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Situação Continuai· .Confusa,
"
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-
.

,

na

Acomp::'�lhartf' do advo

gado Wilson Safar, o comer

ciante José, San.ches, pro
prietário da PerfuIl12,rl[l.
Lourdesl, prestou ontem de- I

poimento, em que de'5men-.
tiu que o désabamemo do

palanque int'erno da loja.
tenha sido c0l?-sequéncia: do
excesso de pêso que supor
tava e o atribui ao trân3't0
intenso Ide veiculos na Rua
São Paulo, emfrente ao es

tabelecimento, onde· exiS'-

�a reunião de anteOl:tem
da Assembéia Le?,lslativ:l.,
o Deputado João Navarro
(PTB) apresentou requeri
mento de pesar pelo desas
tre e' pediu'

,
ao Secretário

da Segurança Pública pt0-
vidências para punir GS r0s

ponsáveis pela ,inobservân
cia das regr� de seguran-·
ça do' trabalho.
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.
,
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Estudan1es
.sÃO PAULO, 14 (VA)

Estudantes de Geologia üa
Universidade de Sã0 PaulD
lançaram manifesto c1'1't;':'
cando o Ministro Roberto
Campos. nas negociações
da Hanna, c ..mslderando mn

roubo a ação ela emprésa
amei'icana e defendendo' a
Companhia Vale do Rio Do
ce. '';Esta - afirma o do'�u
menta -:- :P9f ser brasileira',
nos qá ·lucro, satisfaçib e

moral. 'É ela que devemcs
prestigiar e não a avéntu
feiros estrangeiros, que
vêm aqui para sugar-nos".'
Diz ainda � -manifesto:

fr

"T!\{;�' GPU�E!RQ�80�SUI�?Jlllb'lIJUF�'"�,;,��
O .1'.Ii, r o" :f:Mett1J'f,I'Itt"KI�n),�8Jn�. do ftOlet:tm (:;Cf)fW" t""�"'I�!Jg,!�U, tt�

A. SEnAS Nf1""V'H �.1''':1 ...fi' 'h 9" ,� 11'!1. iI ..

dia 13 'de no'i'e�1lIJr6 d�' 191H· iFrente ·Frla: Negativo: Telnpl!ratura iUéttla,; 31.'1" cen- ,

tígrados: Pressão Ahno"sfcrica Media:
.

j'OlL7 'mílíbu
'res; Urúidade J:"elatha Media: 1l2,j)Ü;ü: . }'.Iuviosidl;Hlr:
25 mms, Negativo -- 12,5. nuns.' Negativo � Cumulus
- Skatus - Teropc?�éfiio: EStavel-Bom, .

, . I

,Bolívia
-------�---,'�.---------------------------�----�--------��----�------------=---

, ,I

em�ollar�em
..

f�clis.
LA PAZ, 14 (VA) � Eu-

.

.quaato a J)J'es�ão dos gru
""'p6s de' eS.�õJerda começava

," á se jazer sentir" sõbre a
,

Junta' �lítar chefiacb' pe-
16 Ge-neral René Barríentos,
com um pedido íla Central
Op,er_áiia' BOliviana (COB)
�ra . que o govêrno lI'eate
��ções diplomáticas ,com
Cuba é v, Tcheco-Esl9vá
qma, novas divisões volta
r",.: '" a .reeorree no Movi-
: .·..ento NaciODalista Revo.lu
�ionário' (MNR), que Já ex-

.

iJúlsOU de suas fileiras o

Ex-� ,:esiden1� Paz' Estensso
ro, . lY. . decL� de um CoÍDÍ
tê -·-iorgànb:àdor. Embora
Ju:..;�. i.e ...lun <:eja o dirigen
te máxiu.o �,. COH, não €"S

t{� .assínada por êle, a men

sagem ao .govêr·;.·, que pe
de. tap:.;\>ém \

o re:.'tabeleci'

'merrto nu contrôle, com di

,,�e.ito ª" veto, ,1. tôdas 3,�
. l�):lllás' e �\' tlt.�,ig:llaqão fie

·��l)l'esentaJltes
.

oPeráii�'s em

·;,.';d�'· 'ts repartíçôes do Es-
�,ll\tl]

.

,
.

\

l.' O I!'_ 1..j.'esi4ellte HCjrJl3.u
.$nes ",oazo, expulso do
�l,N:R pOl: Paz" �t��ssoro
��'; ,lnaio U1tÚ�lQ, anunciou

'. ' �., ' . .f.,.,.�.' .'., .- ,.'" ".' ",-�\.: 'Q.üe ha.sia regressado pa�a.
.

'
.' , e�al'á. se ap�tâitdô hoje' no Teaí�j:>(f'·A,\-á1o.f\'<de' :�,Car; 'I"r.:�- ;.;�rgailiz.a;r:· o: p�tido. 'Os�'a�:�lod�o�:;;.::s��a�:it:eti�a::;e�:!�n:::l�:�: ).aos uníversítãríos,"�!Ú, entrr, � a. �.".r�nq�adPf:' :����ljCtl,· ,��; \ . )';W.érv.�'?9'f..êis ..�lítieos '�i -; :

'Belo Horizonte: -:'::\�
.

,

f,,§
;' .� ���2��Ê[��

� .,.t"%\ ""� �

" .kV.... e-
-

'.� _,
" '. - .

.

-

':6'.<'
"o I> . �1.NR nos nu.Unos qnatro

,.
�

)·S···.,··t:.'·o: 'r'.•.,".'1,·'a:.':.·�S,·,,.'"�..·. 'Vle'S'U"DI', :.p",'e:v'
,

"e';:1'.':, ·�I'""
.

::""1">

• ·;�::;��:E::Et�;>'"

" _,., 'I· r..;,
.'

.... ,

. SUes S�a�o. To4avia., as 'fór i-Il'ÍI (lue se' ci . r a

',. :.. >

II
- .. ,":

"m'
.

'

... ;,:" .. -�':- :-'�"l"�'�t':�,:·:,:�����:·�·:;:{�·� ��;·;���!����<f�JYf�����1

p'
, t: .', . ..;; .

>

'ti ';1 C�.. , ..:.' ':"':.... ,' >

71-
:,.,'

e�"" I��
,:

,,��s>;'J
r'étirganizar-se e da.n ,tuna. '. 'com :rnais 'de cinquenta '.bo-

"e.,,:
.

e":..:: 'frlç�a�I''''':1 �'� �.:".- 'p',u·'" �"�;, :8"8'0-,\' .' a.'
"

. ,:: .' '::)w.t,� (i�ion';llÚ� ao pa:rtido Ditas mQç�s e mintçros se'n-'
_ .

_

',' '.,'
' . . �,':

'. "irat'h'lormaJ).do-o 'nova.- sacionais de mágica. Se-'
, .

"

'

.

.

, ' .: 'i' lU'f'ltiê J'1]�..t ,})QWllÇia. po- gundo nos adiantou ,() sr.
,

"

..
,

"

.

)itfc�. l1_ap -d�sPl'ezivel "DaS Abel Çampel, empresário, o

BELO HOR!ZONTE, 14 petição ri". '�Bsabamentos' des, que causoq :l. morte pe tem,' vá:rtçis pontos de. CfJle:' : . el�ições, pmmctillas pela aludido circo esta.l'ii posta-
CIlA) _ P�ra e�itar a 're- como' o <iii. Perfumaria Lour '

.
.trés pessoas ,e :feriInentotl ti: . ,:l. ' oi:msiàerou também. J�l1t;:t. M:UU,u.l(. êUes,Suazo do na Praça clFi Bqndeira.

'..

em la. f'''tras,'' .

\) Prefeito :l'átor de dlniimu.tçào da ré-
..

foi re�ebjdó': a'l\tcolltem. JV� ,

J',·�I.SS· 3'RA'·Sll. ·VEM.· A�O ..BAll,.E' O'·AS Jorge C\\l'One li'llho e o 'De.- sistência,' do palanque' o aerotJOj·to de La, r�:iz' comH

R lt C U'111"edecl'1""�11to dn's par·nrl"s. ,�'cbefe' (f,' .Nl�m. Guevara clegadO 1",,';011 "cn..u oe- ..... e; '" "'410 -

O· OU I" rAS lho, de Vigll{j.llcia Geral, inten: . .',;, �1l1 cOllsequ.é.ncia . ref,reSt .���!ÜCS de, l.eehin {I

,R I II" v�o p.rornover ,,(_mi -ritlÍlO :�- das cOl1sia11tes chuva:s que ·�v.udai'ám; ·tendo o p'thuei�
.

.

-:,. , celerado uma' <,istoria em'
' tem caído' E.obre a cidude. ró Jlcitera,do que .04 ':ci;lr:tt�"

.

"

tOdos o�. . est'ab'elecillielrll;o� . Pata' deSlnentir �(1 hiI�tJ- c,�v, . de .;'.nla ",l�rel'lI� dl, l�c··
tOinerclais dá' �idade que. se . de ,�esso de pêso; in- \'ÍtluçãJ, :N;lj:l�i)ru.:� ;;;:;Sf1f,�a: a

níantéill pàfànquesl .a..à formou que a 'perfum:�rja j'í1.11ea soJucão 'para.:'o atua,)

depó�1Los. di;! � ;IÍlercadorüls. ,

.

, inomcrh' �olítico dõ país
Del1,ullcias tê}}1 sido' dir!:' k"_ dois grandes depú[,'·t:>s

.gidas, ta,nto à Prefe.itura etn i3ei� I;Io."::óonte e' ..{n� a .,

C01110 à Polícia; dandQ con. mer�·,l{)ria :;uardada '. lia",

.

.
_
ta. da precariedade de ins- lojas ,�penas se destina às

�'.' ..

tnJ�ções de Q�póSitos ·?Enl0- necessidades ÍnJediatas de

lhaÍltes ao da� perfu:nari?, 'consumo. Nos últimos dias,

com 'risco perJ?anente pa� ,não' fêi qualquer reser·va
i'a comerciários c em�)r.cga-

. maior de estoque 'para as

dos. festas de �atal e Ano Nc'
vo c preferê acredttar que
o desastre tenha sido ohra
da fa1j_alidade.

- I

Teremos, finalmente, no

próxímo dia 20 a estreia do

mundialmente - conhecido
Circo Mágico -:'ihani,' que
estará empolgando . '1 pla
téia . Iloríanopolítana c.om.

espetáculos inéditos, que .'

certái: ,:,;nte,. desíumbrarâo
aqueles que lá comparece;
rem . ávIdOS por' ,Presenc:iar
bon.s�'.ef?petâculos:í· .'

"

Criticam Ministro
"Hoje, como o sr: I,ucas L'J
.>JS à frente, a Hanna pre
tencle ,reaver jazidas rie fel'
1'0 no valor de 200 !nilhões
de dólares, ou sejá, .:j30 ti'i
IhõfJs de cruzeiros, 50 vêzes
a ,dívida externa do Bras';"
ganhar prioridade Da' ex

ploração e e!ilxportagão' Elo '

ferro, 'receber de máo bei-
j ada do Govêrno 'um pôrto
de embarque de romeno

(pôrto de:Sepetiba); ain-'.
da mais, quer a .Q.entral do
Brasil à sua mSiJosição pa
ra o trans�orte do prod,1.1to.
E parece q'ue o nosso Govêr
no se, inclina a permitir t,u'
do' isso.

Continuam ocorrendo choques
na Fronteira Sirio·'lsraelense

'rELAVIV," .·14 (\1:A) est�áda
.

reé.eritemen� C0}1S Chefe do Estudo-Maior d.ts Dois tanques foralll aL'.llgi
Av!óes da Fôrça Aérea de truida perto das colônias is Fõrças Armadas de IsraeL dos e se incendiaram. ':>b o
'Israel destruíram ontem {:'O raelénses de Dan e S�a�.r O General Ezer Weizmann. 'fogo dos blindados isran
�lções sírias após um cho- Háyisl1uv na Galiléia do C<;>mandal1te da Fúrç8. .1,8-, lenses:
que no qual ,intervieram . Norte. Tea, leselarece� que �yii5es
tanques e ártilharia na isrl:)..elen�es do tipo ",Mil'a-
frontf;!ira sirio-isr!i,elcnse, "É nece.isário que os ,s�- ge", i'S1}permystere" e "Vau
sengu<;lo anuciou. um porta.- rios saibam que reagire-nos tour" entraram em 9,çã'J
vo� militar.' Acrescentou com todos· os met0s 'lO w,s eontra as posições situadas
Que houve várias baixas' no s_o alcance GOl1tra que!'luér até 10 quilômetros denfi·o
i�do de israef, mas náo fOr . bonbardeio 'de 110ssas lJca- do território sírio. Os "Mi
neCel1 cifras nem, detalhes. lidades frantetriçàs e que gs" fiÍrio sé apro;ümaram
Disse ainda o informante não à'5ii.ndonarem.os o ai- '<'rã região do combate, mas
que a batalha; ·(l·ue durou reito de utilizar como ·rne- não infervierum. Durapte,

dua� 11úra�, conil,;çoIT' q'úõUl- 11101' llL'S PUl'l'.Cí::l' cü.a:l ]i',!l 35 millucos,' a ::rvia(;Üb l;3CótC
do: os sírios abi'i:!.'am fogo to de nos "9 território". disse. lense não encontNJll sellãe
c'

. tra uma patrulha ista,é- ontem f noit.e, à ilnl\lreJ:;sa uma fraeª retlistencia p!,)];
le-J!i�e que .ins!:!eC10l'lav:a llm:�a o Gene�al Itllalt EtÜiblnl.� v?-�:te ,q�

{ ,�':: ��. 0' ,

� A mais bela brasileira qe 1964 _--' ANGELA THE:RE- '

ZA VASCONCBLLOS, 110 próxin.Jo _ saLd.do, desfilará nos

salões do Clube' Doze de Agósto, abr,i1;ldo o desfile de Con
frf.l,tetnização . das débutantes catmwenses de' 1961_ Angelfl"
virá acompanhada de sua mãe, dona Arlete, sua irmã a de
butante' Renn.te, seu, pai o CoronelOsni VasconeelJ,os, q�e é
catarinense filho de São Bento do Sul. O jornalista Eddy
Prancissi d�s Diários Associaaos. do P,ufaná, repres�tará
o Diário do Paraná e. TV-Canal' Seis, no, evento, que es.tá
sendo aguardado com muita e:qjectativa. pela sociedade
cata.rinense, O Baile das Orquide'ls. un'la festa de galà, de

congraçamento social de Santa Catarina." ,.

Na foto -'Angela, Thereza, 'na 'sua chegada em éuriti.
ba, ém carro aberto SÉll1dOi aplaudida pelo públi?o par�
naense.

