,,::s de Azul seguiu antes rlos

de!h1e- o Clube Arlético !In, fegtRj.-;; d:; fim de al:tJ. P1-
neil'lo deverá mesmo rea- ra São Paulo onde de,'erá
lizalf uma excursão por gr:'l. fazer testes' em clubes da
mados de Santa Ca:t.a.rin�

.' paulicéia.
nos próximos dias, ,devendo �

�'l.creditaJm·, os mentores
a equipe do AVFlÍ Fllt�h')r �o clube gremista de que
Clube empresar esta excuf' o,j;-g,adol' não mais Tet\,)l'
são' O' Atlético Mineiro se ne ao futebol tubaronenge

Performances dos clubes orofiss:o:
nais da capilal.úa temporada de 63

IV - Paula Ramos dendo 6. Marcou 23 )5.ols e gols. 5. coloêado' no, Cam-

Por motivo de viagem.
1 jog,o de quarto - Mó

,veis CIMO - 8 peças
1 Copa.
2 Camas de solteiro
P.or !1reçO de

Vêr e tratar com

ocasião.
à Sl"�.

Paula Rálffio�
mandaré O
Paula Ramos 3 x Figuei

rense 3

Paula Ramos O x São

Paulo O

Paula Ramos 1 � Avaí 3
Paula Ramos O x Gu'a

raní 1

Paula Ramos',O x Avaí 4

Paula RaJITl.os 1 x Figuei
rens,e 1

Paula Ramos O x Postal
O

Paula Ramo$.. 4 x At13-

sofreu 25, portanto com

um deficit de, ,2 tentos. 4.

c:!ocado no Campeonato.

Cla,rice Bruno, sito à rua

4csé de Abreu s/n - fun

dos da oficina Triângulo
Bairro de Fátima - Estreito

..

2 x Ta-

V - TAMANDARÉ

'PaulaTamandaré O x

Ramos 2

Tamanda,l'é O x Figuei
rense 2

Tamandaré O x Atlético
4

Ta-

Tamandaré' O, x postal 1

Tamandaré 1 x Avai 4

'la!l1ar.d9ré 1 z são Pau
10 O

Tamandaré 5 x Guar:�:"
ní O

tico 1

Paula Ramos 1 x

mandaré 1

'Paula Ramos O x Figuei.
rense 3

Pau'aTamandaré 1, x

Ramal;> 1:-

Tamanda ré 2' x
rense 2

'

Figu��i-
P/aula Eamos

Paulo 1

Paula Raímos O x Avaí 2
•

Paula Ramos 3 x Gua

raní 2

Paula Ramos 1 x Fi
guei.rense 1
Paula Ramos 9 x Postal

3. x S3.o

1
Tamancl.aré 3 x Atlético

\

1

, Tam,andaré
Tamandaré
Tamandaré

Paulo 2

Tamanclaré
ní ·0

Resumo: 14 jOgo3 dispu
tades, 4 vitórias 3 empa
tts e 7 derrotas, Gols a fa

VOl,": 17;' contra: 24, por':
tanto com um deficit ele 7

2 'x F'.ostal 2
O X· Avai 3
1 x São

1 x Guara-

Pa.ula Ramos 4 x Atlé

tico 1

Em resumo, fO 'tdcoJ.!or
disputou 17 jogos, vencen

d:l 5, -empatando '6 e per
,

r'

peonato.
(

I
f

.
,

VI - SÃO PAULO

São Paulo 4 x

rense 4

São Paulo O x Paula Ra

mos O

São Paulo 3 x Postal 1
São Paulo O x Atlético 1

São Paulo 1 x Taman-

dal'é O
São Paul{)'1 x Guarani 1

,

São Paulo O x Taman

daré 1

São Paulo O x Avaí 4
São Paulo 1 x Figueiren

f'e 7
.

São Paulo 3 x Avaí 3
São Paulo l' x PauJa Ra-

Fig'uei-

a1l0S 3

São Paulo 2 x Postal :3 ..

São Paulo 2 x Atlético 2

São Paulo 3 x Gua.raní 3
São Paulo 2 x Taman-

daré 1

São faulo O x Ava'Í 2

Resumo: Jogos 16; vitó
ri,a,s 3; €mpates 6� derro
tas 7; gols � favor 23; Ç,QU
ira: 36. Defi.cit: .13 tentos
6. colo'cado no Campeona-:
t·O•

26 de d�lembro: massacre de goleiros
26 Dl! DEZEMBRO: MAS visão, que vasou nada me- no que foi a melhor pa];- Blackpool
rlCRE DE GOLEIROS nos de dez vêzes as rêdes tida. d'O dia.

'

Na. Segunda Divisão não
\) FUTEBOL INGLES do Ipswich Town, contra outr·os costundentes esco foi menor o· eStrago. O
'LONDRES (ENS), -- O apenas um tento. ·res entre ,os quadros da Manchester City ganhou
a. 26 de deze':l"b:::o de 1�63 O O Blackburn ..:. Rúvers, Pr�meira., Divisão fóram as por 8-0 contra o Scunthor

furará na, história do fu - ·tambén'l., da Primeira Divi- ,vi.órias do LiverJPool pOli' ;:,e United. Registrou -�e,
�bol inglês com" o "Dia sã,2, com um. jôgó insph-a.- 8-1 contJ:a ,o Stoke, a do no entanto, um empate de
,6 Mass�cre .

",3 G .

;ro,". do por Bryan Dougl.as. ba- Burnley por 6-1 contra o l-t entre o �Leeds e o

:�!). 'h1ape�avelmante por Minchestr::r . tinit:�d, �.e' á de 8und tlanq; ,
, .

"

", '. .

-
. �' ..', / :: :O, . _ . ,!d!OU',�AfS,ptRl'tjí:.OOíftASIL�iYest ��m ...

-

nice:d, ,q,J1Jd8',Ojp._
. �

,�r!3, o' j,I,!., ,,<',.<. �!,',,, i
,

'

I' �.,,, t

'r'�,,�,'.<,
, f

.. f ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO,

SETOR DOS ESPORTES

rne procuração anexa, vem

expor o que adiante, sesu e:
1 -' CONSIDEAANDO que.

dos de relatar para nossos

[crnaís um [ôgo, devido
ao público que se postava
na frente. cobrfn.Io a vi-

são e causando sérios tran,
tôrnos. especialmente, em'

dii:w de grandes· jogos.
Os diretores .da ACESC.

encontra.ram nê�te pri-rilci
1'0 .en contr� com o Presi

dente da F.C.F., a· solução
pata um 'dos graves pro
blemas com que >'c defrun'

, tava.
Ficou ,também a Feder I

ção Catar.inense de Futebol
de mandar limpa!' a ár.3ê1..

que i"crve de caminho l'a
ra àqueles que se dirigem
para as cabines da ACESC.

I

Em edição de vinte de
�lovembro de f1963. a "'Ga-
I zeta Esportiva" de, São,
Pauli saúda o fo.otball na
cional pelo' gigantesco nú
mer.o de título alcançados
em apenas Icem anos de
"'associatiQ-nl. Afirma o ór-

_

gão paulLsta, que nenhum

país elo ,mundo enl cem a

nos de f.ootballl conseguiu
até hoj(3 dez torneios in-

ternacionais disPutados
com oito vitórias brasileiras
Vejamos a lista que tan

to nos deve orgulhar:
TorneIo de Guada-

ila'lara" rio 'Méxic�

vitória dQ Palmeiras
'Torneio do Méxic')

City. vitória do C.R

Vasco da Gama,.

Torneio da Guatema

la, vitória' elo Bonsu-
/,cesso. �

Torneio de Florênça,
vitória do Palmeiras.

Torneio de Paris. vi
. tória do Botafogo.
Torneio de Caracas

vitória do São PR·.lIo
F. C.

,Taçá Interconntiu-en

taL' vitória d') Santa';
�F. C,

OS únkos tOl'neiôs que

perdemos foram os de Mi

lão p'6r parte 60 SantOs e.

o -de, Nova Y·erk, por parte
do S. C: Recife., - E con

clui o órgão bandeirante:
Eis ,0 :maior feito . coletivo
âubístico da história do
futebol do inunda c[esde

\ 1863. Imagine se 1963 .não

fosse o ano do declínio : . .'