AVIA0' CAIU
FREEF

•

n, Baàmas,'� 14
(VA) -:- Pouco depois lc
ter decolado da ilha' Aba,eo,

dq_s B8.

pertcl'!.c81;,-

contra as rochas;' ince':}d'.
álido-se imediatamente, e

causando 11 morte de quÍ".
tl'O norte-americand:>. As

autoridades britânicas da
ilha já inicial;am investiga

eUíl( tC1,'IW
.

ao
"-

" ";;

A- �------ -- ��__.------��

PREFEITURA DA .CAPITAL
Vai o general P:ullo Viei�a' ihL "Ros� receber hoj.e' o

nandatc de Preí'eíte, <.Íu� 'lhe :·traÍlsluithá o sr, Oswaldo
Iachac o. O chefe do E�eput,vo muutelpàl atravessou (I

:llt' se POd.Crià. qualificar (1(; pcr.iodo .lI.dlliiIJistr.}ttinj
dos

I'naís d.il'íceisl buscando. quanto possín�.1
. mnúter . mIJa

·inha· de equilíbrio. Ail1da.,.assim, não' 1.IC Ialíuram crí-

i.ca.� �Jro.ce�lcl.-rt,e.s I algtúnas, l!C1o s�i1{' st",��klo 'C01';::��tí.
'

'0, aCIdas, :malevolas, e ,contundcl,tes out:r;as,' 'pela lO-

, :ojPlJteell�ào c �1('Lb desc(lttb,:ci�netito de_�ij).r'� l�'-:;''''\��''''H�........J<I
'1t'(11iiãllC"I'�, �.ffuji,'id6#tiwif1� ''f$1ílWo:s 'lIthB�slrãtr"
,ill,Íl t�'nhk:i,l1(;�. c. JI'J'o!)(;sHo de realba;.

'nii I)lil"' til' ·I�.fjl·tla..r. COlll�.; cl.e.'�iento .InI'Ol:lll.ativo de

iiw:I<jIÚ!I' jtiizo, c1ic)l1si�e �. a,prc'ssado' é
.

falho dt' baHe,
'ue, desde tempos' antcriores "à revolução il.� ':;0, ii J'l'C'
'�1tura. .I'al_til1.'alll sClJlpre os recurs�s Úidispt'nsán'i� aos

nv1bor'lll}l'11l0S projetados t' 'à altuJ'lt dos 1m !)f't'ativos
lê UIl1·ll.:cavital.· Não sendo () lumiicÍllio autonomó. t'.l'!!"

�l)tl'ctal1to_ cons(,1:vado com o fciti..., de Sccl'eta"ia 'h'
<;stdâo ..sujdto. m.ssim: ao, con.trole !e o;:ieiJlaçãÓ dus 1;41-
'cl'i'la{iol'c", que llomca\'am Cd;c�lli1,.ialÍ1 �eus ocupunt•.:s
�eg[lndo �tS conveJ1)êncla,s ilo .mome.l1to� Dessa.rk. l1ão
'icayu .à lJlill.'gem tia iuj'juêJicla POJíti.clt direta, oriullda
la� exigências Vri,rtidálias: .

]i:J;;sa SN"'dm'b :"�sui gCI!e:ds", uãp lerá, inc.!u1da, mi

CI orçr'.mf·l1tárin,.. con:fi:l1ada, assim, fIOS n�cursos 'Prü'
lr.tOS Vi' IJma a.I·,·{..cadação: insijpp:l'ica.Hva e' hlsn:llejc�lte,

,�'om qH'" ]1J.'O'\'l:I· despesas. nmis 'ou menos 1,ultosas, luas
. '0 mnmo tem]JO il1adhíveis.. 'Sist:eÁna{izà\'a-sc o "udi.
�it;" Como IJa]jati�·o arnenizador de emergências,' c!.>ta-

, 'lc1úeu·sc o procc�sQ de erédito,s,' dc '�orte tiue, de c:>t'r·
�ícjo fi. cxel'cic.i�" foi aml�én;tamlo 'inçdtà\'elmcnle a tli.
'>ida !Jassiva. Para, exJi:nguÍ-Ia ou minorá-la, duas aH�'I"
'lativas se aprcsl'(ntavl;l�ll! a estagnação tôtal dos servi
,os, ou a majoração grandemente acelltua(la de hn.
postos.

l\ autonoJ1)ia COllfluistada l)elo mUlllclplO,. feita ])J·l�.
:lipiiadamcutc, tlHO modificou sellsivcbnelltc a situação.
E foi' esse o quadro, talvcz insuspcitado, que sc ofcre-'
�cu ao sr. OS)\-llltlo J\olachado. Economista (Tc reconheci-
da compe1:enda, entrou a meUlOra.r e it disciplinar o

aparêJho bllwc1'fttico, para mais positivo rendimento, a
adotar o eritério ue parcimônia nas despesas, a maut.'r
acauiehida economiul visanJo à, formação de 'rcs'crnls
finam'eiras, . para uma aplieação' posterior mais cfi�jel1.
te e lll'odutha. Alar�ou os cçmvênios <;on1 o Estado; pos
sibilitaüdo meHlOramento de aIt,o sentido progressista,
mantendo a regularidade do,s seniços ]l1_Íblicos ..

Tilo complçxa e pressionante se rêz, contúdo, c c.tu
razão das subsistentes condiçõeS de preearledude, agl'lJ.'
vadas com, o crescúiIento il1flacionário, a tarefa a n�nc('r
sem () êxito que o otúnisnlo. accnara, {lUc '0 sr. Oswaldo
l\Iaclrado L1eu de 'sf energias superiores ao uivel da ('a,

. /" ..
. , .�'

pa.cidade .f.bicu, sacrifIcando a própria. saúde. Conh{'Cj,
d.os os illlteceâcntçs' e�n referência acúlÍa, sincCl'o .

em

�ua aiuação sem alardeios, não seria justo ne�ar.l1w
méJ'Uo ao ['\1:ande esfôrço com que lutou contra o lIcer'

,vo' dc dificuldades que se' llle depararam. E, .já agora.. ··
!lJoderá 'afb'uun' qqe, através do �e[l' trabaUlo, çUÍlllU'hJ
,fiebnente ú seu dever.'

'

Substituindo-o,
,

o candidato :IjJ!u',ijthido g'elw.ral
VÍeira da Uosa, cxpel'úuentado uas Jjdcs admiJli"tJ'uil
y�S, com a vocação úlVulgar de comamJ.o, csiudiu�o dos
nossos }JI'oblclllas culminantes e amando pnrfumlamen·
te sua ic'rl'a, 'lIá de,' seguranlellte, c.m razão mesuro da
eguidistfmeia, lJm1idárill,' im.]ll·iJuh' �t sua gestão o lSÍ:'lo
de uma Rc\-oluçã,o' pela qi:mljse bateu con1 denodo, tI&
c;isão· e }Jatriotismo. Sua atiyjdade combativa marcada
em. longos a�lOS; seUl traúsigênc.ias nein fru{IUcZas, sem
considerações com O. COlllOdislllO dQs desencantados c

Um. POl'tu-voz miHtar ln
dus lJcssimistas dC indústria, será araI do esfõ.rço {LUC
emIlreg.uTá; (to' ])Ode-r, de iniciati.,'a que dUla.tnizal·á, 1'101'1'01"111,OU, ontem à noite, lJue

sete sírios morreb:il1l ::::':6 bem dl1 c1dadc, do mWllcípio c, conseqüentemente, de

ficaram, feridos num cúm-
Santa Catarhia. ;.

bate de uma hora e quaren
Homem de· éol'YÍcçõe� solidificadas na luta perslli·

tente, com nJllll ,'oll1.ilde .'atuà:nte ;(}ue desconhece «fifi·ta minutos na fronteil'a si�
rio-israelense. A Síria ap'rG cuÍdàdés c barrei,,� � limitadorãs, bã de se conduzir,

certeil'ameutc, com mteUgêuefa: e únparcialidàde, :semselltou uma queixa urgente ,"

'atençih; li, figurinós' politicos' e a solicitações subaltc!'<ao Consélho de Segurunça. na:8, ·rumo do desellTohimento do nll!licipio e ela satis·e :10 grutlo de obs"h-.'['C,.iO
d· d T,'" '.1 fação das aspü'ações' do seu ])O'u.e tregua as ��agoes Utll'-

'.! E ês:,:cs sãó us nUSl:iOS lile!JWl't'S e IH,ÜSd'as . eiú
. Jel'ul:ial�m, q,cre,',;- í \lutus.
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OSVAL.DO l\'IEtO

fi UM PROBLEMA RESOLVIDO: VIDA
SOBE MAIS. DE CUSTO F.oi afinal resolvido
para pion e como -sc esperava para o povo,o

problema do aumento dos preços dos eombus

tiveis.
Aumentou a gazolina,que já andava. lá

pelas alturas,".
. Subiu o' gaz,numa disparada para'mais

alto.·
. \

r ','

Elevou-se o 'preço do.querozene tsim.por
que nessa corrida assustadora e.maluca, .nem
o querozene dos lampiões dos pobres. poderia
deixar de ser atingido) : .'

Enfím.subiu tudo. '.'
.

. '. j. .

E por isso vai: cómeçar a .. grita ,.1 para a.

nova subída nos preços 'dasipàssagens dos co-

letivos.
' .

. .

Quanto vai custar-urna passagem no.Cir-
cular?

.
.

.

Vocês já pensaram-rilsso'[Pois então,vão
. pensando. -

'.

VAMOS COM A- BR.59· O: E�téldo, de'
Santa Catarina por inteiro. e Floriailólis.,sua
Capital,exigem, $El,\[ Mi,\I,S TARDANÇAS a

conclusão das obras'da DR 59 .. /

SR. MIGUEL DAUX

A data de hoje assinah

a passag'em de mais um ani .

versá'rio natalício do nOSOQ

ilustre' amigo sr. Miguel
Daux, pessoa bastante rela

Clonada eni. os nossos melOS

I'.ociais e poJ'íticos e def'ta

cada comerciante em nos-

sr. lYI�uro José Perei!;::,
- sr. Alberto Veiga de Fa

rias
- sr.. José .Beseivani
- Wilson An4riani
- Dr. ·Antênl0 Kowalski
- sr. Oscar Iria d:!. Silva

Junior.

::;:1 praça.
- sr. Murilo Foes

. ,:';·iJ'''3Í". Saul Alberto M:}�h
- sr. Ro�ério Stoeterau

IJ ", ::,-', 1 ,{" H·
O nataJiciante, q,.!e ,10

,,:ia de hoje, será, \�staU1os

certos, alvo de gram:cs de-.

mon�trações de apre«;J::; (".
tima' às quais nós de O ES

TADO, nos associamos com

votos de· muitas feU(�id?des
extensivas a "sua digna 11,

l11ília.

Fizeram anos ontem

- sr. Gl�uco Sanforci. de

Vasconcellos
- sr. AmJlto:p. CorQeiro
:_ sr. Atinando I. T. de An

drade.

SR. OiLIVIO VAI.ENTE sr. A4erbal Coelha
sr. Carlos Porto
sr. Vitor Liz Sa!»>;m.io
sr. �loísio Ferro de A-

zevedo
- sr. Wa.lmor Wellàhau
seu,
- sr. Mário PJanchini
- �l'a. J,.eoaOJ' :Mo de Oli"
Wim
- ,szota. 'Ji'loris'bela, Bitten-
� .

- srta.l'4!lria,de t, ,J.em.0'S
- �e•.�eri Oon-
çal�s
,..- :menina; ·.;r�,qqe.Un6 R.()sa

Com. prazer rJ,ot:ciam ')!::

na efemér�de que transr.:or
re 'l passagem de mais um

aniversário natalíci;:, do 110S

so prezado amitN sr. Olí
vio Valente Vieir::t, elemen.
to que desfruta de �üàas
e merecidas al11iza�....
os nossos meiosr .'3Qciai&
Ao f�zermos o r�

levamos ao' nosso fl�tre
conterrâneo os nossos efu�
::,ivos cumprimentos e�
vos s, SUfl, di.gn1ssimR. iami"
lia.

r
WA�NGTON, 14 ...... OE.

-Mais de 50 jornalistas
norte-americanos preten
derrí" reállzar uma viagem
de um mês pelas República::>
;Latino-Americanas. Esta.

viagem, de estudo; será !M
trocínada pela "National
Editorial Association" e te
rá início a 12 de janeiro do
próximo aao,
. Esses jornàiistas, que re- \

informação literári.o

ANTOLOGIA DO NOVO

CONTO BRASILEIRO - 2

votumes v-, .organizador: Es

<iras do Nascimento - Edi

,tora Júpiter Ltda. .: Rio,
1964 - Num levantamento

criterioso e exaustivo, te

mos aquí uma: ampla amos

tragem do novo. conto bra

sileíno, onde estão bem re

presentadas tôdas as
:.
ten

dências e bifurcações da

nossa estória curta. atual.
.Na sua "nformação Muito

Pessoal", explicando 'o' crité
rio adotado na selecáo. EN.
declara que procurou,' de

de certa forma,' àtualizar e

completar o-trabalho. inicia
do por Graeilíano �amos

. na. . antologia "Contos' e N0-

velas", lançada pela Livra

ria Editora da Casa do Es·

presseguiu ou não no gênero
conto, como também exis

tem, embora muito poucas,

algumas emissõés. Cit�ría

mo's, corrio .. exemplos . mais .

flagrantes, um Nelson Coe

lho, um José Louzeiro,. um·

Silveira}Çie Sou�a, --qu'f são.

autores significativos de

uma determinada maneira

de ser de nosso conto. de

hoje, já com uma persona-.

lid�d.e li�erári"1 muito pes- .

(

soal e. expressiva. Mas, não
se sabemos da impossibili
dade de obra perfeita no

gênero, 'como o próprio or-

_ ganizador esclarece que

"

... esta Antologia não tem
a pretensão de ser definiti

va, não é completa, nem li

quída o assunto," para pre
seguir assegurando que ela
foi organizada com' serieda
de e que em circunstância

alguma se deixou levar pela
amizade ou por conveniên

cias outras. Eis os .autores

selecionados: A. Boas Jr.,:
Alberto Dines, Arlindo Pe

reira, Aurélia, B. de Hollan-
.

da, Autran Dourado, Bernar
r

do Elis, Braga Montenegro
Breno �Accioly, Caio Perfiri�

.

Carneiro, Carlos Castelo

Branco, Clarice Líspector,
Dalton Trevisan, Guido Wil
mar Sassi, Harry Laus.. Hé- .

lío Pólvora, Isaac Píltcher
Jorge Medauar, José Conde�
José Itamar de Freitas, Jo

sé Cruz Medeiros, José .J.

Veiga, Jurarez Barroso Fer
reira, Judith Grossmann,

, Julieta de God6y Ladeira,
. Leon�rdo Arroyo, Lygia Fa
gundes TeUes, Luiz Canabra

va, Moreira Campos, Nel
son Araújo,' O. G. Rêgo de

Carvalho, Osman Lins, Re

nard Perez, Ricardo Ràmos,
Hodrigues Marques, Salim
Miguel, Samucl R"1wet, Vas

concelos Maia; Vera Megil
ka e Xavier·Placer. Uma in

fom.ação de inte�êsses lo
cal é que quatl·o dos selecio
nados (A Boos Júrúor, Gui
da Wilmar Sassi, Harry
,Laus e

S��.
im Miguel) são

de Santa pataJ!'Ístla, \ .

(Para remessa de publi�a__

ç:ões: SM - CP 384 .Flo·
rianópolis - Santa Catari
na)

presentam mais de 100 [or
nais de várias regiões dos
Estados Unidos, escreverão

artigos e crônicas' de íntc
rêsse para seus leítores In

tegram o grupo retIat:)res,
t:lfretores

.

e proprietários de
jornais, bem como outros
funcionários de imprensa
de 20 Estados.
Em seu caráter de [orna

listas, os viajantes esperam
conhecer homens de nezó
cios e-U<;ieres. polttíeos. Seu
propósito é estudar minu
ciosamente o funcioos,men-'
to dos projetos e-programas
na América Latina. especial .

mente os relaciot1�dos com

a ,Aliança !,:'ara o .Progresso.
Theodor� A. Serrill, f,j!'e-

•

r
tor da revista mensal' da
"National' Editorial Assocta

tíon", disse que o ínreresse
do grupo

:

se concent.rará
num trabalho do típo ele

.povo-para-povo.
.

Os jornalistas entrevista
rão seus colegas latino -3,;1\C

ricanos e com êles discuti
rão temas de, caráter regio-
nal e local. I

I

,
O grupo deter-se -:3, pri-

meiramente na Cidade do

Panamá, onde chegará a 13
de janeiro. Dali seguira pa
ra o Brasil, para uma esta

da detuma semana. Visita
rá em seguida o ParRgUr.i,
Uruguai, Argentina, Chile
Peru, e Colômbia.' I

'

DISCOS
.

p. DJ",:RA

GE�RY MUt-LIG \.'01

MEETS JOHNNY. ,BODG:SS

Um Lp, que
.

recomenda-
mos aos amantes do "[azz"
sem restrições. Aqueles que
apreciam a maíor expres
são musical dos EE.uU., que
é o "Jazz", per certo gosta
rão Imensamente dêste lan

I .'
..

çamento, que reune dois ex

poentes, ligados a dois rü

ferentes períodos jazzU�tic0
Jolmny Hodges el Gerry
Muliigan, O primeiro vete

raníssimo, que desde .05 idos
de vinte ve.n abrtlhantan-
do, com seu magnífico. sj
pro no sax-alto,' o mun io

do jazz. Por muito tempo
agegado à fabulosa orques
tra ele DUke Eliington, Hod
ges elevou-se as alturas de
verd'ldeiro virtuose, por for
ça de u mestilo suave e �a

racteristico através \ <j)S
anos.. Gerry Mulligan sur

giu com o movimento "Wen
Coast" e ao contrário de Hod

ges, nos �ferece um toque
áspero e vi01ento, mais m

dizente com, a nossa ép·;,�::t·
executando sax baritom:J
mas se enquadra perf':!�b'-
mente ao· equili.!:-rio e har�
moniosidade de seu convI

dado, na.s bal,1,_::af e no� nu
. meros mais lentos.

�'t<." I
. No present� Lp. as �ex("c'J
ções são de;;preocupadRs c

'totalmente .iesprovida" ele

artificialismo e os. -:lois mmú-

A IMPRESSORA r.tOD�LO possui todo,,: Os rec-ursos
e � .necessorill experiincia para Ocrantir sem.pre o

,moitlmo em qualquer serviço do ramo.

Trobolht. I dô",o e perfeito, .'" qUf V. pode confiar.

(
.

I

)contecimentos
.�I

,50c/a/s

- TECELAGEM PAULISTA, PATROCI
NA COLEÇÃO DO

-

COSTUREIRO
LENZI

�"Noite_das Fantasias" é a promoção Ido Rotary
ClUDe de Florianópolis, que acontecerá nos salões do
Lira Tenis Clube dia 28 próximo, em pró da Asso
ciação APAE e Asilo Irmão Joaquim. Evandro de
Castro Lima, Geovana, Clovis Bonay, Terezinha Ar
rais e Jorge Valvero, em movimentado "Sbow" no

Clube da Colina, apresentarão lindas e custosas fan
tasias do Carnaval Carioca.

Será recepcionado no proxrmo dia 18 em nossa

cidade, o Senhor. Peter Rosenfeld, .. Vice-Presidente

sicos apresenta-se à venta- da Câmara Júnior' do Brasil. Na Casa Santa Catari-

de, no melhor' de .suas for- na, realizar-se-á urna sessão solene, homenagem ao

ças criadoras. T(\(las as tal- ilustre visitante.

�as do disco são çle autoria ��"
de Mulligan e; Hodges ( ...
umas de um e' outras de ou

tros) CLP 1404.3 COPAC-:i\ ..

BANA.
- x X x �

GREAT BEST SELLERS
Continental Orquestra

\

É um dos muitos Lps. da
Contínental lançado pela
ocasião do 200. aniversário
apresentando músicas '::0-

mo: EL RELICARIO
CHARIOT - GAROTA DE

IPANEMA - AL DILA

�LAME IT ON THE BOS
SA NOVA. ( Ensinando Bcs
sa Nova) etc. PPL 12-1.01

OpntinentaL

x _ .

�
• .:..' 1. .,

, , "_," A.

A NOVA LEI DO INQUIL.NATO A tão
discutida lei inquilinato, passou, ante-ontem.

. tudande do Brasil. em 19:j7.

no Congresso. Autoresde quase todo o ter-

A confusão por parte dos interessados é . ritório 'nacional estão entei

xados nos volumes, :numa

grande. visão panorâmica bastante

A maioria dos proprietários ..e. principal- precisa. De cada autor, pre-
.

. .. ,.
. cedído por pequena nota

mente dos inquilinos ainda não compreendeu biográfica, um conto. de:

nada e se. comprendeu.ainda e§ltá às voltas monstrativo das qualidades

f de
.defeitos próprios. ' Muito

com uma con usão gran .e;;.. embora atualizada. (organi-

Dizem os "sábios da Escritura", que a zada que .foi em 1957-59)
:
a

.

Ih
presente antologia não po- .

COISa me orou muito,tanto para UllS como de refletir, com inteira exa-

para outros�
./

tidão, ainda hoje, a trajetó-'

Mas,pelo método das "expUcações",quer
(

ria de um /autor que na épó�
ca se iniciavíl, de outro clue

me parecer que até mes.glO' os' comentaristas
e explicadorçs,andam ainda comendo mos,,;

ca. Cada cabeça cada sentença.
Mas,o resultado é.um 5Ó-l\ ':77 todos: têltt

e pagar,assim ov assado).. (
A REFÕRMA DA LEI : ELEITORAL: Tam

bém está,na 'berlinda provocando.· C9mentá
rios vários. a opinião. divulgada pela itl'lprensa

cari��a a gerca do �ssun!o, . at;,ibuida '�o sr.
PreSIdente do 'TSE e que a Reforma ELeitoral
vai suprir os atuais, partidos politic0S Disse'

mais o Ministro Mata Filho,que,io, anteproje
to da refórma não prevê. voto de: analfabéto.

,.
-

'- '

Vai ser mais uma' corrida f-eia. ",' .

Aguente-se quem puder.

OS PEQUENOS C"lNToims
DA GUANABARA (LotAção
para Lua)

Oportuníssimo, lançamen
to dêste disco c:cmo frisa
a própria contra-capa, pois
os garotos do. Pe. João Be
deschi apresentam -.,e rm,it.1)
bem neste lor"g-play _da
PHILLIPS, Músicas f'Jrt�s
esta de autoria ci'ô 0laudit:J
Alvim Barbosa (ZIN(NHO) ,.
conhecido 'compOSitor cata
ril1ense que firma-,:,e fÜa, à
dia. entre os graJlde$ naejp
n!jris. Enfim e Ull1 ;;0:11 Lp.
o qual reéomen_91J.Il:<jS.

.. (

/(
/'

, 1

'IMPRESSO.RA

�

ELO

Estendendo sua programação (até /1 hora, a e

missora de élite, "Rádio Santa Catarina," vem sastí

fazendo as exigências do público ouvinte. Sua no

va atração o programa "Madrugada Zero Hora", ..

conta com a sihtonia absoluta dos "Corujas" da Ca

pital.

Neste ano, será orador dos Bacharelandos de

Direito, o discutido Claudio de Andrade Ramos.

�iil",Y'"'!';;-1!":"·_·
A Tecelagem Textil T. Gabriel Sociedade S. A.,

patrocinará a coleção de modêlos do costureiro

"Lenzi", a etiqueta caixa alta da 'cidade... A tecela

gem paulista apresentará em nossa passarela. I
com

elegantes e bonitas senhoritas de nossa sociedade,
em 65, a linda padronagem para 66.

Oferecido pela loja "Móveis Cimo", na pessôa
de seu Diretor senhor. Roberto Bessa, será sortea

do entre as mes'lS da festa "Noite das Fantasias",
um luxuoso jogo estofado para sala de visita. As

mesas para a festa em questão, poderão ser adqui
ridas na loja ,"Móveis Cimo".

Em sua luxuosa resid�ncia, Zôe Lacerda recep

cionou para um jantar ámericano, na noite de quin
. ta, feira, quando festejava seu "niver".

o' "Samambaia Esporte Clube", .'lgradece a loja
"Luvre", a colaboração :pàra -a sUa primeira promo

ção que - se realizou na última quinta-feira nos sa-

lões do Lira Tenis Clube.
. .

Est'l com a responsabilidade da· exposição de

trábalhos para "Natal" que será inaugurada no pró
)\:imo mês, o Clube Soroptimista de Florianópolis .

O General Paulo'Vieira da Rosa, hoje
posse do cargo de. Pr�f�ito da C'lpital.

.

...� 1 , �

tomará

Logo mais, a "Associação BrasileIra de Odon

tologia"
. estará reunidà' no Praia Clube, para uma

movimentada peixada.
. . \

"P'1,tronesses" - ConVidadas pelo "Rotary Clube

de Florianópolis",' serão patronesses da festa "Noite

d8S FantaSias", a se realizar dia 28 próximo, as

E:\'11las. Senhoras: Reitor Ferreira Lima (Mely) e

Aderbal Ramos d.'1, Silva (Ruth).

'Festejou idade nova ontem, o; jovem
João Fernando Serratine.

Tenente,

Vera Lúcia de Maria é a representante 'da cida

de de Imbituba;' na festa das Orquíqeas, promoção
de L::lzaro Bartolómeu, sábado próximo.

. Em\ atividades para a festa do dia 24 proxuno,

a Rede FeminÍÍla de Combate ao Câncer.

Niver de Ieda: Com I
um movimentoclo conquitel,

a direção do Querência Palace na pessoa do senhor

Valter José d"1 Luz, homenageou Miss Objetiva Ieda

Silva.

O "Rebocador Tridente" que encontra-se em nos-

. sa cidade .côn1 um� simpática tripulação, logo mais

recepcionara convidados, para um coqu�tel
/
- O Co

mandante Germano Pereira Lima, está em ativida

"�es para o maior brilho da recepção em fóco.

- "\.
-

Em homenagem a l.a Convenção Hoteleira do

Sul do País, o Pintor Catarinense "HASSIS", inau

gura Sua esposição, terça-feir,a. próxima.

Já está movimentando o mundo elegante, a noi

te de 'gala que aêontecerá dia 24 próximo no Teatro

Alvara .de çarvalho, com a apresentação da·"Asso-

,��ação Cor(.tl .de Florianópolis."
,

_

i'--------------------�----------------------�---

des.enhos
, cliches

folhetos - tatólogos
�Qr'azes e carimbos
Impressos em qeral

- papelaria .-"�

. '\
.

io"

IMPRESSORA MOOÊI.:O
OE

ORlvALOO STUART. elA.
IWA DEODORO N133-A l'

FOff� Z51.7 - F.tO�rANó"OlfS
'.,..'

......... ,�., ..."."

.

... 1.

. r

CANÇÃO PARA CECíLIA

Tu foges a toda definição
Neste dia sem nexo

E vives em antigo navio

De puro sonho e silêncio.

Navegas de- aberto coração
E mais alto O· pensamento

.. Como a árvore que cede
A ternura do vento.

:":l%�,��#.j-�:·:jil��_é..;.;;!.é'lk; ..:,
.eU :retrato ali está .

,.'(:.,- '. . ... ,':

tte. música,: aB:strata
sú�pénsos. \".
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"

"

autoridades COíTIpetent�s ur

gentes providências. Pode

ser?

ram.' e apreoíaram. imensa
ménte. Mas.; implicsunos

, todos 'com um 'enorme car-

Dias paseados levei. u�n,l ') . taz _

de pr�paganda que uma

famílias:' parentes qu'e -l�(t' f�r�).-a. éomercíal- desta 'p�'a
visitaram, a' algumas

.

das. ça. colocou. lá .em cima' no
nossas pitorescas 'praias . e' l�llJrró'".:·,tapando Ul'l{� Ma.'
não podia deixar de ser L;Ú�l -'�'�rte :da;'vlsta' d�qú�le pa-,
bém fomos ao. "Morro ': da' ,noramà:"·. Palreçe ",-inc�'h-el
Lagoa". lI4u'ito be�; gosta- ' .qlle� Isto': ,a'copteç-a,.� Íl1a's

-

Iá> .. Quando; há '_POUC03 . eras,
__ . ,_'- -' . :" •

. "" -;o.::...... - ,.-"_' " -' : o diretor: da: penttencíári«
JUIZO 'DE.DIREITO ..DACOtv1ARCA ,: Dl "

::::�:::o:�::;r��:!s of�;
'. SA-O JO"S[' dagaram qual tinha sido o,

"[" seu mais singular 'priSlu;ei-
,

. Edital de eítacão roo Ele 'respondeu: '''Foi um
,"" condenado' à morte: que"na

véspera, -da: sua, execução,
pediu uma; sopa de cogume

,

)0, alegando: que sempre te

ve vontade de comer isto,
faltandõ-llle, porém, sem?

pre a coragem, pois tinha

medo, de
'

se', �nv"enfmar."'

está para quem, quíeer ver.'

'Não será possível dar um

jeito �isto? 1(ai .o meu ape
lo 'pararo 'Sr. Prefeito', para

que;'mande tirar aquela
"coisa" de, Já. .Póde .ser?

- ,x X x

Mulheres que ·;desej ...n
se empregar corno/ condu

tores de bonde em +vlanches
ter 'têm a responder a um

curioso questionário. Urr:a

pergunta singular é 't se

gulnte; 'fEnrubece f'acil

mente?"
_ x' X, x-

A Senhora Mitchel de

Manchester explícou so juiz
amplamente, porque clese:

jaya divorciar-se.' Entrt3 cu

tros motivos" alegou estar
sendo muito maltratada por

"êle", e Isto de tal rorma

que já �ínha emagvecído 1::

quilos. Para provar p,pn·
sentou-lhe diversas totogra
fias dé "Antes" e de "Hoje"
'O juiz, examinou os quadros
.corn atenção e depois ne

gou o pedido' alegando que
'ela' ficara' mais bonita com

â perda do pezo.:Ouvíndo es

ta oplnlâo do 'Juiz .... Mtt.ehel
desistiu' do pedido ...

! '.

,",-, X X, x'·_

dobrada."
"

-

A pequena Linda Ctanley
de Nova 'York, �ma -mentna
de cinco anos de idade, quis
imitar . um 'cowboy' 'd'um
filme. Enrolou o lace r de
uma corda no Ilf,Scc'(;l' e pu
lou no seu. cavalo ele oaian

çar, tal qual fazia ° herói
da fita. Linda Ctanlev mor

reu estrangulada
"

I

,
,-

,.::_ X.- X x- ,..:_ x X x
,

,

-------�.-�-

SERVICO TE'CNICO UE' E[:ElRbNICA,A,· ,", �irão,' .; hoje estou'''im
',': I

"
" , ,

' plIcando"; mas Aconteceu
\

'

,D, ,"0'M I-"e, 1','[, I ;,0''.' ","
-

, sim ... , 'nleses atrás, um. in-

cêndio destruiu quase total-
,

'

,
" mente um barracão' de ma-

Consêrto.dê' rádios, - gr�:va{�:�r€s de fita; -deíra pertencente à Associa-

radiofones. e' transistores. "

",:,,:, ',,', .
ção Rural; lá nas" ímedía-

. '. ' "

_' ·'caes'-do·'Mercarlo Público,
, Tratar: J.C.' 'KIRCHqF" �o.:v:a :-Record,/ '�em; .são- coisas que acon-

rua, 25., Fone .269:6. : .,tec�m \l:nesmo. Entretanto,

-..__---, --...,--'--'--.....-......_;."-'-,.;.'_-........;_......---,
- /o

. que 'não está' c�rto _
e j us-

Vaf,Consp-un 0'0, ttelc"fltia '( " ,�
,

tifica,a- "embírração'" de 'iD-
0. , clQs-',é' que ainda'h,oje lá se

Consulte cNosSo� 'Preços '

epcontra o barracão tal

Ind. 'e' COIné1"í"lo Meblh'u'gihi'-�TLAS" S. \. qual 'como o fogo o 'deixL�:

R 'I' d N 9-<:) "ruínàs e dostr0cos" ,qu�
ua: )�n oro...,a

, _

l. '_ muit� �nfeiam '�êitiele lugãr
�n;�l F"lol"i::mAl'v.ho:: ,p1Í�lico e' reclamam dás

...