Esquecel} de citar en-

tretanto 'o órgão bandeiran
te as epopéias de 1958 e 62,
'quando nos impomos ans

!nossos demais irmã:os de
:maneira admirável e ins,·

fismáv'el trazendo' para o·
'Brasil na 'primeiJ:1a \01)01"'·
·�unj)á.nde a, cobiçada

�
taça

"'Ju�es Rimet,' e fazen dtr·a.
permanecer na s.egund'a

féusféus da C.B.D. Em nos

sa� manei,ra oe -observar ü

chamo:=; que de qualquer -br
ma 1963 marcou realmente

o declínio do futebol brasi .

lejro em Sufl,. totalidade. Em

t,ação do profi8sionallsmo
Foria.nóp.ol�s ip8,r (iexe)lllplf)
achamos que nada doe .útil
foi'rvisto a não ser a ilnpl9,n
(t1ação do prifissi J.nalisl1l�<'
'Tudo cOI).tinua 'C0I110 se cu

contrava antes e assim CO;l

tinuará até que ,alguém
tome providências ,mai,,;,
'd!!ás,ticas !.:afim de acab.ar
de uma vez por ,todas com

a monotonia qua ainda
faz de nosso football () seu

apanagio. O ariO de 1963'

foi ao nosso ver .o pior a

no de :futebol nacional em

sua totalidade após a epo
péia de 1958.•

,

O ano de 1964 deverá ser

melhor e. ,se não o for· cai

rão 'por tecra todOs .Os oÍ)

Jetiv.'Js desejados.
x x x

Esta coluna. que duraI
te algum ·tempo ilu�tro
·e::;ta. página trocará se

título, uma vez que o cf,
chê que a, ilUStra {não s

se o� leitores ja repararal
en contra-se com um P
quenO defeito. Assim sen

deixamos que él
.. \tn,esll

circulasse até a próxin
r-e�ervanios OUtro ,clic

n8�,ur';jln"ente c::.:m lout.r
�iUlo' que apare�pl'â i�u
trando os no�sos '''scri

x x y. \

Agora ,gim, a Associa
dos Cronistas Esporti
de Santa Catarina pr'o
ra caminhar (>111 dire
ao progresso. 'o dr. Jo

Cheréu1 e demais me

br� da novel diret.oria
curam tudo fazer p
que nossa .entidade de s

se volte a reviver pelo
nos os' seus grande� c

PeLa menos é o q�.e deI
.

:;eus diretores s

e'-0-'�-�A-."0--:--'·-a-L.-ro--·-'KONDE.R� � será [pa,lc:o de nôvo

Sensaciona� Jogo' AVAI X BARROSO ,.

��:F�E�?I t:���t���� Recorre da decisão do·'.J.O. a diretoria· do Paissandú
�úb1ico vibrar com 'as domingo, quando Q quadro ConfOrm€ttiv:n;!OS a opor testou contra o Marcilio ',0 protesto- :foi apl'eciado, na doentado.· '. tiça. Desportlva da Fede,r�-
'l'ipécias dia prélío Avaí' diri:id? por José Amorírr

I tunidad�' �.e divulgar. o Dias pela ínclusão ele joga reunião do dia 20/12/63 do Ó colenda,-porém, não a cão Catarinense de Fut€bol

�xias. Os protagonistas dec�pclOnou bastante. Paísandú de Brusque pro- dor sem condição de jôgo. Tribunal, que' clecidi'l-l não ceítou o pedido do represen

�

O 'clube, . Espo�tivo Pai-
feita serão Avaí e No turno em jogo efetu '

tomar conhecímento dá de tapte do Pa'ísan-lú e apre- sandú, na cidade de Brus
rroso em prélio que i- 'ado em Itajaí, houve em núncía, I cíou o fato. que, filiado à Liga Despor-
pa.rá Q returno do Tor- pate de dois tentos. En-: . Antes que. o processo en

'

Agora o representante. ão ríva v Brusqnense, através
to Luíza Melo e' que os quanto isso em Itajai, o trasse em julgamento o re time brusquense enc1'er�- seu represenrante clevida-
se ndo esperado com Figueiren se procurará su presenante

"

-do, Páisandú çou ao Tribunal a seguín- mente cr:edenciado_ contor
iedade indisf.arç-ada pe plantar d Marcílio Dias Sr. Har.ry Egon Krieger pe te petição:."
simpatizantes do que o venceu no turno a- diu a>diaménto' do julga- �xqelent1s.?silVó �e�hor' Pre

pular dos esportes. qui, pelo escore de 2 x 1 ,-�"._" mente, .a1ega-n(Ío estar .a-· sidente do Tribunal, de.·,Jus
,Gomerc'iá,rio e Atlético O,' exibirá cinco vêzes neste .' "

"

perárto deverão íncíar Vos S€J.l gtro pOíl"'gramados ca

'N"
c.

f'-'"
.,

d
-' .

'A';"'CESC
.

proxirn:os (las a série me-, tarinenses sendo uma na � '0", I'C I'as
'

a' c "

'

lhor de' quatro pontos para capital e mais quatro no .ín

:�. decisão da segunda vaga terror Inclusive na cidade
com vistas as disputa�, d.o _ 'de Criciúma diante do Tfi
campeontato caarinense de Campeão Cararinense o Me

futebol, edição 1964. , tropel. O clube montanhês

Como se sabe ambas as ': receberia por exíbíção a �o

quipes terminaram seus com ma de Cr$ 350.(100 00. �

promíssos pelo regional em x x x

igualdade de pontos perdi Imbituba e Nacional es-

dos com 8'no passivo. tão com compromisso mar

x x, x, cado lJara o dia 19 de ja-
.

Ainda não se sabe ao cer neiro em jôgQ válido pelo
to qual dube estará se 9xi campeonato regional de Tu .

bindo na tarde dD próxi�TI'J barào.

dia' 31, nesta capital den.r. As diretorias dos dois clu

tro cio orograffi.a de come b8S, estão em e ndendi;men
mor.a.çõe� de 9as.sagem de .to;> c�m o objetivo de an-

m'<üs' um anivernár1Q do Go tecipar êst8 jôgo '

para a

vêtno de ,Celso Ramos
_

Grê· . tarde do dia 11 do CGl"l''011

mio PortQalegren se e ,.l.-� te. I

tlético
.

Mineiro são os visa x x x

dos. O jogador \�a1dü\ per-

Conforme estava progra do presidente da ACESC.
mado a nova ',diretoria. ela, e em resposta afirmou que

Ass.oci�.ção .�os' CJlonistas se en contra a disposição
Esportlvos . de Santa Cata para, ajudar a

\ nossa entí-
rína, se avistou' 'na noite dade de classe' naquilo que

passJada com a presidên- lhe rõr possível.
cia da Federação Catacinenr .' Çomprdmeteu-se, incIu-
se de Futebol sivé, a determinar a com;

Nâ oportunidàde, foi trucão de uma ramoa no.

mantida demorada pales- deg'rau defronte ao r�serva
tl'a com .(} mais alto man- do da imprensa escrita, fa
datário. (]e futebol ,catari- tI) que virá de e ncont.ro "JS

nense, palestra esta que gi a"pi.rações .daqueles que mi
rGU sempre 'em tôrn-o do litam na imprensa escrita
esporte de -Santa Catari· da ca:\)ital.'Com e,;::;e melho
na. rame nto será sanado Un-l
AbrÍ'r1do qpalieSl�ai f'falou dos graves problemas que

o jornalista Jorge Cherem se defi"ontav:am Os homens
presidente da AC}]SC, que da nossa imprensa escrLl
fêz vêr ao Presidente' da que se viam impossibilita
F.C.F. dQ objetivô da re!l-

niã�, inforniando de iní-
;_:..., .;,_ -;;-_:.;,_--------_...--

....