Nos mercados de peíxe ,

,

de Londres; está sendo usa

do um' papel de emnrulho
,

que, momentârreamente, 'ad

3uire um� cor vermelha.
caso o peixe, no, mesmo em

pacotado, não estiver mais

em- bom estado.

_ x X x _

Uma pessoa vivn' 2,té [oS

90 anos já é b'astame raro,

Agora dois gêmeos viverem
-

,

até essa idàde' é dúplame11-'
te' raro. l'4as foi o .q�e---élcon
têceu na Inglaterra, quando
o bôgadelro-gene-ral .ti.�e:..

\
I

. ;

Havia descontentâm.ento. E_ra preciso tirar o poder de decisão das mãos\de um só homem:

A_ luta contra D. Pedro II recrudescia. Deodoro, ainda convalescente, levantou-se e foi à

praça p�bHca, de... espada' em punho: ,"Vi,va a República"! Seu grito encontrou eco. A coroa
:caiu. o poder de decisão, passou para as'mãos do povo. Era o dia 15 de' �ovembro de 1889.

••

xander Victor Russell, que
pertenceu ao regimento dos
Guardas Granadeiros ") seu

irrnâo gêmeo victor Alexan

der Russell, 'aEtig,:' juiz em

Bec!ford,. em junho ú!timo

compietaram 90 anos I I\.m

bos vívern atu:Jtll'::'I;.te em

Londres.
_ x X x-

. "Porque estas na cadera?'

# "Sou mais uma .vítíma do'

fatídico no. 13." U1Tla víti

ma do número 13')" "Sim:
de doze jurados euro. juiz".

_ x X x-
Tomará posse hoje I) no

vo prefeito da Capitâi: Ge

neral Paulo 'We1)er 'Vif'i'ra
da 'Rosa. Os parabéns a Sua

Excelência d� ".'lconte(·eu
sim". - Uma velha, amlza
de que data .(105 tempos da

juventude, me permite di

zer-lhe com mais intimidà-,
de: Rosínhn'l a,1I1ig'o, um

abrace e V.OLOS de multas
'

felícidaffes, do velho ... Lan

ge.
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COMUNICADO AO
..

(
.

PUBll.cO
coníórto. outro

a J'!orlon'ópolis,
í'ç;;;ern)

(:()rÚ(�l"tl) 'e

"

, ",

.1 "

A EMPRESA «ATARI·
NENSE DE TELEVISÃO 'j

LTDA que está montando 1
sua estação de televisão no

primeiro - andar - do edifício

Chiquinho, tendo 'em vista

que diversas pessoas de
monstraram mterêsse n<:1. a

quisição de ações dêsta eni-,

presa, esclarece que por se

tratar de uma sociedade Ii
mitada não vende ações.

Florianópolis, 14 de no,

vembro de 1964
SUL

Hilário Silvestre
,

Diretor-Presidente

DO

VENDE-SE'
-

TfRRENO COM 450ms2,
-

'situado "na
Praia do Eorte. Preço a combinar: ,T�atar' com'

'-
dr. Flávio, na Rua Presidente Coútjnhô, 83' .

Ap:to,. 2, ou à tarde pelo fone 359.6.
'

Voltemos l� 'narração; t1e r;-à,rí,{<Ferréir'á Costa, (FEU·
DALISMO .6. CAPANGUrSMO).

"A çlvilização brasiLeira, rnel'cê de elementG� pníprios
e aULÔl1o..111QS,"é derfvad,q da cultura européia" -- o traço
dominallte é ainda o lu.sita1lo. Portugal tz Espanha, 'à épocr,
dos grandes descobrimentos, aue os historiadores classl

'ficam' como o iimi�r dos temp;s modernos, t:íX'DRS emE:L'

gil1m da Íd'lde M�dia.'
Algumas das características do feudalismo encontram

se p'r.esentes entre os navegadores e colonizadores portu
gueses - a fé, e mais ;;tinda, o messianismo dos Cruzados:

desejam) descobrir nov,<ls terras, nova gente, para cris

tianizá-las. A. sllbmissão ao trono, no sentido de �sala"
gem e fidelidade absolutas, tornam posse do continente
em norp8 d'EI Rei. �ogo nos primeiros séculos ele ocupa

ção do sesmarias e capitanias, ern flagrante ,'lnacronismo,
faz resurgir algumas das prerrogativas do Feudalismo

em terras da América." Continua a noss,q narradoI'a, re

memorando os .primei!:os tempos do Brasil Colonial, ne'

cessidade de auxílio mútuo entre fracos e fortes econômi

camente, dificuldade 'de tránsporte, ,necessidade de- dele
sa ,'-, Capitão Mór com tõda ,'3.utoridade" representando o

papel de· um Sti�erano. - Com referêpcia' aos tempos a

tuais diz _" 'o. :nosso presente existe, mas é como água
na superfície de' um lago': desigual no fundo, ocultando

divergências as m"lis díspares, sob cristalina superfíCie.
Como não reconhecer que, os problemas, a' vivência, as

�ngústias, as técnicas da vida nos grandes centros indus

triais são exatamente os que marc,am e caracterizam a

segund'a metadé do século XX - seja nci Rio de Janeiro,
em S. 'Paulo', assim "\como e� Nóva Iorque" 'Amstardão,
Roma ou Est0cor�0?' ..Mas não reconhec�r igualmente que

aquelas são apen,as ilhas que afloram a superfície do la

go? Porque 'sllbmersa;' está uma outra realidade, a estru

tura' de boa' parte
-

da . sociedade' 'brasileira que é feudal.
, P,'lri passu,i o ,Brasil vive a Idade Média no Século XX." -

Contin,ua' a 'professora, ,comprovando inclusive a existên

,cia do Capanguismo, aceito pacíficamente em Goiás, em

bora as' instituiçÕes, democráticas
< 'permaheçam alert'3s.

Por motive> de viagem vende-se' uma E' que a soçiedade _assim já, se:acomodou -' e depois

/
. quem irá defender o "coroné"?' Alud� 'ta,mbém a uma es-

confortavel casa tendo na frente um' Empó-
-

pécie de "feudalismo, citadino" onde um grande Senhor é

.
rio com otima freguesi�, também só se ven_

,que destribui emprêgos,' nomeia .au�oridades, influencia

nas eleições. Sempre está cêrcado de grande número de

de ·0 Emp'Ório. Tratar na mesma em ,J0sé '.:vasl)alos e servos e ambos têm rnútuas ,responsabilidades.

Mendes nO 113. m�e,.\' h'
.'

-

--'_ -

I. '

{
"

Vénde-se um· Terreno cQm 340 m2 sito
à rua Nestor Passos. Um Balcão Frigorífico
nIÍ ótimo funcionamento €) uma Sorveteria
Americana em' estado de nova. "Tudo p�r pre
ço de ocasião., Informações no Café N�cional
com o Proprietário

Sisto FaracQ e Elza Hocha Faraco' Délr
tic1nam aos parentes e' DeQ�(\�� ele Sll;"í�, rpla
cn�s' '0 n::lsrlménto rI,p Rell f,lho n(,(\l"rlrlO 11.0

dia :J 2··11'-64', "D::l M6:f-pl"'I"Ii,1p',rit:> -rp',rl()� l;nr
o"
rei::}. aue' na, Dia "R�ti�1"I'Ü1I receberá o nome

de Sisto Far.áco JúnIor'·

. VENDE-SE-'
\

'

Um terreno bem 'localizado n� parte re-

sidencial da praia de Itaguaçú (Coqueiros)
com uma cànstrução ipiciada e' garagem:

Tratar com o,Sr Hamilton Pires, à nia
Tiradentes, 34 ou tel. 2742
--.....----��---.---

I

--�---------�

VEND'E�SE CASA. OU EMPORIO

CAXlf'- LIVROS ;v1AlS1ID'ÓS-'
,i' A Biblioteca ."Henrique Stodieck", que já é um ponto
de encontro de estudipsos acadêmicos conta com' ótimos
livl'QS adquiridos com muito esfôrço pelas ,Diretorias.

Foram os seguintes os livros mail? procurados: O ato e

o Fato de Carlos H. Cohy; Filha do Silêncio de Morris

West; Antes, o Verão de C.arlo� H. Cony;, O Pequeno Prio-
'

cipe, de Antoine de Saint-Exupery e O DeIta e o Sonho de
Osmar Pisani.

'

LIVeltÓS DA SEI\'IANA
" '

,Convite ao Desespêro -, Esdras :Nascimento
Geração do Deserto ._ Guiclo Wilmar Sassi
O, Amante de �l];4y Chaterlev, _ D. H. Lawrence

A 'JlJudança _ O 'Espêlho Partlpo _ 'Marques Rebêlo

Obras Primàs da Poesia Universal' - ,:riiàitins
A Convidada -:-' Mimone BouvOi�

"

Os TothschHdes - Frederic Morton
A .Pela -, Curzio, Ma'llaparte

.

.

Livrl1riit' ATLAS
3587.

Rua Felipe- Scqmidt, 52 - Fone
,

VENDE-SE
I

Um Bar por motivo de Dopnça situadc
no' Super Mercado do Estr �ito. Tratar no ]0":'
cal. 11; .,.

FA�ECI,MENTO E M'ISSA DE SETIMO DIA
ELYSIO 'SIlVlõES

Severo Simões e senhora, consternados com o faleci·

mento na ciqaçle de' Curitiba. onde residia, seu preza·

do irmão e cunha:do 'ELYSIO 'SIMõES, convidam seus pa

rentes e pessõas de suas relações de amizade a assistirem

à SANTA -MISSA de 7:0 dia ou, mandam celebrar no, di:

17 do corrente, às 7 110raS., n� C?tedral NIetropolitana.
j

,

...A;
tecipadamente, àgradecerri a quantos puderem'
:cer, :

dig .1161'
'

prOClalnêl,âo
'

cla
,

. _."" . Uma KQM:BL anq 1959; alemã, em per
feito ,estado de conservac80.

'

, .

\ Pl'eco d e Tratar nesta
I

_

�

,

.

."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A SRA, AlMIRAN'1 E MURllL(J (HI,L.DA) VASCO DO'
VALLE SILVA, C�lEGOU DE NOVA YORK CONTANDO O

SU�ESSO DA FEIRA R'EAlIIADA NAQUE�A: CJDADE

o GAROTO "Mignon"-
, Migup', filho dd casal Dr.

Migt.J Hp�roínio (Terezi-
.

r.l1aJ Duu.,>:, quarta-feira, re

c('he . muitos -presentes e a

braços pelo seu segundo /l

uiversário. Um bpnito bolo'

I.;úro "pinguins estilizaqos"
�nfeitava a mesá de doce:;;
de f',ta' aniolada festa confec

cionado pela. Sra. Nilsa Ta,

.

Vamos ' ...trar na sema'.oi. vares ..Um jant�1l' ",america·
do Baile das Orquídeas (Em no" f� i servido aos convida·
.riLACK.TÍE) = Desfile de elos. l'odemos destacàr el1tre

Confraternização das Bebu- os presentes: sra. Dep,. DU' NA Gu.�:,··· ,AEL:�, o Dr

. tantes ue Santa Catarina de Ü,1ara) Chel�&."11, 8ro.: D. Paulo Bornhausen ':0111 um

1�1 q�e será realizado no Percy (Virgínia) Borba; Sra.. jantar ·em seu apa,rl<,-',m.?u,
próximo sábado no Clube' Spiros' (Sebasti) ,Din�atos, to recepciol1ou 0;3 Srs.: D�,

Doze ue Agôsio. l\Uss Brasil Sra. Dr. Alci.des (�ara) A-. putado Fernançlo Vlegus,
ue 196,' Angela Therc'(:3 Vaso breu; �r!1. José (Leda) Mus- Fernanclo T":l!'b, Depu: :l{IO
I;ollccllos allrrrá. o desfile

, si, Sm: Dr',1 Snvfli:ra.<�zulei, .' Celso Ivan Cosia Deputado
,

das' Debutantes' é' presÍ.liÍú, ca) Lenzi., Sra. Dr.' Pn;ajá "r;ádil; .

Cllerübin c Verealor
.. � r .

,i Comissão ;Julgadora Q,ue (Léu) Martins, Sr. e Sra. Dr Wnldemul' Silva.

elegerá as Rainhas das Deo'
.

Salvio Guilhon Gonzagal Sr., 1 :

butalltcs, das Orlluídeas e" e. sra. LUiZ llamx . .s�" é 'Elr:;t.. EM SAO P.aulo, o ur Ho-

";rittcesas. A Rainha da be· Miguel' Daut, S1".' e: Srá�' ,pr: berto Bomt#usen, oH)1'30C'l

If!Za da mulher brasileira Nels�n La Porta, Sr.' e Sm. um jantar 8;0 seu irmão Dr

chegará próximo sábado às Aldo Galgino, Srã. Maria, Pi· Paulo Bornhausen; 8111 :ma

11,15 hs. pelo Convair, TAC· rajá Martins, Sra. Laura Si-' residência, re�'1indo alta::
Cruzeiro do Sul. VeL. ouU' mões, Sr. e Sra. Celso' Almei expressões políticas do Pais
lárt de Souza Rainha das da, Sr. e Sra. Jose Carlos ,que particlpanull ria Con

nebütallte� de 1963, vai pas· Daux, Sr. e Sra. José- Lemos venção 'da um�, re�lizãda
Sl11' a faixa cm sua substituo Sr. e Sra. Celso Almeict'l e naquela r"ldadc,
ta o mesmo acontecerá com Dra. Ademnr Gonzaga,
a. Raittha das Orquídeas de

1!:lG3 - l\'lalia Balbi. i\ deco

ração floi'j salões do Clube

Doze está com a responsabi
Udad,e de l\'lalloel Garbcllot·

ti, que ,--ai enfeitar·a sede

d.o Veterano com Oí'(juldcas
de JOimilll', Bmo;;quc, Tiju·
cas e f.'l'Orianóllolis.

A
1964 - Miss Brasil - Ange
la ·Vasconcellos. que 1.7 ) rró
ximo sábadl' r )tará ; ') lJ(,5-

sa.. C�pH.a.l, �Oll" .:latia cs

peci �t do Baile Ja� dr;ví
denso

PRO'Xli.i A qUínt:l·feira, 1'0

Ql�erenda Palac',; HOt81, A

R�l.inl:1a dns Debutr-,l1t-:s 'ele
tUBa - Vera Goulnrt 0C 8')u'

\ov, receP'vlonarão no' Galera
ClUIJ'� ás l.ti horas, pa�a. co

memorar o quarto aniversá-
1'iO etc seu filho I"ERNANDO
e ajifesoll M as despedidas
as ])e'3SQ'.1S,· amigas - estão.

de muda nara a Guanabara.

SEIlA, ·elllpossado hoje, o

Proíeito General Paulo Viel

ru tia 1-(,osa,' C0111 Cerímônía

que será realizaclo às de3
1101':18 na Câmara Municipal
- Pres! lida pela Vereadol'

. Dpi ,r Policlc':o. As dez
. ,e

t .dta 11s. acontecerá a Ceri

moni? de transmissão
'

do

cargo.

PROCEI1EN1'E ela Guanaba,
ra encontra-se atracado no

cais da Florestal o RB "Tri-

dente", sob o Contando do
.

C\1pital' ele Corveta "\ Gcr

_111ano Pereira Lfn,ül, que ini,

dou nova .co!111�Jsão na /;0,

na J11Úi;jn13. do Comando

do 5.0 Di.stri.to NWlal.
, /

.J\M·\NHÃ. a .Pat'·on��"e
S:'ft, Dr, 'Renato '(Neide)

za e' a RainlJa ela" Orq'licl.e'ls COi".'�a, �ecepciom)l'á €'n. su't

,_ l\iTarHa Bnlbi. S�1"3.n re�e':- C'l1�rGrt:ivel residê�1l'Ül. as

donadH" cano U1Yl CO(tuitel, PoLronesses (Ia Recei.ta. ele

para (".)111emorar o fim' de í n I '1 ;lfJ ti""0ciação GoraI ele

"Reinado", F,l o l'j::n'1ÓL)oli s, '

i1�v�tP{J:" ��"1 �0.�J r'p:.;�o '1ft,

f1cH l'_;. L/\ sex::1! Cü.u�·{. fu; �·c�·

ecp�iOD2(h':. ��(:;':1 lHO..... (·fI'l"li.- ,�Jú.gu.

!':l 1)("' C\·lPl··011�Ü.1 P:)la;�c, �)e�

lrl iXl.scu:;cn1 elo "ell. "--!j .. ,Ol"',

·\·I.�da: T'<'''C1;C1l dcs !i.'H liün:Í�

O GO\TERNADOH Crl�o

. RJfl1110S. (.�n{�nDtrn-8C n� r;ü:-1.a,

d( (l.e. T. 'l\!:e!S, onde ['li '\é''3iy

til' a T' ::::'-:Dosi.(';'i'l. de '-nima';s

e Produtos DerIvado:",

YF'D\ SF;VA, Raln!l!·t elo

At:[iln:ico de Snnta C::t' arina.

flue re;;tC� ntcl� o no�qo r's
.

lar]o n.a r(\� I � 0.'�'_' \
i\·1; -:::� O.�) = !',

ti"�t Tr)tc�1·;J:.!.don:,'.1. no Pi,

I ir��� �1(� ��.��:1f") .'V."1·1 'lÇ11 r'. 'fpr·
C'H,i,tiL hr7ndc: 'qpe foi. erJ "e
:��n{�' )��}p �rt�\" (.!t\YPlen1. 1-a

\"ÜJ,: de ,rcnl l-:'�.;f'!:;j, P3�!��)eil

'1'''1 beJ"o"ip'l) 1.'lJtl{,'l,e 'de roo

'ias, L\ Dmgl1j'ja e Fanl1'.Í('j_a

C[\t�,l'il1,cl'se, j)l't'"enteou U'l1

f,;sl:oin C1B "el.'rU�11e de Hele"

n::l núhotein,
.'\

tf_j �:l'lt11,) (Be�ltt'Í7) Cnn1e·
liar. próxü,lo elia vinte e oi-

ESJ.':8\7:G llGsLa Capj�al, o

lvnn�sf.ro da Aeron';,mlc:a .
-

BY·i.gadcjro Nels'Jn 1(V!J.I)cl.cr
i.ey. (p.1e \�Ls!í;o� o D'2s:_a.ca ..

nl.ellU_) ele Br... ::,e .A,é�;ea ele

l"poUs.

lIO,]'!!:: estarei ap1'8S0atnn
do o Pl'ogrr,;na R-ADAR' NA
socrcnMno;, n'.' l1ücH) qua,
r'l.i<l, 'üs 1:l,:35 11s. patrocina
do vala Imobilüil'Ia A, Gon·

r,,\ n()l�/\ �?,Y' Cl,u.bs. ó5a 23
, '.

!'}"óxit:"!"l(:,) yrtt f.1:!)r'E��ent.ar ·nnl

(l,:,.)"�f';lC !'.i{� f:J'nU1SÜJ,S do Caro

.nnval Cad,-=--�t'i .. 1:J�11. .ic:-�o (e

':'('OV0]S ��irr'o. �e;,�i �,o.,.teu

do.
NO

ele JI'SUS, hoje às. 16 h8, .Ei

cont.ro, com o ,Passado, Q D.e

reunirá ,E'X-�:ullas daquele
tradicional Educandário,

NO Lira T,C.. quinta
fó'j_ro., foi reaIlmdo o "Ch'1
da Garota Esportiva e Ele-

-:"--'""'"-" --�-,-----" ...."1' --'-�''''-'''-''' .- ...... _

F A lE C I M E N TO
<) Sr, Elysio Simõe" era' natural' elo F}SlJÍl'iJo Santo"

tendo ��91'i. 1:es[cUrJo cl"';':,�nte )()]1�ü:-; úriof:> e/pra' e�'.3éH,ln
'XH'll H Sf).Jl,U"U dnu. TJ"biúu: GOl1di.n Simões de tradicionul

(l),mili� ,c.'�h.'.ri!ll!m�:E'.· Désde l11ÔÇO desenvolveu suat5 ati'li·
(1_:tde� G'Jrllo ,.-iajul,lte eumel'C!al, telldo aqui fixado 1'8S[
'Jf));.d.a aí)'.):;; eontrnü' SW1S núpeias e 136 0�t�.belecido (;OlU

'�.s,.:]'j i.<:i;'io de fGl) rC&E-;!ltt).(;0es. 'Em 1922 tTuD.tiferiu·s.G ml_l'{L li

dd']de de Curltill:;;" onde continuo I :suas' utivi.cLaU8'5 1,�OIlIO
.. " ,rus;:'�"l;U.ill ....� corllerc':'�:}1., ttuu

.

(.!ülllO' clo� Jna�s (.;ül1cêlt·da
,

.", �!"O;''-lYa de grll1K!es amizaclus, :::ieu, falecimento oco
.. ·Y;;,·. H du cQl'!'erite niê�'. já t;n.l avançada. iàiide:' >

.�!�',',
.\ -t.

_

.',.r !-;" "'''.;-''':'
.� .. ,

"r' "-;"',�':'. ' ..�::�� ..

. gante, patrocínaco vela
Ohez' Moi Boútíque, com (;)

'<manequins": IÍHis Amorim
Bliana Píres.Ana Nir )li, 1,

Silva, Dione Bilbau �ilv�. e

Maria Atheríno .. ,Foram pa
tronesses ,as Senboras: 1s

menía ro'es, Dio11'; BilL'Du

Parasquevi Atherínoa, Adi

Garotullís Ribeiro e M:o.rl:oe

Hosterno Oliveira, que C011-

tau com a colaboração cto

cronistJa Celso PampioI1H,

.AE :ESSORIA Parla·

;mentar. NO.\l1e cert·) par:).

quem é procuradoL' dos ue··

gócios legislati'lO.3. E u�l'l�tor
desta Procuradoria I) Dl'. Ar

mando Cali( Projeto ap;:o
vado por unanimidade.

WALMIR GasteiJo' Br::.mo
que foi campeão ele iJasqw:
tebol :'3rasileiro. Sulameri
cano e, Panamericario, en.

contra-Je nesta Capital, pre
po.rando o lançmnento 1963,
da �nc'iclopéd\l Bl'itn,nica,
Foi visto acompanhí,\do dcl'

Yeda Silvu.

DA CRONISTA Si)l�:af ce

Chúpecó - Solange lv1aría
Fávero.
No dia 10 'tc"Ta-fe'ra., na

éatedral Santo ihtó"it;,
birall� ao altaI-· a toven� Ro

se lVlariJ,.- :._::-rando, fillm :10
easal .1"i.delis Libaro 2 DL\"

11air Grando com o jo';'em
Neuro' Pompcrmáier, fil.J�('
elo· car>al Ernesto e Delrnll '1

Pompe'nna.ict", ambos ]Jer
tenccntes' 8.0 qüadrti soHJi
chapecoense.
Rose dirigu-se 3,i) ,dtar

acomptH'hada de 3311 prú,
se. Fillelis> trajando il,�l

maravilhoso vestido 'd:: V0-

luelo Ci'J:[Oll· branco modelO

tubinho troo bordado em

�)e rarias, t,endo uma C'1)m
elo me�mo ve:udo rel30rdado,
Uma originailssimél gri·

Ir. da: um bóqnezjúh0 de

Lares de iuru ljcll'as, 1,E:!'t,

do aJgnnlas e� ...'!).lh..l�ta') J_J'2-
lo coquc Lle 011'ie J.E'��i)�'·;ü
dl:l-se a cal1��a

-

A noiva 'neste tra)8 r�él;

çal'a ainda mais suo. b.;lez[�

.:le "Noiva do lUla".

Suas \estGl1lUnll:J.s (noi,'
va): Sr, e Sra' Paulo Pas

quali (Elza) i r.ladir "f!vo

Gra,ndo (Nilza), Pedro J\>!al'

"Uns I Isaura) e Herte:' ·Pn.;,

qualotto, fTGrf:"....,<_ha). J
.

Tr�stel11a't::has do,
.

noiYo:
Osvaldo Hass (Aracf), jo,�,,�

De Marco mr�a), ll'j 3''''9, ,

elo LE'�üCS '-A.l�a) 8 L"ierCÚ
lupo Bueno' (�\Jsa),

1\, 1.1oiva l'eCeúciOllou Sh i

comiidadQJs 110 Rest<:turan,

,Le Favar\?tto, COI)J U.�l e;;,

gaDte jantar,
I Os noivos seguirullll>'e!"j '\�1

0.2;'('11') d(.l núpcias par<::t> ,lS

praias de Cabeçud,as
_-- ---------

Floríanópoiís. Úi'11·1964

izará reuniâo :! INSTITUTO DE APOSENTADORIA t
:':,ptNSOES, DOS INDUslRIARIOS

'

.�{'àÊtEGAtIA, 'EM FlORIANOPOUS \

/

I . ..',.'
zeneuo ,,' .....

.. ','
, "

�
,.l'

,1 ,.

EDllALram índependentes há dois I
WASHINGTON, 14 - OE.'

rêncía fosse . re�.liiG-da, ;' no
, . ,

Rio de Janeiro teve -a- apre-
. vução do Conselho,

.

.

'

. Ao Conterêncía do' Rio' de'
.

Janeiro, "coá� o caráter )�8'
reuníão especíaf 'u,.teJ.·-alr,:e.
ricana,< tratara de hnÍJorta;';.
tes assuntos: .contínetal que
.não puderam ser. consídera-'

r�(:o p�í"bh{;a a abertura, pela. Divisão q.e seíecêo
' (3' ,

dos por causa do 'reiterado
"

adíarnento da' XI ,C.:'lmdr€'n' Al)erTei(;oarrie':lto do D.A.P,S., dá inscrição no concurso ací

·,{n Ter�rid� .. '.
. .

'.. .

-'
'

cía Intet-Ameri,cana."�.
I.

, : ,.: .... �. , ,

, dé'�'.,'r:!'ll'.,:·'
.

': '2.' ,:'';:-oj\ tnscrícão 'estará aberta na Delegacià. do LA.P.L,
Esta coníêreneta ve .

.

,

'l'"r,n
.v-Ó, 'Li, (FASE _, 2' andar; das 8,00 às 11,00 horas,

realizar-se ent-' �I;);} nl:J,s.-oor -

;' ". .

VRl'i;S mdttvos, vü�il ; s'e'�do' .. -s. ,.."" Dia. da abertura: l6": 16.11.64; encerramento:

adiada.
', '�:, '. i :i.'�Z:6'Uis�l7.00 horas,

'

"

(,'c-,. São 'requisitos para inscrição:
'���""';a,:io�alidade: o candidato deverá Ser brasileiro na

lO' ou naturalízadd; .

c,' .\J I Se}_o{ 'j}Odel'[Lo inscrever-se candidatos 'de ambos os

I

A reuniao especíal de de
'zembro foi proposta pela AI'·

gentínà, a í'ím de estabelecer

�s no�más para a aceitação
de' nov-os membros na OEA.
'A questâo é de-urgência, por
isso que II Jamaica e Trini
dad�Tobago>' que se torna
anos, . desejam írígressar .f.).a
OF.A.

. O Brasil, Uruguai e GU'l
temala apresentaram uma

proposta. conjunta 'em que
solícítam a convenção da se-:

gunda reunião. A' proposta
do' Brasil pata que a conre-

·.c-

UonClJ,r�o l;�r.a prnvimento do cargo, r' �lasse ,'<A" da série
(.,�� htas�es � de; PUSTi\LISTA do Departamento dos Correios'
e 'teegI"'dfos.
l �

.

-' A Organização dos Esta·
dos Americanos �OEA) con
vocara duas reuníôes espo
ciaís, UIh� em dezembro' e

outra no

.

próximo ano, pa
ra tratar dos problemas bá
sicos que; ora .tem diante de
si o sistema ínter-arneríca.
no.

O Conselho da OEA apro-.
'ou resoluções separadas.
em que se autoriza, H. oonvo- .

cação das dUf._� ret.:.lóesõ
A primeira, que começará

a. L de Iezerhoro, em Was

hingeton, tratará, exclusiva
mente, da admissão de no,

vos membros a organização
. regional,

.' I' .:"

f
A segunda, que se realiza

.1'1i no 11.io. ele Janeiro, em

data ainda nào. deterlUluu"

, .: o��..:.n.r.;;
..

•

.'�
I �., 5'): laa�ie: minlma....

· 18 anos completoà-: �' data' do -encer ... �

, "
. 'a".:etttó das ix'iscrt(:6es;' má)\i;�a 40 ·anos incompletos à çlà-

U 01l'C!'ur UCl. .ul\i�::'ilO ué �Y!aLericÚ.. ua U�1i� '::2 d'3.�'ab,eitur;:i. elas inscríçôes: .'. ,. ,
"

, , '., ',' . â, lse',:lf«O l'II.ilj.ta;r: -O'S candidatos do sexo mascuüno de-
"pr'"u!�u''' (1.2 .....arua , La":'I'll'la, ueviuam"'lIl",,1 J -

d S
'

Mil't,,'- ... .... � - u �.... , ..... '-' - .,

:}'�>,;;', C[;Ü).1' 01.;1 dia, com as. obrigf...�oes o erVH)O r. 1 31';

hUl-01:J.zaúo pelO 1"lagn:l1Co heitor, faz, ci��ite .

;1) �ituação ,eieitol'àl: os candidatos qeverão estar em

,
. , .

. "'::�\r f�'oci 5uf',,:§; obri?uções COl110 .eJeitor.
a00 Íllwressa,c.tos que se 'acha. aberta . COl1CÔl- ";, o l)E)d4do .de inscrição constará de preenchimento

renclu'Púbíica apraza�a para às 14 ,hor�s' <:ia .::-( fichas' Úrnecic1as no Jo.C'3.l de inscrição.
'

íj; --"Junti1'!:"1CI}te com o pedido ele inscrição o cnndida·
'dia 4 de dezembro de. 1964, 'para'aquisição' do .. ; (�e�-f\7á ::-,ore�ent:1r d"J.HS fotogranas 3x4., tij\'ãda�' de' frente
lfluteri'al d'$Stinado à Faculdade d�. bd�,l�t,'old::'; " ;."j�) i"Jaoou' '.