-,cro da nece3sidade de ser

'M� \1)'A'/ M�lIef.etuaclo uma remodelação,.::::.. &;.
nas �ahines da. ACESC. Já
carecendo :de' melhoramen

EO'IU r: I ��
tOS, pela ação de, desgas+e ' ,� ,. .w�,'
do tempo ,e qó ;pr�plio' u-
so.

. I
O sr. presidente .ouviu' a

tlentamenté a ,éxplncaç'lo

\
,}

I

o Tribunal ele Justiça Des

. porríva da Federação C'I

tarinense de Futebol, side

rou seu -Iegi-imo direito n»

julgamento do protesto qLl�

move contra o Clube Náu

tico ,Marcilio Dias., da, cida

de de Itajai, em reunião e

fetllàda no dia 20 do fluen
te mês e ano;
n CONSIDERAND0

qu�, o Tribunal de Jl:l.stÍçct
Defportiva da Federaç5:J
Cajarinellse ele Futebol. não

t;l1'CU conhecímen-o do jus
ta pedido de adiamento d�
jugamento, solicitado 111e

dhl1te requerimento pelo
seI defen&:Jr crc.lenclado e

re}l"esentante legal da Li

ga Desportiva Brusq'uense
ip::I) facto, representante

d� sem filiados:
II. CONSIDERANDO
qlll

.

o' Tribunal de Justiça \

DESportiva da Federação
C�arinense de Futebo!.

el. ,ocasiões a-ntedOI'Ciõ.
S lpl'e aceitou o repre�en
té te da Liga Desportiv:1
B squense COI11(l defen S(,1"

le timo 'e autorizado ):>:').1''1
a '('fesa de clubes. atleta"

àquela

ÇG>NSIDE�ANDO
q, , fomos, quem sabe. i'Í
ti a indefesa do "anta "Y,

·c ;:;.Cl ,de, zêlo do ilust:e s�

c tário do Tribunal de �';:.'tJ- ••

t a,·da. Federoção Catal'i-
1 S8 de Futebol. sel11prr
� icit� ,e atencioso nas in
f 'mações e "d('ixas" prrs

a� ao re9l'eC'eDtante di)
lbe Náu'tico M�(rcílio Dies
e goza; ele incontestáveis
ivilégios junto àquela S<>

CONSIDERAND0
le o Tribunal ele Jústica
Federação C::ttarinensp

e Futeb'ol diante da, S\l,i "

.

taçào ele outros clube.;

clusive telefonemas ,e

eca"dos d� adian,ento de

19amentos e na ocasii\'J

res::mte, de f,orma estra
há ·e anti9ática não pau
Ou sua decisão pela coerên
ia e justiça
VI CONSIDERANDO
ue não foi '0hedec:ido G

elho preceito jul'Ídico "A:l '

lietur altera pars" dand:l
l'uaricla sàment8 às razõo,.;

iny;ocaàas pe111 Repr,esen·'
:ante do Clube Náulir'l
arcílio Dias;

ISTO POSTO se digne V.

Exa. anula,r ,o julgamento
de seXta-feira última {dia
20i12/631

�

1)01' fc!,'ir evirlen.

.
.

te e flagrantemente (11S)')'1-
sitivos jurídicos e ultrajar
e vili�)en diar o bom nome

qu,e ainda. goza, no sei,o d'"
família. esportiva catfll'inen
se- o augusto e celebrado

Tribunal de .Jl1stiça,. dI).
Federação Catarinense ele
Futebol.
JUSTIÇA

r

Tênnos em que
Esperamos deferimel1tn.
FkJrianópolis 23 de d�-'

zembro de 1.963 )
HARRY EGON KRIEGER

1
Perdeu-se /)

..

Nas imediações da loj::\.
Clau, no Estreito. oU no pDS
to de gasolina na Avenida
Hercílio Luz, uma 'pul!'eira
de ,curo de grande valor, e�
timativo. Pede-se. encare;:j

damente a quern a encon

t.rou, comunicar-se com, .��
ta redação ou com o !fo
ne. 6354, que ,:crá bem gra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



BERLIM, 8 (V.A.) °

Frrefeito da' Alemanha Oci

dental. Willy Brandt, re

jeitou ontem uma proposta
. comunista para uma entre

vista com o Vice-Primeiro

Ministro,da Alemanha Oríen- '

tal, Alexander Abusch,. a

fim de discutir a possibili
dade de prorrogar o acôrdo

que permite aos berlinenses

ocidEfntai-s continuarem vi

sitando parentes e amigos

no setor oriental. Numa eh

trevista à imprensa, Brandt
a carta do Vice-

ro COmunista �eja reaber-! '�randt desmente s�r êsse
to. -,

�
o caso, e insiste em que as

Falando ante o Cdmité negociações .anteríores e as'
Executivo Parlamentar d' que propõe Stóph em sua

Govêrno Democrata Crise r carta, simplesmente se ba
Erhard afirmou que, o ao- seiam em "propostas prátí
vêrno Federal assume ma cas" e nada contêm que
enérgica atitude para' .�" pe- modifique o "status" de
'dir que a teoria sóv ética Berlim Ocidental.
de três Estados . seja p rmí-

tida nos bastidores., O O Prefeito de Berlim Ocí
vêrno alemão ocider,�al" 'dental não qurs disc�tir ver-

: • i\.. "

juntamente com, os demais sões autorizadas segundo' as
membros da Aliança do quais um relatório, conten-

, (

Atlântico, teme' que novas do as sugestões de seu Go-

Jilegoêiações sôbre' o Mino, vêrno municipal sôbre a

se levadas a cabo por lide- abertura do Muro, tenha
res .polítícos, ao invés de sido destruído por um fun

simples funcionários como cíonário
�

alemão oriental.
anteriormente, poderão for- Disse apenas que. careciam
talecer a teoria vermelha de fundamento as versões
de três nacôes ,alemães:· de que tais sugestões não
Berlim Ocidental, Alemanha eram consideradas' pela Ale

Ocidental e Alemanha Oríen- manha Oriental. Brandt irá
.

(
.

tal. Esta afirma que suas 'a Bonn esta semana para

negociações com Berlim falar sôbre a situação do

Ocidental sôbre a, concessão Muro) com Erhard.

de passes 'no período. de A possibilidade de fran

.testes conjírmam essa teo- .quear o Muro, de Berlim

tia. aos habitantes dos setores

.No qudlldcde de revendedores outo

rizcdos, podemos resoiver seu' pro
blernc sem demora. Em nosso estoque
tocê encontrará • com certeza - a-
", . /

peço ouo acessóri-o qu" procuro. a

preço de tabela, genuínos, testudos
ern laborátório, garántidos pelo mar

ca IH. Ê, no caso de qualquer C01-

sulta \ôgre o seu lnternotlor,ol, rere-:

mos o mdimo prazer em o lendê-Ic.

ocidental e, oriental

jetivo do Govêrno
em Bonn, de' acôrdo com

seus aliados, segundo infor-

autorizadas.' ,

adidas provisórias to

pelas autoridades
istas durante o Na-

tal' benefícíaram, com efei
to, apenas os berlínenses
adentais. A saída para o se-

proibi-
da e a polícia popular não
cessa de Intervir com ener

gia contra as tentativas, ile-

gaís para > as, autoridades
alemães orientais, de fran

quearem o Muro no sentido
leste-oeste .:

li��.e
I'r.,�

IU;�"U
como chefe � .1&' __ "\A�, '\)& _.�� ..._ 'g.��__��� ..� .. __ ..

• ',' do seu grupo parlamentar. Desde então
fíII

Carte da AlemanNn::., surgiu a figura de Erich Ollenhauer, na trio;;' .

_ U lU UI buna do "Bundestag", de Bonn, sempre queJII

�
.

os grandes problemas da nação estav!'m,'
d MORREU U t.HEl"E 11A. OPOSIÇÃO em ,,"ofU. Os '38�lS discursos" os seus arti-,
lIJl gos eram ditados pela objetividade e sere-

• Professor Dr. Hermann M. Goergen nidade, e ao mesmo tempo pela lealdade'
II1II ,1')l"'Ça com o adversário político.

f

•.
JII Dos mortos só se -deve. falar bem, um

� ditado. Dêste modo os necrológios se ti- De Londres, Erich Onennauer vOltou'
f151 nham tornado Úmte duvidosa para o histo.. cle-peds dã guerra, i�np:r:essionadb, pela li,'

servação. Os interessado., ,
�

-ll'ador. 'L'r-l'ch Ollenhauer, o chefe' da Opri, cáo ;"e(;ebià.a durante. () seu exílio' ha Ingla-.par:;!. ,esclareeel' certos pon- �
......