_.

'.
" , f. ;"

.

.

',',':�, . .': -� ó; O�Hpan':es interinos dos. c?����i�. 'U,í4�� ;s� refere

gia desta Univenjda-::-.:.
. 'ó '9reserite- cionc\l�so,' serão inscritos :'ex·bf�io", !'devendo

Maiores csclarecÍÍ11entos podel�ão S,SI' ó.b� !:,,?:-a'que, ter.ham'S'.las'iyscriçóes apr,obdas, comparece� �o'
(

.

;q,t�ar �é'· inscrições,. apresentando' osjtiocumentos acuna

tidos na Divisão do Material' desta ReitÜ'l'�,p;, :;'éfeNdbs:. ,.,

nos dias' úteis, no horário das',13;OO' ás 17�OO·' !t":...., OS' c!mdidflJo'" "llte�ion!lente in._<;Ci'ttqt- para que
.

". . ': )�0;'1b:m mias lnsc;içõet; regularizadas •. dever�o"',!",.compare-
horas. '

óel:' ao posto' de inscrição, munidos do cartão>d���serição
Oi.visãQ de ]\!fah/ial, em. lZ de Ilovem:- . l':O:;;nleci.do PE)lO DCT e elos documentos acium ct�f1��'

•
"

..

� : : f\lori'anópoli.s, '10 de novembro de 196-1, . ,: ',,];<:j
(lL:O de 1964..

.
,

.

Ewaldo Mosimanll :;:r;-j
j '\.,. • �. "", .,j>t ,,\

Josoé li'óríkamp'
.. .

.. :'.:;, �" ': ,
Delegado do IAPI ,� ':\� .

( '. "
'. {-��t 17·U-64 .

\

.18-11-G�,. ( :: s> ,',"

tU11Al �:O. 0')/04·,

da, considerará, eílü'e QU-

"eras coL"las, '�diver<i:)s assun
tos de impo,rtància .funda
mental l)ara o, forVllecinlen-
to do sistema inter· ameri
cano, :.J.clu,ídos no temf:\rio
da XI Conferêncía

.

Inter-A
rdel:icana".

(fl;;lm·Q""� OlJl.ill� IA
r...Ü�l;

.

/

('� "

"

/.

..... :,' �
.

.

UMA

,E1hJogueL
jl@xIDfL

COMO PRESENTE

05 NATAL

:�����
"

t1'lSig
�

��-#:-�:���''�-�!��
UM DORMITÓRIO

UM CONJUNTO
ESTOFADO

DUAS POLTRONAS

í
f

Sorteio no diá' 23 de dezembro pela
.Loteria Fed&ral e a entrega no dia 24.

'"

Um mundo maravilhoso de beleza.
confórto e Alta Qualidade para
o seu lar�

Excelentes condiçóes de venda -

à vista

Q
U pag,mentos sem
outras modalidades à
orçafrlento.

acréscimo e

altura do s'eu' ,.-

,

'.�, ,ii:,
Participe �e mais esta promoção _'
f MÓVEIS CIM,O e gantle "utTtá,�·

�

.

� ; '). Ir

VEMAQUET '� 1001 -. O quilôMétro.

".-

��.'
,._ "',.(,' '.

,_
'�

\"
CARTA PATENT�, N.o 299

"

Ex�<. a em
\
861" 'cHtru

Lona de "reias cOLttn.í\8
, J.41J'I 1!I·U.i� nu ap)':Jveita

U1�'I�tO d;.)p L/)ljU�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DE
......:.·a .

;.: I; -

dos ur belecimentos de Ensino, prumuve jornada
. rativo. Intlmeros Esta])el�- blemas rtnanceíros das fr.... nador soücítanco ineíhl)tia'� 'Castro ':Qa:adeburg'o ,'Ü� OE··: tou à respeito (l�; Exame

. Atl�avéd: do di�l�g� que
cimentos' llirp.,U,à.res,:�nl,' "nos- , .mílías, .proporcionan'::o ,en-' d�S convênios e elii�:r�all'10 ..

'

;Vei�a, :pp Inspetora Becclo- éle suficiência, Registro de mantíveram com seus cole
so- Est!!-cÍo n�c�$8.ita.v� de sina gratuito aos seus depeno a clausula que proíbe ,�a. su-' nal , do .: Ensino �ecnU!dáriQ Brofessores e, í:Je,;rctá:ios, gas de todo o. Estado, co.he-

EXTENSAO Ten ...o, por ass.ste.u.cia' ll,l� �
efetiva no dentes. �rOCUrando' aliviar I .plementação pCI parte , uos de santa' Otartna.- , ',' transferências e .:í�:j)l."Ç �:> rarn experrênc.as, '/;'1;01'1as

,I ,�n�a.: ua"aCWi:l. 1,J1·u.i!oveu 0.8.;';0;: 'a 'lUGAAAUa. . ..
,t\., u..ua.o. âmoito Bíndícal, o que só O ônus dai Família catarí- pais.

.

.
'

O lo: -ralou ao respeito de: Gínásíos orienta-tos pata o 'e derrotas de metodcs .l.,lli-'�..)s uiq.� .,'r;; 't'}I.1J�-lUml, jor- raLo a !0!.,.a', .LU! aprovauu o poderia ser :aJ.can�d� C0!11 nense, esqueceu .todavía o ,Decidiu-se também, por ' C,urríçulo., tratando-dos pcín traj:)a�o. canos-em outras regiões .

ll�U� ue .L)!rt�utc�. rt'LUGL'UUC�.w ao cu:. J.VUU!ti";. a provídênefa
"

to�ada. �. Oovêrno de voltar o pe lsa-" unanímíd-ida, que níngu uu çípi� geraís da:flexJbirida-' Cientes de suas .esponsa-
, �J.......a.3 ue !,)V ,LMe�ores de LlV uU .1L<>: ..a.�I, l'c ...... "'� para que esta. aasístêncía' mente para os' problemas e assinara os eonvêníos, n',� ,

de do <CurríCu.\o; Unidade CONCLUSõES bilídades, qual seja a de Edu
E:CI$�!O; IIL..UU;'; .1:: �V ... .JS os t:.McLU>"'V ué (;,.!.<>r;;I.Í!.a. U tosse urna �iStêiieit(" �e reais necessidades do E5�a- : tes de

- serem' aprovados ?'�-' Na�ion�", pecul1amwiades ear a juventude Barriga-
O -."...oV '.lUC ",,j�""'ó,dv .,v� fato, ' pOr' sp.geS�{Í() :'Ciá Pi- be.ecímento, Os convênios lo bindicato;

.

'; regionais, � díscíplínas- CO'11
"

Após êste dois diâS r.l: es- verc;e, at.rma.am novamen .

iH ".OC u "",..",•••u " ';�"''''!'� retorta, sérão 'f.undâdas, sec em vez' de suplementarem plemeútares , obrrgatorias, tu.os e debates, 03 -Díreto- ",B. ,!lo sua Lpcs,\! lO ��. 'e- '::
''>",,,::.'-!u II ,VL'" "', '-tJH"·.S'" ções ...o Si:ndic�i.c> riás,diver' as "uníeíades; já bastantes PROBLEM.I\S LO' Exigências -de grupos 'S(;ci- res voltaram: para seus 'E'õ- var a tI'�nte . esta :. .dírícíl.
�v"v 'l) ""L."L"U .L M ,<':1,.. ,;:'::' uq sas' regiões, goo:..:ecoÍlõnitcas tiaix�s" estipulam .preços 'SINDICATO ais, díscíplínas optativas tabelecímentos

(

com novas tarefª-., quI" a ,hlst.l)r;d J):Í.e:�
clQ Estado.

' , ,,"

l1iuito,
'

inferiores aos '.las
.

.o 2a:. conf�ren":lsra tra- dil"etrlzes;, com novas iri.3iÍ1.�. reserva. ; , :. '
,

, . ,

- uhldades: vigentes no Esta- Sendo Uln Sindicato li) .. J __ _ ....,.__�,.J ;,

Abundántes seião� OS :fru 'da. \ Voz unânime
.

aue :, s e
-

não dispo .do de recunos
tos d�sta providê�cia 'f')wa..; q-uantias concedida� pelos para que possa, mobUizat
da. AlélIl O,a" ,ÚDião < para convênios, cobrem somente uma e' lipe de trabalho '.õ

garant,ir 'o�i dir�itpS> da E=i': 'as, despesas' com o Corpo
<

dê aSdstência, e (!ue ')�t"

cola Particular, a,"mudad-' ,D,õcente, assiin meStno rr fiJ corra tcdo c' Es
de 'crietaç'âo ,c, '�.'•.e.-\d....a.�ô,'gicâ;, remunenid,c. ' ! 'Veu-se dvidlr o Estado, eml\.SSElVIuJ..La..j,U1 \.A .....u.t� u1{.l)INÁRIA que será a .mes� 'f,:-,rf,l. to- 8 regIões e para cada reg!ã:>

J.:.Jt: l:vU.LUu.uJ.UQ.Ut;. JUJ. O .. l'l,.1·�.,,",U UlIl:i .&,:4O::>I.od.- 'do o EStad9, 'adàptada'a''lea O Sil.lGicato"tendo ·�m \is designl'u-se úm,rep�esént�n
lidade oe.; ,C;1 �a,. (Jltiade.; dé ta o: decr,eto que c1, te do Sindicato.

tutos UI;;:'�'C' \....Ll--llJt 1l1,.;i;l.In (.:(:.11.1. v UI,.;'h.L(I::; "lIlJ.UI:i os caua
' Estabeleciriüih;to�' " tire,o fundo, mandando apli

,

•• "<, 'i_..'
'

car 400/.0 das anuidades pa';'
ANUIDAI?� ,E Ç0�N�<}S tcÍ. os f'prolessores, 2;>% �o

'.' "

., ,pesà<ial' técnico adm:,ni�tr!l.-

O Go'vê��o ':dp }!;st�qO, per tivo é �5%� �ara de,>pesaJ
cebendo as. <!iIi'culdl;l.d,es eco . gerais� ...

nômicas ,por (.lu.e,a:tra ..e!;s�
, .....( a seguinte a'111i,ctil-

o Ensino ,paJ;tic�la:fe a ,Fa, de J:,<l.ra 19610•
m.ha Catarinense, procu1:.qu pr-lmário - Um �alário Mí

sclucionar o p,ob�c:inia. ins-: nimo,
tituindo o,' Ls�e1iPà,de,' con- S"c"ndário - 1d. el·::) -

vemos., ",;" ! _'
'

,

'

U).. salário Mínimo e (!leio.
Não podemos ,,' dtüxg,i' 'de 8.e,cunúário - 20. Cle') -

consignar' tiin 'v�to ,de 1,))5,. , Dois' S�lários Mínimo,"
vor 'ao Govêl1lo' ,dQ Estado. : Foi aprowi,c por una�1i

péla nobre in),ciátiva, ' ':"l midade o envio de um n,�,:"

procurar soluçã,o', jos P1"O� mC)J;ial ,ao Exalo. Sr. Go,,'er-

ASSEMBLEIA GERALrliauu' ti. 1 t: 1
:-v' 1 l:! '" J..L�LJ.J..lCiUI,.o\,;i,) U ')..)J..i. -

.;J:ll,;i;l,Uo ,UV;'; ""","uJ,JC;!cCünetHGS
\le ,e;�.!SJJ"() O��\.ui\4a.(.L.O ue

r�l,;l:I.�.t�, uU, .c:.:."<t ...u <,<;,,;",,(1,

,illoui t; ucIJ ... IAOnu,u os i'ca!S
.

,
'

,P'�·u':U\:J.Ui;l.:; U'V 't:ul:iu.u, lj,t:l ,_

;'7 �.�Ll'u,,�H au uo;:;;,;t:u, tiL v1-

me1.Í�u uU w.o;::;mO, t:lG Llu.,�H;l,

tere,a., ;'

VtltlJ<U� DA �lHA Ut �IA.

Se�lÍJ.Ol'S a�:'Ol:.LauvS r ';e LI;,!UH!.LLul tHl ';i::So:>t::In
bIela geral orUlD�',,_..4,' 3er re(W"'aua na st!ue

soc]:cu, SILO a l\uu ::;lJ.va cJ aron.l._, �.l�, no Ola

2.1 ao corr€nte, as .l:J 1l0rQS, a 11m ue oe:Hue

r�rem 'solJrt' O seguintp·
Oltu�M _j� DIA

Eleição dos vinte (20) membros
, .

'
.

efetivos 'e dez (10) suplentes,
. j

� .

,

que formarão o Conselh(' �'�,lib:erativo.
Florianópoli�, 10 de Novembro de'1964.

'

Osvaldo Felnandes - C.. ':iodoro.
"

,

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

, I

• 'LAVA-ROUPAS
HOOVER

• A mais compacta'
• Gran,de simplicidade
• Dispensa instalação especial

�--�
; ,
'DUPLA'
I GARANTIA: \

',I do fabrlcófnte I
, e.a

" SINGER!
....
... _ ..

do fabricante I
e da I

',SINGER! I
. ;
'
....... '

FERRO ELÉTRfcO HOÓV.ER
• Supérautornátic6

'

• Cabo "terrnoplástico"
• Maior superfíoie de bàse

Paga'mentos iguais, sem '�réré:sccimo, o,U
pequ�n� entrada é o saldo até 21 meses!

.
�

,
.

-

, . "

*M.rca R"gl.tr�d!l' 'de.The Sll1g�� Company
,

,

.. '

� tudo' em

; ....

o
'

Na divisão., obedeceu-se,
àquela dada pelO .Depllr,,'i:.
mentQ de Geografia e üar

tografia dó Estado, ficando
desta forma: '

la. Reglao - Litoral de
S..o Francisco, e Alto �iÓ
Negrinp.o -:-:- �r� A'vellni Spa
da Gin. São r;u�
2a., Regíf;.o � Bacia'd') Itõ,jr/i
,,.-' Frei, Odorico ,1J'\l'rleUX ...::.
CoI. Btà.' Antônio '

3a. Re�ião - F'íorianóp')los
- P. Paulo Epglert - Col
Catar�ense
4a. Região--:- Lagun�,....,.. p�.
Dionislo da Ounha r.d.u�h
CoI. DehOD

5a. Região - Cal1"lJ.;'.�ll.� -

Ir, Avelini SpaQa -:- lr. 'Mai
"

b.rini BeJ;toJ no
6a. Reglil.o - Vaie' do Ri9
do re�e - Ir. MàiQr�
Bertollno .:...;." GiÍl. Aur,,�
7a._Regiào -:- do· Oeste - �.r.
E�wíno Hâ�S, -, Gin. l:tão
Fral.lClsco. "

1! .

8a. Região .....: Cam�.)s· de
,Lajes - !trei l,l:dm\mcto Bin

,ti�r ,...,... �Col. Diocesa.lO.
; I .':J

-,

�

'Ã" ,

'

.,

r " COliFERENCL\S

,

Procurando o Sindt"aJ.o
por seus asSoclaq.os' a 1>$1-
da Legis.açáo" que lhes 'dJz
reS'.t>eito., promove� a$ se·

.. ,guintes conferências .

. ," ','

Para tratar. de tema tijp
importante, foi convidado
o Dr. Hêlio Nilton Per�i�a '

,DD Delegado do, ImpêstQ
de ,Renda dé Santá 'Cata.i:-
na .