:\ \
deverã:) ,dirigir-sr no pe- <-:l'n,a-o �,o"'l'all's"a no Parlamento de Bonn, terra, e� !11ateria de democ,racfa. Tornou-

tos relativos às faculdades rar argumentos em favor _ ,. _ - v

II1IIríodo da tarde, à Rua Frei
que' teria a nova organi;za. do adiamento por parte de � :-: ,�rre; COl11. 62 anos de idade. -

_

se ('nefe da oposição em moldes inglêses:JII
Caneca n.o 60, ou telefonar '

.

� E,c,cre,r0Ildo, de minha parte, 'sobre es- definiu a posição do seu partido semprelllll
ção criada para dar uma di- vários países latino .. amer-1ca- -'�, !III'

tamento de Portos e "'ias para 3808. I--,'a' l'JllS\�'e ';:;ersonalidade, para os meus lei- d�ntro dos preceitos constitucionQis ela
reção mulWateral à ,Aliança. nos. I, -

• II1II
Navegávei.s de Santa Cata-

n � tores no :Brasil e países de lingua espa- lei básica de 1949, sem usar de mentira fJII
rina, após mostrar ao' Sr.

B � I" H
I "I,'11: l:"ola.. de"o assim dizer que, também nes- calúnia, da infâmia e intriga.

'

•
Expedito Machado as obras' e '

.

1 :)
se l!é:nisi'e;lo há motivos fortes para cho- Não era Erich Ollenhauer o briJ.hante

O Ministro da Viaçã,o e que estão send� realizadaS ",�� r .=a '.�,,), �
�_': U9 a.',

'

'r e � r�:1 � rar a mort8' de Erich Ollenhauer. u':\rfor, o eTiador de frases (�fórmulas'
sua comitiva desembarca- no Rio Ti ;uca, disse ao � g _ " _

.�: Q
iii'

fase.tnantes, o dominado: de massas d0ii-'
,

l;am no Aeroporto de 'Silos, JO�NAL DO BRASIL, que Foi LSOb a �ua direç�9, qu� eminentes -.:-a:ltes, o intelectual capaz àG traçar proje-,ce-rca das' 13 h t- d 1 d 150 PARIS, ,8, - A Sra. Car- c',Q',r,po Cll'p'loma'tico ,àcredita Gaulle durante o banquete R!!III -

aram t
'

t 'd'" I
.

t em Eoras, e, rece- es ao sen o co oca QS. ' f;ilI políticos socialistas alem.aes começ os' ex raor manos. mpremnonan 'e "

'bidos por _ autoridades esta- metros dE;l muralhas de cais los Alves de Sousa, es.pô- do pesta cidade, e à qual de gala realizado no gran- � a interessar-se pelos destinos da América rich Ollenhuer era justam::mte a falta de'
dU<lI'S d··'· f' s'a do Elnbal'x'dor brasi compareceram todos os d,e salão de festas. Por su:t IJII 1 �'b t d

.

d
I

Ih
'

d m
\"', IngIram-se, em se- nesse rio, a 1m de evitar as ' o

"

- '.

d Latina. A fundação �fiedri6)".':'.".. �r., cen- em!l-gogla e o or�u o �Palxona �' a se II1II

guida, para Florianópolis, enchentes que trazem pre- leiro nesta capital, ocupou Ernbaixàdores latino-ame- vez, o Embaixador: Alv8S PJ tro de formação polítIca e de ClenC!aS po- pre presente seremqa,de oe sua Rrgumenta.JII
onde almoçou com o Go- juizos para 'todo o Vale do ,ontem, à noite juntamente riC8nJs, :exceto os· de Co.s- de Souza tomou lugar ju-:J I11III 'líticas, sob a orientação 'do PU2't:da So- GflO e o realismo atualizado na condut� dO'
vernado C· I R

'

1 Pre l'dent� Do Ga 1 t R' Repu'bll'ca Doml' to' à' sra. Pompidou, espô- pt -

d 'd' f • -.II1II
,

r e so amos. Itajaí, prmcipa mente no com os. ue '_ ,u ,a 1ca e
_

'. ' -
-

d cialista, tem feito investigaçoe� e g�an, ''c\.,. p::',l·t� o. ASSIm e�-3e po.r (,HaS v:Zf:S JII
Logo após, o Sr. Expedito , bairro Tijuca (lugarejo que le, O luga,r de hDnra na nicana., sa do Prilm€ir-o-Ministro flJI

de valor sôbre problemas lfltmoamenca, seu eandldato natural a chE.fIa do governo II1II
.
:rv.rachado iniciou sua inspe- fica às margens desse rio), iP�Ílneira grande orecepç�;o A Sra. Alves de ,Souza e francês. Além dos chef�s • 'nos, parlamentares socialistas tem viajado de Ennn, nas lutas eleitorais, 'de 1953 ;JII
ção, visitando, inicialmente, pois a cada enchente a la- d'J ano no Palácio do Elisu a ef�!Jôsa do Embaixador das missões dipl,Jmáticas,'

_ para conhecer de perto a América Lat�na, 1957. O partido duas vêzes, perdeu as e-,
a uS1'na d f lt I 1 \..,. I

1 t t
.

d ppl" dl'rid-°I�te
.

'tO U' do la estavam _oresentes os me')'] .

t- t d ti'
-

t d t- '1961 r
' e asa o oca, voura .dca çompeamen'e .organl2!,g, a, �,� -o�,', SOV1elCO, vlnogra V ,-

<lsseusPC'.roS8a"ss,uas.q1.,leSOes, U.OISO ,é.lçoes, enreg.an.o,_en"ao, em
..

,a C�ljcUJ'a' oh t'
-

t' O d f
-

h e a I p'd t D 'bros do 'Govêrno francê;s lIll
-

-

d E h 01 11 B.. dt f t d B-
_

ra es a pra lCamenc destruída. custo a mura- rances em, om' n g,en;l ,ao (eavam : ,reS1 en e
,

e � sob a or;.el1ta(;,,<.,o e msplraçao e nc - mdatura a Wl _y .an , pre el o e "r

'�Iternlinada. Sua produção lha orçará em Cr$ 35 �i"l !
e vários parlamentares.

d lenhftuer.· .

!im ocidental., e hoj� até as eleições �e un,'
e de"'S-;) toneladas por horâ, lhões, tendo a obra SIdo - �, 1 novo chefe 'do partIdo pela convençao ex,'custando o asfalto cêrca de iniéiada em dezembro do f úf " � Im 1Wt"!l S '1lIcr;0t' lri!! C !lt� ri- n ft ,"' � Os hi.stori:.1clof8S futuros dá Alemanha traordinária, seguidor da obra de OUe, ,

Cr$ 90 o quilo. Essa usina ano passado. Sua conclusão
..

," �'j tt �I;� � :� �. fli ';,1', I ;J' U 11, !s"� 41 , )
riIl

r n�'êrô.l:)c)<.. -IL'?, poó)m, entretanto, confiar nhauer como vice-presidente em exercício.'
abastece as obras de pavi- está prevista para fevereiro

-J I;ll '1 '':: DeCl ci. 'j5"COS pronunciados e' escritos Erich Ollenhauer, desistindo da I candi'tmentação da BR-59. Além do ano vindouro." Com o ,cbjeti'lQ ele m",- "do Seminário Sóci.o-Econô (Transcrito do D. C-r: 1- � s51Ee Er:.:b Clienllauer, pelos representan- datura para 1961, o fêz com a maior natu,�
desa, o Estado pos�ui mais ..

Em face das constantes lhor atender às ne�'essida, :t;n'ico dê santa Catarina. ca. � 's ,;I:;,; d'�'e:-;sos partidos e dos mais varia- ralidade, porque assim o exigia o superior'
duas 'em São Francisco. enchentes, (} Ministro da_ des dei oe�te catarínen..::;e, -.-----------------.------\ :-P ,j_:s l:e'1:;:'U"Emtos 'políticos. Tôdas as interêsse do seu partido.'Ao mesmo tempo,

�� BR"59,, pôde o Sr. Ex- Viacão criou um grupo de .situado (I, uma distância Nova Pista Sôbre o t'Jen�'�(�) ,.., J -8.i c-: "1: te�temunho do grande �espei- colaborou na reformu1ar1'0 do re�pectivo.pe 1'0 Machado <:onstatar trabalho a fim de equacio- considerável a sede do go- .

� � 8 ' -

,:;,uradçado, comI' que acompan_ aram programa, o qual, em 1858, ,no Congresso
II1II

l o aceleramento que se vem nar tôdas as obras, de regll- vêrno, e abrir novas .pet�;' C Ih P' t
- "l

, a ativi a e po �tica, os fracassos e Nacional de Bad Godesberg, fi;xou:..os novosJII
processàndo nas pbras. Sua larização, do Rio Tiiuca, a pectivas para <> desenvol- a rva o ln, () � '(" ,E'OS, cs sofrimentos dos últimos mê- rumos de um socialismo reformista e de-,
Iconstrução foi iniciada 'há _

saber: fixác,ão ,da emboca- vimento ec:mômico da re- ',Sã.o' Pau10 9 _ O inqueri- 14. Delegacia teve 1'111 ,;r:- , e f,inal'mente a morte de ErÍch Olfe- mocrático, desistindo do marxismo e dos
II1II

cêrca ' de oito anos porém dura, defesa de margem, giã.o, olg,ovêrno de Santa to sôbre os 'ti,ros desfecha- contro corri o 81'. José Bc" 'li '.�:muer. s�s ensinamentos, de tal maneira, que nem,.
só agora é que foram ata-

, uniformização do perfil lon-· ,Catarina criou, no muni- dos, sábado de madruga- nifácio, cujo assunto :oi} , Err., um socialista marcado pela tradi- o nome de Carlbs Marx apareçeu mais no.
cadas as obras de comple- gitudinal e retificação dos cípió de' Chapecó, a Secre-, dà, ,contra as resldênciá mant�d,o em sigilo. Dep'Jh; '" mal;xista do seu partido. A sua vida programa.

.

II1II
mentacão e pavimentação. meandros. Se2'mído infor- : tar'ia, de Estado ,dos Negó- dos 8rs. Carvalho Pinto e o Ex-Secr,etcrio ,ela' Agri- <1 :""da no fogo das lutas e dos desesperos Sem dúvida, O" desenvolvimento da po-JII

. Segundo informacões dos ma�ães do MVOP. os tra- I cios do Oeste. José Bonifácio
.

Coutinho cultura d€clarOll que "os i) da <:--migração, que o levou, em 1933 com 32 lítica e realidallie alemãs, não reservava'
engenheiros do Departa-' balhos no alto curso -serã"O Nogueira, f,oi ontem envia.� investigações ;€lncarrninha,TI 1 � oS, de idade, já membro da presidência m::l,Í� lugar a 'qonceítbs m3,rxi.stas. ErIch Ol�1IIII!
mento Naciori:':1-1 de Estradas executados pelO Departa- ',A Secretaria, que é a do pela 14; Delegacia à. es- se agor.a para' b que me J nacional do Partido Socialista, da então lenhauer, ainda educador e formado pela"
de ROdagem. é a maior menta Nac'onal de Obras e primeira situada fora ela' pecializad� de Segurança parece ter realmente acon ,\4' ReP:Jblica ele Weimar -:-, à Praga, Paris; Lis tradicão do sociaJismo rnarxista. sacrifieou'
'obra que o Ministério da Saneament,o e no baixo cur- .sede g,overna!ll' ent.a.! de um ressoaI, no Departam6/nt.o tecido, e já, me .ranql'l.ilizo, iJII iJôa, e finalmente à Londres, sempre com- a sua própria tradicão. convencido de que,
Viacão está executando em so pelo Denartamenúo. Na- Estado da União, terá as .de Investigações. Aleg,ou.o "com .is'so mesmo que' não _ batendo o dit,a�or. Ele ,conh:ceu e v�veu, de com a ref.l,1idade social, comnJetamente

II1II
Santa Catarina. Calcula-se cional de Portos e Vias Na- seguint,es funções e atrí- titular da 14. DP, que o cri ,se po�sa desc,obrir 'o al,ltor �,

perto a tragedla da ascençao de HItler ao transfortnada, também o socialismo deve-"

que a obra deverá custar vegáveis.
I

buiç6es: 'efetua,r o levar..,- me é de '''autoria incerta" dos el1s.varos'i �. poder, mas igualme�te fico� .grav�da nf.l. ria procurar caminhos novos e' 3,deauadoslll

perto de Cr5 25' bilhões. No tamento sócio-econômico ,e o assunto por isso, per-

' . ,

e '�ente e na. c_arne dêste. polltlco e:traordi- ao'5' destinos da sociedf.lde 'tranc;formada. :
I, momento

�(:jstão
sendo pavi- COMITIVA da regiãà, estudar os prQ- tence à especializada. O •

.,' YlC a poslçao do Partldo Comumsta ale- Desanareceu um �mmde líder político, il
, mentados s trechps desde blemas, .equacioná-Ias e titular ,da Segurança Pú- mão de 1933, que combatia o próprio Par- o' modelo de adversário. leal e objetivo, o.
•

o Rio M pituba (divisa Além do Sr. Expedito Ma-· propor s,Q1uçães: formular blica informou que inv,es- l;ido .Soci�li�ta, da �e�ma ,man�ira com� o homem público respeitad� por todas as f
� Santa �at9,�ina-Rio Grand,e chado, estiveram também as diretrizes da poIíti.ca rle tigará, inicialmente o á�i-

PartIdo NaclOnalsoclahsta de Hitler, deVIdo camadas do povo e das ebtes, o represen-

do' Sul) . te Garuva (divisa presentes na inspecão os desenvolvimentp reginal bi apresentado pel.o' comer 'BOMBAS <1
a única frente capaz de vencer o nazismo: tante tínico do socialismo democrático da'

Panmli-SaJta Catarina). A Srs. Carlos Teófilo de Sou- em consonância,.com Os dante Aun, único suspei- ' � o'operariado alemão. atual i rl::l,de. ' .,

"
concltlsão(da obra está pre- sa. Melo, Presidente do Con- planos -estadua,is e eni co- to até .agora. • HIDRAULlCA� _ Desde a fundaGão da Hepública FederaJ

..

OJlenhatwr não chegou à sunrema_�ali-.
,

.

vista para 9 ano de 1965. selho Nacional de Port?s e ordenação com oS)-. .organis o, m6ximo de eficiêncio

Alemdã, em1_d1949. dEri�h t.odllensha�el� ,se fêz s(;,\,ao dos seus sonhos e planos OOlltlCOS, '

Vias, NavegávE1Ís,. José Pe-' mqs interestaduáis; .orga- Pr,ojéteis de ca1íores di-
um. os i, eres o' -, ar 1 o oCla lSta, so- ;', 7'C8 chegou ao poder. No entanto; o po-,

dro Escobar, Presidente do, nÍ2ar e executar progra- fer-el1tes (22,,32 oe 38) en-
bre�;jvente e ressucitado do� escombros da filenlão gU3,'da. a memória dêste homem'lIIII

Conselho Rodoviário Na- mais detalhados de servi- 'contrados perto das casas
!;uerra. que nossula todas 3S oll�li(.lqdes ,e todos osJII

'danaI;· Roberto La $ance, :)os e: obra • 11;e&. áp� �9 .a�ve.jé).das, alteraram o ca-
Com a :morte de Kurt S�humacher as- ...·onh"rimf'l1tos para ser ch"'lh2do um dOS'

D;t.���?;P��i!�: ?g : jP�p��\�fJJ: . f,1'�fu{i�!/4�:' :<�
.