. .

c:·::;�lt!-1nd; a ün:· ;oT.tân��.a:
,ctes�e IlJlPos�o para suste!l
ta de obras ccm fim sCda.1
expôs c lustre c,onfer:encu
ta 6 decreto que tsent.b, \JS
'Estabelecimento de EnSino

dês�e ImpôstQ, não isenbn:"
do porém as' pessoas físic'iS '

q:lil trãbalhanl nos lli.·�smOS

IMPOSTO SINDiCAL

Para discorrér sôbte o

tema acima, foi cOllvida:ia
a Sra. Almira Jacint.> Cali:íC
tro DD Chefe de Secç,�o d\)

1.S. da D.R.T,S.C.
Afirmou a conferêncista

ser o Impôsto ,Sindical' ur,)a
imposição estàtal, que' na
momento, �sta seríc!C, li,iscu
ti'a a fim de 3et etnH!na
da,
Tal', ez seja 'CX<4nttl, ien;.

tro de 3 àUos.' ro�énl, 2 a

estruturl'!. Sindical de h�"só
Pltis, que parte de cima pa
ra baixoj faz erer q eo.ntrà-
rio. i'�'
Entretanto, estq.' irtgerên·

cia estatal não aa c ndl

çõ�s de .inteir,'l lib,erdade a

orgalliza'çãc Sinctkal ,l) '(lu,e.'
,promove' tais moviment:::s
de extinção do :::mpõsto.
O Impõsto Sinãica.J' c::_

responde '!li 1/25 jó Sal�l'lô
,Mínimo Íiseal ,qu� li, () rriâ!S
alto Salário 1\l[ínimo do pais
para 'o empregado.
.Pam: o erriPl'eg� "or, .1/25

'ôbr:e 'ó ç.apital' "I;teglst!·s:dd.
"." -

r,
\ í i

"

LEI DE DIRETRI,ZE�
E BASES_':

de Diretores

OFERTAS
OfERTAS

SEMANA
"a A

DA"1
•

OFfRlt'S
OFERI S
OfERTAS
,aF E R TAS
Df E R TAS
OFERTt"S
OFERTAS
:'CFEaTAS
o f ': R T A' S DA

S E 1')1 /J. ri .!\

Sr:L .\iio'a
·DA
DA

i::. i' [J

SEMA�JA
SEMAr\JA
SE M A N A

SEMANA
SE M A N A
S E !\li A N A,

SEMANA
'1I1I�]III1I1I1InIiIlI"I'lIiIUI!��IIII�'��

�.

DA
DA
,O A

DA

"

','

.2_'. 'i i

FLUIDO "PARA

ISQUEIRO Cr$ 1 :�O,OO

AFORMA CERTADE FAZER ECONOMIA

PROGRAlVIA DO mA

'07;05 "'-. BOM DiA PARA
VOGE.
('�.5 - :r..roSICA

08,05 - CARTAZ DI: LON-
D�ES. ,

08,15 - MUSICA
12,05 - ALMOl,\.NDO COM
MUSICA

12,25 -: CÁRXET 'SOCIAL

12,30 -' ATUALIDADES
AMERICANAS;

,

12,55 ....,. CORRESPONDEN
TE CIMO
13,15 - MUSICAL CASAS
ROSANA

13,35 - RADAR N/l'E10CIE .... ) ... �.t".Lc�la:oaO (,;,0 .re:.."Lc,nO �a J_Jlre"vr ...u;
DADE

14,05 _ AS DOZE MAIS
o �) "'J;'.L,,- ...�c..:; ...v ....0..;) .Lç�v ... ""�<:ic;;,::, I.A.U \"VJ..L.::. ...•

..

15,05 -, JORNADA .t.dPOR- .uÜJ ..iJC;;.i.l..,�l.C4.J.\IU;
TIVA CINZANO' ., .

. - t d
'

17,35 _ MUSICA, ';)J lcV.L�uV ué:1 I,.;V1hnLq.lçaO anUa.i. OS SO,'

18,00 .._ HORA LuTERANA cios;
!8,i5 .....:. MuS.l;CA 4} tS1udo da situação' patriinonial da
18,35 - MENSAGSM REAL,
18;55 .

0, OORRÉSrONDEN- A.C.M.
TECIMÓ ", O nh D 1 d d19;05 � o MtiNr:)o EM MAR

'$i Se ores e ega os serão avisa os,
ORA • '

.

'

.

pr,€'viáínente 'do horái'ió e local da reunião.
19,35 ....,.. REsENHA E:SP(\R�

,

,�"lot:ànópoHs" 12 de Novem,b,ro de 1964'J'IVABRAHMA '

20,05 -,. PRESENÇA -DA. EU :>r. Ml1rHo Pacheco ,d::. Motta
RORA' SECRETARIO - HE:RI\T,
29,35 ....,.. MUSICA
21,35 - NOVAS DE SAL- "18-11-,64
VAÇAO
22,05 - MuS1CA .E ROMAN,
CE

23,00 ....... ENCERRAMENTO

...... '_ -- ----- -- ..... - ....
-

,.,.. ..._." ...... -- -.L�.- 4..i- --_ ......__ .. - v ... -- ........_._ .... ,

..." -"'-d-"!"""""" iIIi4""" ."_w__"_,�,,,,'tt.I
, . ,

""' -.... \". """_ """ _ _ _ _ .!__.&."""" """ ""':'" vA J.-

,

............_ ..._� '"'" .1...(4 """'''''''lt.4to.t.',.,. \04,""

, ,

Clímca 5ta. Lúzja) {

UR. NORTON' MARJO GILV,EIRA DE SOUZA
\NTUN1U LUIZ MUURA GUNZAGA

I)vcuça!> do aparelho re"pi:"atório
A;,;nfa -:- .l!.:nÍlhGHla. - Fibrose

Alergi� - Testes Cutaneos

.<)u'pulJ ... t)e�,. �om ;)ressãÇJ lJOsit.lva _ntennltcutl

(BIRDI /

.':-or preço de oC"{!'Iiãl. t
,

'. . ./'
n:n perfeito esta"", uma

�quina "de 'lavar rOU'.la

marca "PRIMA" e uma

mesa elastie� ct'''l1 5 cadei
• .ts. �-jr e trz.:a.' na Rua
àrací Vaz Calado, 421, no

"Estreito - Folie 6362, com ,

�

A,1i::.'ul�i:! (;\,)11, 11,,1'<1 Hlalt;aUa / AteuUl' ",X\.:J-..Sl ' .•UlI'ltlt I
na 11SpllClàhlmJl' •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



WASHINGTON, 14 --' OE dente da República. Ao 1;0- tâncías em que o sr.•lann-.
- Lyndon Baínes johns rn mar posse, o sr. Johnsón €S- son prestou juramento co
tomará posse, no dia :10 de

'

tará iniciando seu primeiro mo Presidente, a 22 de no
Janeiro, no cargo de Fre- mandato completô corno vembro de 196') após o as
sidente dos, Estados' Unidos, Presidente eleito dos Esta- sassínio de Kennedy'. Naque
O Senador Hubert H. Hum- c�<:: Unidos. la data, o Více-Presídente
pherey, companhen-n de Ai:> cerimônias de 'Posse Johnson entrou!'..1) avião
chapa do sr. Johnscn, será no pórtico/do Capitólio dos· da Fôrça Aérea que con
empossado, na mesma d�1.a,· Estados Unidos" c�ntr3.sta- duzira a Dallas a comitiva
nas funções de Vice-Presi- rão com as trágicas círcuns presidencIal e ali, ante o

juiz federal Sarah T Hug
hes e !la. J)l1esenca da sra.

De Florianópolis pará Imbituba _ La- Johnson, sra it;llIlfdy e

guna _ Tubarão _ Criciuma _, .A.r�"'anm.,".
cêrca ,de 25 membros da co-

lU' � ....u _, mitiva oficiàl, pr:=st')l:1
.

jura
Torres e Pôrto Alegre, viaje pelos confortá. mente como novo Presiden-

�: A����!\�::ESA SANTO ANJO��ê��::�O;�:;:t�: TRIBUNAl' DE JUSTICA
NILSON MAFRA As cerimônias 'de passe Edital de, Citação A açã:o foi c6ntes��da . por protestando-se, ;ór tôdas as

de janeiro vindouro assis-· Fausto Estanislau Valen� provas .�m
.

cÍireito· admitidas
tírâo milhares ' de pess.ras, O Desembargador Marcf- tím, ,

irmão do '.ora Autor, (juntada de ,d,oc,umentos),
em Wasl'lington. Mil.i.lõ�s de lia João da Silva Medeiros, na condição de herdeíro- (vilS-toria; depoimento de

outras pessoas presc.reíarâc Relator da Ação Rescisória neto de D'. Camíla Luísa Vr� test�munhas' etc.), dando-se
a cerímônías através da te- ,n° 97 da' comarca de Itaj"aJ,

"

eira. Ó usucapíão roí consí- a' esta lP,ará ,e!'eÚos 'fis�ais,
levisão .. ' Após o juramento em, que é Autor � Cândido derado improced�nte, deci- .

o valor. d,e Cr$ 80.000,00
napl'eesnÇia do' Ohefe da Su

.

Estanislau V,alen�im e Ré: 'são essa cõnfirmáda por es- '(oitenta' dtn cruzéiros e ze

prema Côrte, Eárl' WDrren Antônio Torres I'faia: . sa Càienda Côrte; 5?) Procu- ro centavos) e pecj.indo:se a

o Presidente, Johnson allun. Faz saber. a todos/ quan' rando ludibriar . a' Justiça; rescisão' da respe,itável sen�

ciará os pÍanos de seu go- tos o presente ditaI virem 'João Sisino Sebàstíão 'lari-. ten'ça que declarou o domí

.'vêrIJo, nó,'disclfrso .de posse. ou dele cOlll1ecL'J.ento tive- çou mão de:.nQvo ex'pedien� nia de. A:ntôÍúa 'Tôrres Maia

Será :uma' solen�' 11casião rem, que por meio �dêste, te:' Não mais 'êlé',' n1i3,S súa sôbre o imóvel lioj� pertem
em que haverá 'mn Il •. file cita COJ:!).,·O prazo o.e sesséh� !1másià, téuda' e:'m�I).teiída, cente ao 'Autor,' e a: outro

. pela 'Aveni.,la,_ Pemlsvlvarlia ta (60), dias, a contar d,a co� quem viv� à_c.rriôda,con- hetdéiro de b. :Càmila L,uisa
do CápitÓlio a'cé a éa:sa data da primeir,ft I publica- jugal' (há 'loI;lgoS: f),Ílos), re- vieira,' aléin d'a 'qondenação
B O t

. ção, à Antônia T'Jrnis 'Maia; ,q'uereú usucapiãó. do mes- dá, mesma, 'Ré n,as custas,ranca.' s :no,r :) -amp.t1ra-
por todo ·.a conteúdo,.-'da Pe-' .mo.· rm', o'vel,' I' .6° ·:r.erdida . a hOl�'v"ra'ri'a's advocatícios n'1L

nps· de' amBos os pal'tidos •

com as. feridas de Juta eléi- tição 'Inicial e cto respeitá- prin:1efr,� ação no segundo 'base de. 2C"/O sôbre o valor

tor.al já cicatrizadas !l'cl�- veI despacho de fls. 10, que semestre,de 19581 já no an? da' cáusa, perda:s .

e danos

marão o Presiden1 seguem .abaixo transcritos: seguinte., atravéS dos, servi- que em execução se liquida
rão

.

músicas executadas pe- \ P�tição Inicial:. Excelert�ís� ços profissionais dO mesmo rem etc: 10°) Eu:t-tempo: Ex"'
las band!>" milit.;tres e. as-

Simo Senhor Desembarga- advogado que funcionara célentíssimo. Senhor Desem·

sistil'ão ao aesfile dos c:-1r..: dor Presidente do' EgrégiO anteriormente,' João Sisino barg'ador Pr�sidente _ Bre-
,

. Tribunal de Justiça do Es: Sebastião,' cbm !1 persistên� ve haverá fluido o prazo fa-
ros alegóricos l'E''1resenta-

tado: CÂNDIDO ESTANIS-. cia propria da má-fé, usàndo tal de um quinquênio ,para
tivos dos 5.0 Estados. LAu VALENTIM br,'1Lsileiro, o nome da amásia (Antônia o afómmerito\ desta rescisó-

cásado, trabalhador rural, }Tôrres Maia), requeriá usu- ria, que o Autor não pôde
_,

residente e' dom4r:iliado nes- capião da' coisa transcrita ajuizar antes por motivo de

ta comarca . d� Itajaí, no como propriedade de D. .ordem' econônlico-financeira.
'município da Penha, por G'1Lmila Luisa Vieira! ...

' Lo- Por isso apela-se à liberali
seu pro,curador, o', advoga- grau êXiito e escriturou uma dade de ,v.. Exa. no sentido
0.0 àbaixo ,<:íssinado; mscri- parte da área usucapida a de, "com urgência urgentís-

.' to" sob n° 465 ria OAB-SC pessoas da família do seu sima", ser efetuada a cita-.
(documento anexo), pró- procurador judic�al; 7°) A' ção, por edital, da R,é. Toda
pondo a' presente Rescisó- fraude foi legalizada. .

sem via, não poderá o Autor pa
ria contra ANTôNIA TOR- contestação do, qr'1L Autor gàr a publicação do edital
RES M A IA, brasileira, ou do seu irmão (contes-" em aprêço, razão por que

, maior, estado civil igno:r:a- tante do usucapião ante- se reitera o pedido de as

do e enderéço dli)sconheci- rior) pelos segumt�s moti� sistência judici�riai caso em

'.' Ido, residente fwa desta co- vos certamente: a)" Na sua que dita publ���ção se ve

marca (parece que rio.mu-
.

,simplicidade i e ignorância, rificará gratuitamente. Pe

mClplO de 'Jóinville,' nêste não po.deria ocbrrer a Faus-
.

las mesmas razões, deixa de

Estado, segundo corista ao to' Estanislau Valentim 'juntar agora certidão da
· Autor), vem, perilnte Vossa (contestante do primeiro possessória n° 9\255, autua-

Excelência, diZer e requ�r,e�, usucapião) ou � Cândido ção em '8-6-62, contra Ber

(!) que faz com' fundamento Estanislau Valentim (irmão nai'do Herins __
e dil; contes-

·

no Artigo 798, Item' I, Le- do
\.

precedente e Autor des- tação que opôs"3 reintegra-
·

tras "b" e "e" Item lI, do ta rescisória')' que João Si- tórÍa n° 1,0.105, autuação em

Código
I de p�'('cess'O cfvH: smo Sebastião,' ,.;tpós, soIu- 18-11-63,. proposta por D_

1°) PRELIMIl'TARMENTE, ção terminativa do caso',. Dilma Rartgel,' ambas tendo

requer a V: Ex8.: o benefí- com trânsito em julgada, por objeto o mesmO imóvel
cio da gratuidade·· judicilá- no Pretória do Estado, pu- focado nesta inicial, .além

ri�, em· v'irtude 'de' sua si- desde levar a efeito outro da certidão do iAventário
'tuação sócio-econômica con- assaito a seus direitos; b) O .

de D. Camila Luise. Vieira ..