} ;;t�1..dO" 'Ii s� ,qe do partI�;�e� l:��:,/��:r.J:;;;l �!��es de após-guerra da Alema-

tor ocidental continuou

CAMINHÃO INJ"ERN
tão brasileiro
q ucnto Brasília!

NOS
pdisse que

Primeiro-Ministro interino

da Alemarüla Oriental Willy
Stoph, não continha pro

postas práticas, e prometeu

-que não se submeteria a

essa "chantagem política",
nem mesmo para fins hu-'

I'

manitários. Em Bonn" o

Chanceler Ludwig Erhard
. 'fortaleceu a posicão aliada
ao dizer que o Gdvêrno ale

mão ocidental não dará

mais um passo em novas,

concessões para que o Mu-

_'

.

de que você preds€!1 E
,
,

M'inistro da Viacào
anta Catarina que obras

da BR�59 estão' indo
�(de Jair Ministro da Viação, que
Frazão, enviado especial)', observou demoradamente
- O, Ministro da Viação,
Sr. Expedito Machado, ins

pecionou diversas obras afe

tas. ao seu Ministério, em

Santa Catarina, constatan-:
do na ocasião o adianta
mento que vem tendo a par
te de pavimentação da BR-

59, cuja conclusão está pre
vista para 1965, e custará
cêrca de Cr$ 25 bilhões.
O Sr. Expedito Machado,

que se encontrava acompa
nhado dos Deputados Fede
rais Osni Regis, "Auro Vidal
Ramos e Joaquim Ramos 'e
do Governador de Santa

�tarina, Sr. Celso Ramos,
após, inspecionar tôdas as

\. ,,-� ,- :-

obras, reuniu-se com 'díver-

sos diretores dos Departa-
,Pi'fffitos de Estradas de Ro

dagem, Portos e Vias Nave

gáveis e (Obi"as e Saneamen

"os iro Palácio gosado, em'
lorianópolis a fim de ou

vir o pronunciamentó de'
cada um sôbre o andamert
to das mesmas.

ve em
o

Representante KJI nesta cidade

bem G. SOCAS

COlUEftCIO E

REPRESEN1'AÇÕES
FUL,�JO A�CÓ 721 -

ESTREITO

todo trecho que deverá ser

inaugurado por êle em 31

de janeiro do próximo_ano
(17 km). Nessa rodovia, as

obras estão sendo atacadas

das de Rodagem; Luis Ma

tos, Assistente do DNER;
Carlos Krebs, Consultor
Técnico do Departamento

, Nacional de Obras e Saneá

mento; Gilberto Canedo Ma-
•

galhães, Chefe de Gabinete
do Diretor-Geral do DNPVN; Pedido o

�� elfllllç!io .Iii
� 'C ii U�

.,

�p
,

�r� n�': . rnfrlrOs'�o"fj
.

II Q:,'. �!y' l\r, a'� .

Um terço a vista

em 12 prestações

e o rest"

juro
de apenas 1%

em tôdas as frentes de ser

viço, Sua extensão é de
424 - km. O término das

obras está previsto tam
bém para 1965. O custo to"

tal das obras e de 'aproxi
madamente Cr$ 40 bilhões,

Djalma Ferreira Alves Maia,
Presidente do Conselho

Ferroviário Federal; e Her

menegildo de Sá Cavalcãnti,
Crefe do Departamento

.

de

Relações' Públicas do Minis
tério da Viação, além deAlém dessas duas rodovias,

o' Sr. Expedito Machado vi- jornalistas de Santa Catart- atuaWASHINGTON, 8 - Um
sitou ainda a Avenida Lito- na e da Guanabara.

adiamento de dVas Semanas

na eleição do Comité Inte-

circunstancial do eIES cuja
presidência foi confiada em·

São Paulo, em novembro

ao,Ministro da Fazenda do

rânea, onde estão sendo

realizadas; pelo Govêrno de

Santa Catarina, obras com

p�mentares. Na oCR$..iãQ 'dª-_
visita a êsse local, o Gover

nador Celso Ramos solici
tou do Ministro ajuda fi-

(Do Jornal do Brasil) ramerícano da Aliança para
o Progresso 'foi .solicítado
pelo-vIce-pl'esldên e do Con

selho Interamericano e So

cial (CIES); Edgard Seoa

ne, do Peru, segundo infor

mou a OEA. Fontes autorí-nanceira para as, obras. Por motivo de mudança,
diversas peças e móveis
em ótimo estado de' con- zadas .

disseram que . o pra
zo adicional' foi solicitado'PREJUíZOS VULTOSOS

o engenheiro Colombo

Sales, ' Chefe; 'do 18.0 Denar-

INSPE;ÇÃO E VISITA

I�WGURAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RIO - 8 ...; O Minisléri.o do T'rabalho divulgou o resultado, das pesquisas dos' órgãos
Ireu um allm�nlo exalo, de 95,7%'.,

r

';

,

, '," /

"

Declaracões do Presidente do IRAS
2.300 'Titulos de Propriedade ',EntregQ�s.. -.. ,

,

Terra
.

do Interior'
\,

sem

EletY()brás vlsita-;
SOTELC'A"

•

,
_: ,. '.- -;-' ';,:jo � /'", "to .-

,

",·1\'s�'·oJir-tts. �Íi .pr.iin.@iraHét��
pa da' So[;elcx, a' set. Úlau-'

gur� :ã:. 1" "d.f OqtP1!:t:Q;'9b
ano em' curso, foram \jisita-:
das pelos Srs. Dr. Paulo Ri-

�chh, Presidente da Eletro
.

bras" E'ngo M:oíria J."anes
'Cunha, 'do Consélho Técni

, 'co ,ti!!!' Elet�obras e Engo.
, Edú Machaqo, diretor da

,

T�rmoeietrica, de Charquea-
'das - RGS.

Vam9S,'a $ãQ
Joaquim em

Fev'ereiro

rias frentes' de serviço, cons
tàtando a melhor das im�
pressões, no que concerne

ao andamento e adianta-
mento das obras, podendo

Dias ' i5 à 17, v'amqs à
-

0.esde já ;:tfiançár que o És·
Festa da Prociu�ão, ,19,64.

"
"tad� de 'Santa: Catarina con

São donos'da Festa; o, pO; , .

tara, em outubro de 1964,
vo de São Joaquim ppr'�ja.. ,c'o� 'a sohi'ção básica aos

Assóciação "Rural; se';ls problefnas de' energia
Tem a: ori�nta,çã9 do �G�-� 'elétrica, ao mesmo tempo

vêrno do Esta_9o atravéz .da
. <e� qu� a regi�o carbonife

Sec. etaria da Agricultura';, ra vera .concretIzada a sua

E também tem a colabo gr,ande aspiração, através

ração da Prefeitura MUI.J.t:' da SOTELCA.
éipal.
,Por 3 mQtivos vamos

�

�
São JOaquim em fevereiro
nos dias 15,à 17; \

,

- Fazer �ma viagem agra-
dávei e bonita;

'_

..

- 'Passar 4 noites e um

'dia no melhor clima de San
ta Catarina, principalmente
nessa éi>oc� �o ano.

- E participar duma Fes
ta da Produção que "muito�
municípios vão realizar em

São. Joaquirri.

" ...

Greve, continua! I" -'

RIO, 8 (OE) � Pro�segue
inalterada a greve dos en

sacadores de café. O movi
mento abrangé 'os portos
do Rio ,de J Janeiro, Santos e

P!lJranaguá. Os grevistas rei
'vindicam o cumprimento do
) .

ultimo acôrdo salarial.

que "o direito de �dqui�ir -seguiu o Dr. José Felippe
terras do Estado sempre Boabaid.. Informou que o

houve, mesmo no, tempo do procedimento 'da' Instituto
Império, mas em Santa ta- de Refor�a Agrãrfa, �e San
tarína só fôi realmente re- .ta Catarina, funda-se na ti·

conhecido e executado com -xaçâo
'

do homem ao campo
o IRASC". Disse que "o que e na sua libertação dos .grí
vem �contecendo pode ser .leiros e

rexploradores, mora'l
tomado como um passo pa-, lízando a questão da terra
ra uma reforma agrária 'no Estado e evitando qual:
posterior e definitiva, pois quer tipo de burocracia des
dentro ,dá realidade. consti- necessária para dar terra a

tucíonal . brasileira não é' quem não a tem. Para tan

possível solucionar o pro-r- to, o JRASC €olocou de la

bleD?a .do latifúndio, porque' do a politícalha província:
nem o Estado, nem a Na- na em que muitas unidades

ção, '-dispõem de recursos da Federação tolhe os 'ele
para tanto. Isto porque de- vados princípios de uma

ve haver indenização prévia reforma agrária primária e

e atual para a desapropria- 'não observa nem indaga a

cão, não havendo
:

solução côr política do beneficiado,
'possível em caso contrário; pois isto seria fugir à sua

'pois a' contestação judicial própria -finalídade de .Ta
dá ganho �6 causa ao pro- zer justiça social. O IRASC

prietário". tem ainda promovido em-
. i p'rêl3tim'os aos novos peque-
COMO ATUA O, IRASC nos proprietários por inter

'ill'édio das agências do BDE.
"Mesmo. dentro das rlifi- lI.;:;enas no município de

culdades constitucionais e�is Bom Retiro" mais "de 100
,

tentes, o IR,ASC - já prece- erripréstímos foram conce

deu 'à desapropriação,'; por" dídos.
Interêsse social, de duas co- O processamento da
lõnlas catarinenses", pras.. tribuição de terras ínícia-'

\'

,
, ,j'

.

\ '

\
PETRÓPOLIS, s (OE)

'-
!

C:3 no relatório fr-ito ontem

pelo' diretor da '3'lperinten
dência do desenvolvimento

A energia elétrica prortuzída
pela ursina ele pául� Afon·'

50, será levada no 't)rren- econômico do nordeste
te ar{� até 'Fortalez" '-:::�ta;' a presider),te João Goulart.
'p','incipal informaçf' 'conti-,

y ,

. \�(li1S&i1nrDJretol rIa C�{nara
Junior: Reunião hoje

Às 20 ,hciriJ,s de' hoje esta

rá reumdo o Conselhü ,Di·
,retor ela qi1n:l:ara Júrúor' de'

..

Florianópolis. '

Constam da pauta dós
trabalhos nÚJl"erosos assun·

tos de interêsse do junioris-

esta semana o chefe da Na

ção deverá assinar decreto

estabelecendo os níveis mó

dicos para anuidades esco

lares em todo País.

mo 2m S;:tnta Catarina,
Nessé sentido, o presiden-

'

te da nossa Câmara 'Júnior
Dr. Antônio Grillo, .'expediu
convocação. ...

-, 1
En,trevista

I

Govêrno
, ! Amanh'ã a Guarujá trans

mitirá a entrevista conce
dida pelo deputado Dib Che

r.em, lider, do Govêrno, à

Assembléia Legislativa do
Estado.
O pronu,nciamento é um

balan.ço dás, atividapes le- I

giSlativas ' do ano de 1.963,
I

especialmente no que' se re,

laciona ,com o bloco lidera-
do por aquele parlamen
tar.

�,Ressalte·se que o sr. IDi1)

Magaihães' e Adhemar:
CA�DIDATOS EM 65

S. PAULO, 8 (nE� - O

'governador de Minas Gerais
Sr. Magalhães' Pinto, afir-
mau onfem que o seu en-

contra com o governador
paulista, não teve motivos

Aluga-se · "8B" vai retornar
,
A Divisão de Assistência aos Estudantes da Universida- "og'Ode de Santa Catarina, comunica aos interessados que a Rei·

t.oria d-� USC, necessita locar prédio amplo" no Centro da' RIO, 8 (OE) � - Brigitte
cida4e;�a,fim de instalar a Casa do Estudante Univ�l'sitário., rBardot pensa retJornal' fme-

Para quaisquer 'informações, ou dpresentação' de pro- diatamente para a Fra,nça.
postas que preencham os requisitos ' a�ima especlIicados, A atriz que criou ambiente
0S interessadf'ls deverão dirigir-se à -Reitoria, SItO à rua 'desagradável des(Je

',dr�erngarqpe,."

'i;l q\:iei

'(asa:

eleitorais, e ,que ambos os

políticos são candidatos' in·

dependentes' ,',á Presidência
, da· República.

.\<

,Calor bateu
'

Record
Em algu�') pontos, da Ca

pital catarinense os termo-
nletros subiram ontem

paralelamente à conces
"',

,
são' de terras, há que se to-

mar outras providências pa
ralelas 'para urna assistên
cia condigna 'ao lavrador
brasileiro. Nêsse sentido,
assim se explicou: "O ho
mem sem-terra, brasileiro,
'se não tem recursós para
adquirir' um chão para cul

tivar o seu sustento e' o da

sua família, .tem muito me

nos para "m�canizar a .Ia

voura e desenvolver eéonõ

mícamente a agricultura. A

Reforma Agrária deve, an

tes de tudo, evitar 'a explo-
'

ração do nosso homem do, res educacionais e protes
campo e humanizar suas sôres para as cadeiras
condições de, vida e de trá-

') pecífícas do ensino
balho". mal. \

se 'com o envio de reque
rimentos à direção do,
IRASC. Em seguida, êste

desloca um topógrafo .que
procede aos estudos na re

gião da terrà requerida e,
se realmente o requerente
:nãõ fór propJ;i_etário, o pro
cesso 'tem despacho ímedía
to, sem entraves burocrã-
,i' ' \

ticos. O que e lamentável' é
de 'váriosque ,processos

,

anos ainda não haviam sido

despachados por adminis

trações anteriores, sendo

que, recentemente, 0 Díárto
, ,{ l'

Oficial de 12 de dezembro :

de 1963. publicou um edital

que concedia terras' ,

reque
ridas há 40 anos passados,
entravados à antiga Díreto-
ria de Terras.

A Secretaria
-

da Faculda
de Estadual de Ed\)c<J,ção
está divulgando notai., em
que comunica a' abertura
das inscrições' aos exames
vestibulares, para o .CUTSO

,

de
.

Pedagogia daquEji�" .esta
belecímento ,d'y el�SÍlJf" su-
períor. , "

Em 1964 deverá funcionar
a primeira série do Curso
de Pedagogia, .cuja 'flnsJida,
de, é preparar, mediante
opções, técnicos em 'pesqui
sa educacional, administra
dores escolares orientado-

R. C.' do'Estreito,pretende
! I

,

apresentar candldaíos
rem a compreensão dos paí
ses, em que estudaram.

da vida, "Im 1963, se-

es

nor-

o Curso setá inteiramen
te gratuito, podendo a êle
caridídatar-se tôda

� pessoa

portadora" de certificarl10 de

nível médio em 2�! ciclo
(Normal, Científico, Técní
co Çome�cial, etc.)
O ,número de vagas' é de

'cinquenta e os" exames de

seleção constará das se

guintes 'matérias: Portu
guês, Legislação do Ensino
e CQnhecimentos Gerais.

Todas as informações po
<lerão ser obtidas, diaria

mente, pela manhã, na sede
da Faculdade, ri rua Salda-

,
'

"nha Marinho, edificid da"an-
-tíga Escola Normal.' ria Ca

pital do Estado. ,,,

40%, bátendQ,"'assim, o re

corei de calor neste início
deJano. Foi grande ontem a

afluência as "praias de Flo

rianópolis.

,Salário <,m.ínimo:
100910 I

\

RIO, B (OÉ) Fonte do
'i I

Ministfrio do Trabalho, in-'

formou qH8 serão acé�era-
do os estudos em torno dos

novos níveis do saláI!Ío mí

nimo. 1)e acól'do cO,m "a
taxa <ie e1ev8,çUo . do 'custo

O IRASC distribui as ter

ras, 'recebendo um paga- ,

menta irrísórío Que atinge
em média 0,15' centavos por
metro quadrado,' podendo
ser pagos em prestações J

anuais até o prazo de. 10

anos. A finalidade dêsse pa

gamento reverte êm' bene-
fício . do próprio campo

dís-, ' nês.

Bulsas �a "FUD�a�ão Rotária
\.-

d lb'"a eomlssf1:o o � u e, que
faz a seleção inicial, com o

clube patrocinador .e" com, a

comissão distrital que, faz a

seleção, do distrito,

HA GRANDES LATIFúN
DIOS EM SANTA CATA

RINA

O, Rotary puJ;le, do Es

treito, situado na- Distrito'
465 (Santa Catartna); po
derá êste ano patrocinar 1

ou 2 candidatos a urna bôl-

Depois das campanhas de' contribuiram para

eSclarecimeI).to médico que sultados.
,

I

recomendavam o emprêgo De '

das �or�11ras veget�is .. IT)�is
sat\�aveIs que as amml'l1S;

os indices de, consumo da

marg8rtina subiram conside,

ravelmente na Europa:

Segundo informes 0.6 _"Co" ':

mit(\ Internationat' �IEtu�
de la Margarina"" @_f quali
'dade atingida pelo produto
e 'a experiência . favonível
Idos consumidores também

,.i
j

Comitê,
em Haya, o"concus() y,
margarina é atualmente d�·'
seguinte ordem:

">margarina
quilos per câpita

,

........ 11,3Alem,anha
Holanda •••\<0 ••••• 20,3

4,8
24

,

19

15:4 /,

Áustria ,

Nbruega, ,

Dirlainarca
Suécia ..... , .. (.

'

Rfunidos, com a Diretoria
da S0telca, fotá, discutidos

i; ....� àssuntoS--:T�I�eíoIlado,s com -...

JANGO I

,;����, ª�����gi�� >l����:;:���),on
em operação da 1" unidade t!nuará de�pachando hoje
de 50.000 KW na época: no' Palácio Rio Negro ten

aprazada. l do regressado a' Petrópolis
as ultima,s horas da noite

A caravana destes ilustres, de ontem
'

depois do "�an
técnicos', se deteve' em ob- quete que lhe, foi oferec'ido
serva:ção minuciosa nas vá-

.

peio seu Ministério. Ainda _

O R.C. do Esterito, se

Os bolsistas têm, pois,' um gundo informações presta
duplo papel: "embaixadores das à nossa reportagem pe
de boa vontade e "scfio- lo jornalista Acy Cabral

Disse o Dr. José Felíppe. sa' regular de Estudos da lars". Teive, Presidente da Comigo'Bbabaid que em Santa Ca- Fundação ,
' Rotária para 5[1,0 da Fundação Rotária,

tarina 'há municípios que Compreensão 'Internacional, A 'responsabilidade na se-' pretende indicar, 1 ou 2
pertencem a dois ou três no ano acadêmico de 1965/ ieção de candidatos com as candidatos 11 uma Bôlsa,
donos" para os quais traba- 66.

qualidades necessárias para pelo que receberá sugestões
lham centenas de' camponê- As Bôlsas Regulares da

desenpenharem "êsse ?uplo até 'o dÍll. 15 de Abril p,ró
ses, como meeiras ou agre- ,Fundação Ro'tária sã.o, con- papel é compartmiad<; CGm ximo.
gados_ Acredita na f,leces-

-�

ced'id�s à jovens do séxo'
�__:___--,,.-,--_-�---,,.----�......

sidade de novas e melhores "masculino para um ano tie N E"
c, "

•

- �.Goodições cqnstituciomiis; 0studo no exterior, após a

.

a uropB se/consom.e mais
para a execução de ,medi-. "ua formatura.

M"
'o; 11

'dils imprescindíveis para O propósito de Rotary
"

argarmauma/
. autêntica Reforma: InternatIonal é o de propor

Agrária. 'Quanto ao projeto' danar opontunidades aos
da Supra deixou para opi- bolsistas de

..

interpretarem
nar quando este 'já tiv�sse os seus países aos países,
sua redação definitiva. onde estão estudando e, no

Finalizando! declarou que, seu regresso, de fomenta-

ao

�Atencão senhores contribuintes
,

,
,

o, ServiÇo de Fiscalização da. fazenda
..

lembra aos senhores cOn.tribuintes ':que, nàs
'" \." . ,:
termos d<t> Art. 5.a da LeI 3.129, d,e- 21 de
\_

!
I .'

,novemprp ,de 1�9621 tôdos os trihutos esta-

duais que incidirem sôbre operações 1 reali
zadas na, 2-.a quinz-ena de dezembro, deve;..
rão ser, reconüda� laté o dia 10 de janeiro,

O não pagamento Ino prazo ante;; referido,
importará na"exigêricia de' Ç:ldicionais ,pre-,

�istos na legislaçãb' vigente.

,

,Telefonema de gezação:"
- Fala um� serihora, para uma teclamação.

uma udenista.
\
- Vou .anotar. Contra 'quem?
- Contra o PSD ou contra o Govêr�o; "

-- Sôbre que? ,
, .

1I ,- Este calor/'uuerna.
-...

'

�

- Fique tranquila. O P$D e o

'GOVernad�r
já estão

tomando enérgicas prov:idências., Um pouq :liuho de

paciência. . .

. _ "r

- Quais, provid,ê?cias?
'

X
•

"

/ ,

- Muito diferente cj.as que a, tJDN e o o�vArnador �
Carlos Lacerda e)ltão tomando na Guanabar , onde O

caiõr é muito maior, de 40 graus.
, _:_ Quais foram as providências'

r;.acerda7, ." ','
�

-- Para, aumentar ó c.alor ,mandQu busc� ,

; ... Bri·
gite BardQt!!!

'

De

do 'L i d e r
'. do ('

;j�;u a":;r'i\�i�J�I�1j[1�
-

'o'
,

"" aI :i;;iL-
Cherem, ' '

na
-

sua q�alidade fe do Poder, Executivo, ver-,
de p'orta�voz do Governador sando 'sôbre ,matérias :na,
Colsc Ramos" conseguiu' en- m1.i9'r importância para,./' Q
caminhar favoràvelmente tô- Estado, barriva-verde. "

rias as mensagens, remeti· �uçam-na às 12,35 e I às
das à A�sembléia pelo Che- 22,05.

n;:a;�' ii:;:'I .:.,

\

Professor Lüiz :Osvaldo' .

. ,

"

\D'Aca/mpora
Assumiu ontem o elevado· encontra-se em Porto Ale-

I

cargo de, Reitor da UniverJ gre, partiCipandO da 1'el1-

sidade de Santa Catarin�, o nião de Reitores do sul uu
Vice R,eitor L'uiz Qsvaldo Bra,sil, convocada pelo Mi

d:Acampora. nistro da Educação e Cul·
Como se sabe, o ReItor tura. '

,

, João David Fen;eira Limlr'

CURSO
Primário ..em Minas':' 6 anos

B. HORIZONTE; 8 (OE) o curs; primário' em
\

Mi'r
- O Secretário da Educa· nas Gerais," para I promover."
ção Sr. Faria Tavares, está' ,ar adapÚlção da l'ledagogia �'
estudando á possibílidade .:r�alidade sacio-econômica
de ampliar de 4 para 6 ,anós �dó Brasil.

a Ministro da EduG:acão em
, ,

Pôrto'Alegre
PORTO ALEGRE, 8 (OE)

-'-- CHegou hoje a Capital
gaúcha o Ministro da Edu"
cação Julio Sambaqui. O ti
tillar da Pasta da' Educa
ção vai' presidir reunião dos

Reitores .das Univ.ersidades

Federa�s do Sul do Pl:lÍs pa
ra tratar do aumento' de

/

,nUmeras ' de vagas para, as

esçolas
'

superiores, em 64.

" �rogram,a d� Brigite continua
..

sendo' Mistério
RIO, 8 (OE) Está cer- -mais de 4 dias no Rio. Hoje, ,

permanece no apartame�to ,

\

,,1002 da Av:enida Atlântica, t
. <;om;' o edifíCio sEÍI;tdp , tor..{-.)." '" "":'i ',',.,

cada de mistério o

ma que Brigitte
,

Brasil.

progra
Bardot
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