/ tinuar sendo a lnesma qué (J-
edit'1Ll citatório do usuca- Igualmente, não pode, reco

'está retratada
.

no incluso pião' de Antônia Tôrres lher � quantia corresp6n
pedido de' !1ss-is"ência judi- Maia, "companheira" de dente à. T�xa Judiciária.
ciária, o qual não mereceu ,João Sismo Sebastião, ora Anex.os (2): Procuração; As

-deferido, pelo, aTJ.tigó titular rescidendo;. foi dado à luz sistência Judiciária. P. De

da 2a. Vara" inobstante da publicidade em semaná- ferimentõ. Itajaí, 29 de se

preenchidos no 'mesmo' to- rio do advogado dos inte- tembro de 1964, 3a. f. (a),
dos os requisites legais (do- resa:dos, 'cuja circuJação era José Medeiros Vieira. Assis-.

_--------- ---

cUmento anexo); .2° Ainda demasiado restrita pará que tente Judiciário mdícado.

preliminarmente, postula-se suas publicações tiv�ssem (Estavam aInda cola,das ,

e

se digne' V. Exa. mandar
, repe:r:cussão fora do limita- devidamente inutilizadas.

sejam avoC(ldos os, autos do círculo de leitores cita- duas taxas de educação e.

.

da Apelação Cível n° 3.993 dinos; c) DescuIIlpriu-se o saude, estaduais). DESPA

(autua<]ão em 17-10-1957), § 2° do Artigo 455, do Códi- CHO: Concedo o benefício
Usucapião, Apehnte - João go de' Processo Civil; 8° Não da Justiça Gratuita .. Nomeio
·Sisino Sebastião, Apelado -

se ;falando da flagrante e defensor o Dr. José Medei
Fausto Estanishu Valentim, escandalosa MÁ-FE de ,João ros Vieira. À Distribuição.
baixttdos a esta Comare'1L, Sisino Sebasti�o e de, quem Ppólis" 3-11-64, (a) Iv� Gui

bem assim os autos de Usu- lhe serviu de testa-de-ferro,. lhon. DESPACHO: r. Cite

capião requerido por Antô- ; Antônia, Tôrres Mai'1L, .sua se a ré mediante edital,
nia Tôrres Mflta, ora ré,' amante' e aquí' Ré, êstes ví- com o prazo de sessenta
amásia

.

(teúda e manteúda) cios inquinam.C! usucapião dias, observados os incisos

deI João Sisino Sebastião rescidendo: a) A área usu- 2 e '3, do art. i78 do Códi

(processo n� 7.46Q. autu'1Lção capiénda faz frente nas ma- go: de Processo Civil. II.

, em 14-7-1959), cUJ'" senten- rinhas do OCeano (praia da Promova o autor, em vinte

ça .foi prOlatada em 9-11-1959 Arm'1Lção). Al)sim, seria obri- dias, a citação da pessoal à

(recolhido o impôsto I de gatória a citação 'do Servi,' qual, conforme explica o'

transmissão inter-vivos em ço d;:; Patrimônio' da União item 6° da petição de fls.,
27-11-1959) e efetuada a res- ((SPU), o, que, não se fêz; foi alienada parte do imó

.pectiva. ·transcrin,ão rio Re- b) Antônia Tôrre's Maia. sa- vel usucapido, para 'vir in

gistro de Imóveis sob n° ., bia que o': imóvel usucapien- tegrar!1 citação. Tal cita-

32.417; a Jls.' 191, Livro .... do estava;,como está, ttans- çã'O, segund0 o ensinamento
n° 3-"S", E1m dezembro de crito em nome de D. Cami- de Pontes de Miranda, é mi-

I 1959, sentença eSfia,aqui res- la Luísa, avó do Autor.e do cessária ,(Código de Proces

cidenda; .MÉRITO: 3° Sob Contest'1Lante do ,frustrado so Civil, ed. da Rev. Foren

'j n° 20604, a fls, 210 do Li- usucapião, de João Sismo se, vol. X, pág. 292. IIr. Se-

vro n° 3-"L", no Cartório do Sebastião, e' não promoveu jam avoca.çlos os dois pro

Registro de In1óveis dest�
.

a citação dos mteressados cessas a que se refere o 2°

cómarca de Itajaí, em nome certos!. ,. Sabia-o, eis que item da petição inicial. Flo

de D. CAMILA LUISA ·VIEI- enxertou, nos próprios au-' rian.õpolis, 7-11-964. (a) Mar

RA; 'avó materna 'do Autor, tos 'do
.

usupapião, talvéz cílio Medeiros. Relator. O
encontra·se a transcrição' _graças a um ;"ato ,falho" presente edital 'será afixado
dominial relativa ao imóvel (que a Psicanálise e:lq)lica- n.'3, portaria dêste Egrégio
seguinte (partilha julgada tia), o suplemento jurispru- TribuI;la,l, de Justiça; e publi
em. 21-6-, '12). _ UM TER- denci'1LL do "Diário da Justi- ca,do por:três (3) vézes rio
RENO CúM 19,80m de ça" n° 648 de 80-8-1958" con- Diário Oficial do Estado.
frente n� praia do lugar Ar- tendo Ú v�nerando AC6�dão Dado e passado nesta. cida>

mação, município de Penha, n° 3993 relativo ao abortado de de Florianópolis, capital.
comarca: de Itaj8;,í, por .,.. usuc�pião de João "Si�ino 'do Es�ado I de Santa. Cata-

. 2:200,00 m dei fundos mais Sebastião!, ., 9°) Isso pôsto, rma, d� República dos Es
ou menos extrema:ndo ao com O' máximo aGatâmento tados Unidos d,o Brasil, no

sul com herdeiros de' I Ber- à. autotidade de V. Exa., cartório do Egr�gio Tribu
nar(Úúo /JesuVt0 (bpje com louvado ainda em torrendal nal de Jústiça, aos doze dias

quem de direito) e ao norte e, pacífica jurisprudência do mês de novembro do
com José· Domiciano Perei- quer' dêsse, Calenda Tribu- ano de mll novecentos e ses

ra (hoje, com quem.'de di- nal de Justiça, quer de ou- lilenta e quatro. Eu, assina
reito);

,

4° Consoante está às 'tras Calendas. Côrtes E�ta- tura, ilegível, Escriutrário
páginas. 213/214 de "Juris- duaiS, bem assim do Egré- Datilógrafo a datilografi'1L. E
prudência", Tribual de Jus:- gio Supremo Tribliunal Fe- eu, assinatura ilegív�l, Es

tiça d,o E§.tkdo .de Santa' deral, p:ropõe· esta· Rescisó" crivão o subscrevo e assino.
iCatarina, al'li:{ de '1958, João r,ia, pedind,o-se a ci;taçã,o da Mal'cílio João da Silva Me-

Sjs.ino �eb.asti,ãO"
.

f�nà.eU Ré por, edital publicado. rio , l1eiros Relator. "

, " .' � . " , , i •

ri9 Oficiál' ;a<l.'EsFado;. ''ir

2 edeJohnson
•

elro

SRS

Depois da posse, o Presi- temente grande par.3. aCQ

dente Johnson seguirá de modar todos os co.rvidados,
automóvel do Camtóho pa- são realizados várros 'bailes
.ra a Casa Branca, onde, de geraimente. Houve cinco
um palanque, assrstírá ae no dia da ['1sse do Pres-den
desfile. O palanque foí dese- te Kennedy,
nhado ....or Peter M Hassel,..· jEr..tretanto, o momento
mann, vencedor de um con- (' culminante do dia é-aque
curso realíza-sn p�lo In;lti�' 1e em que o Presidente pro
tuto Norte-Ame.�icano de nuneía Õ.. juramento, repe
Arquitetos. Será uma estru- tindo fieiment'e as palavsas
tr-"" de delgadas colunas, prescritas' pe�a Constituí
com \0 Sêlo Presidencial. I çao, '0 que vêm' fa:7iendqAo-
A. .no+e, haverá bailes.' dos, desde George Washíng-

Desde que nenhum .edlriclo ton:
'

em Washington é surícíen "Juro., solenemente, qiie :

"com "a ajuda de Deus". O

Presidente Johnson ram

bêm 'as, pronunciou, quan

do, assumiu o cargo após a

morte de Kennedy.

exercerei ' fielmente o C:lr

go de Presidente dos Esta
dos' Unidos e que ·farei

.

tu
dó quanto puder ,pard, pro

servar, proteger e defender
a Constituição! dos Estados
Unidos".
·.A êi'�� juramento ccnstí

tucíonal Georgp.. Washington
acrescentou' as' palavras

PASSAGEIROS

.. '

MISSA DE 3:0 i\NIVERSAIUO

A f!tmília de, Nilson Mafra convida. parentes e amigos
para. a missa de 3:0 aniversário de seu falecimênto, que
fará celebrar dia 16 de novembró (Segunda:feira) às 7 ho
ras, ria Catedml' MetropoIttana.

For mais este ato de réligião e am�zad�t antecipadamen-
te agradec�.

.',

Diúniense de Paula RibeIro
Contabi1i"âadô _' EccmOlní�" Ad�o-

cacia IrrroÔsto de Rend�-' :EmDrêsti�o, -_;_

Compulsó�io _' Reavá1iacão d�; .Ativo 'das
Emprêsas (Lei 4357) - Imnôsto Adicional'

. ') .
.

de ReAda (Lucros Extraordinários)

Escritório: Rua Cons, Mafra. 57
Caixa Postal. 613 - Fone 3837

Florlanópolis se
,\

.,

.IMOVEIS A VENDA
.

,
\
\

�.
I

7
I

.

.
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- CASA DF. TI.JOTDS NO EST'R,EITO - RUA BALNEA'RIO·_ QUASE JUN
TO A PRAIA, cml[ GARA,G'l'SM, PREÇO FACILITADO.

quartos e dependências sanitárias.
-' Palacete na rua Visconde de Ouro Preto: _ 'Fina residência, em cima tem

.4 salas _ 4 quartos - banheiro - eozmha e .�nmdão. Em lh'1Lixo 4 ,sa1as ", /
- 4 quartos e dependências sanitárias.

- NA PRAIA DO 'PEREQUÊ _ CA�A NOVA A MAIS LINDA DO LOCAL _

2 PAVIMENT.OS COM ,6 QUARTOS'-"2 SALAS - COZINHA _ BANHEI
ROS - AINDA NÃO FOI HABITADA. PREÇO COM FACILIDADES.

-'- Sobrado na rua João PLl1tO e fundos no mar ,no Caes Liberdade.
- O'TIMA CASA NA 'RUA SANTA LUZIA COM 3 QUARTOS _ SALAS COM

TACOS DE SUCUPI�A _ CHACAPA _ HORTA - JARDIM _ GARA
GEM _ FINO TRATO. PREÇO COM FACILIDADES.

- Para o verão casa na Lagôa: com grande terreno _ Oportunidade!
. _ PRAINHA CASA TÓDA DE PEDRA _ RUA MARIA JULIA FRANCO

COM 3 QUARTOS O'TIMA LOCALIZAÇÃO.
- Nos Coqueiros -;- Prai,'1L da Saudade (-- Na servidão ao' lado do Hotel

Casa de 'madeira rl':'O 42 - Pequena entrada, _ 'Aceita Oferta.'
- TERRENO POR AUTOMO'VEL NACIONAL PEQtTENO NO BALNEA'RIO

_ 2 LOTES ESTUDA-SE OFERTA.
- Lote Jardim Atlântico - metade preço -dos preços correntes _ terreno

muito bem lõcalizado. .'.
�- NA PR.AIA "DO MEIO _: TERRENO DE "15X40 MEROS _ UNICO COM

ESTA METRAGEM.DE FRENTE PARA RUA'j)ESEMBARGA._DOR.PEDRO
SILVA

..

'-

'- RUa VeVreador Batista' Pereira ___" C;'1Lsa com � quartos - � salas. e. demais

dep,endências -.Terreno medindo 12,50 x 21,26 metI:os.
-,CONJUNTO DE SALAS PARA ESCP,ITO'RIO ME'DICO OU DENTA'RIO

COM INSTALAÇAO SANITA'RIA NO EDIFJ:Cro ,JULIETA _ BOM PARA

RENDA'E BOM PARA USO PRO'PRIO_,

Guem vai .;(mst�ujr já
.

sàbe!
, ,JANELAS DE C�RRER E BAstUl�A}ITES

PadlrASI E PORTÕES, De' ferro. dI) alia qualidad"
esl'ão pronlos. ,.. p�r preços mais econômicos, ji

e ii sua disposição. em:·

RUA DR. FULVUl l:.)lrn:CE, 1.0 748
Telefone S277
ESTREITO

.-

/

�ompenssados de: Finho
Am�ndoim'

Imhuia .

Pau-Mnrfim .

Gcn.çab-Alves '

Mogno
Carvalho I

Pau-Oleo

JLClO
Cabrellva
Cedro
Fanfasia

e os famosos

Emprêsa Editora �'O ESTADO'� Ilda.
R.ua Conselheiro Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa Postal 13

- Endereço Telegráfico "O ESTADO"
DIRETOb

Rubens de Arruda. Ramos
GERENTE ;.-

Domingos Fernandes de Aqulno
REDATOR-CI:'EFE

Antônio Fernando de Amaral e Silva
DEPARTAl\iENTO DE EDITORIAL

João. Francisco Vaz Sepetíba - Pedro Paulo Machade
-

- Osvaldo Melo
'

PuBLICIDADE
Osmar Antônio Schlindwein

Ailton Antonio 'Pereira
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Divino Mariot
.

COLABORADORES
Prof; Barrell'Qs Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Ça,b:ral
Tito Carvalho, Prof, Alcides Abreu, Prof. Othón Gàmg
Lobo E'Eça, Ministro \Milton Leite da Costa; Dr. ,Ru�nJ
Costa, CQroD!'l1 Cid Gonzaga, Major Ildefons9 JuveMl
Walter Lange,' Dr'. Arnaldo Santiago. DtlTf)].éeia -sãal'es,
Osmar I Pízaní, Dr. Francisco Esoobar Filho, Zury MI],.
ehsdo, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho, l,\4arcilio

. Medeiros Filh.o, Luiz Henrique da Silveira, A. Carlos .,Brl·
to Oswaldo Moritz, . Jacob Augusto NácuL, Major Ed,

,

.n{mdo Bastos Juni.or, C, Jamundá, Jabes 'Garcia, Nelson.
Brasl..�ler, José Ferreira da Silva, Clemenceau do Ama'
ral e Sil"ja, Jaíme- Mendes, Cyzama, José Roberto Bu&
eneter. João· Jo.sé CaldeÍra Bastos, João Nilo �inh.ares.

. JtEPRESENTANTES .

Representações A.S. Lara Ltda. RIo (GB) _ R�a �en&
dor Dantas. 40, -'- 5° andar - São Paulo - Rua -Vitória,
657 ..,.... conjunto,' 32 :...: Belo 'B:orizoqte _ SIP -'- Ru�. �os

Carijós, 558 _ 20 andar _;_ Perte Alegre _; PROPAL ,-
Rua CeI. Vicente,.456 -- '2" andar. _

'
.

Anuncios mediante, contrato de acôrdo com a tabela
em vigor, ;.

!\SSINATURA ÀNUAl, Cr$ 6'.000,00 - VENDA AVUL�.
Cr$ �{),OO. '

I,

(A :C1REÇAO'NÃO SE REspaN�L�,BIL):lA PEL<}S con
CEITOS EMITIl"OS NuS AR.TIG0S ASSINADOS);

.

PH01:EJA· Seus

OLHOS
,I

.. " I

t
(Jse .OCUIOS

, bem odQptCJdos

atendemos com exatidõo
sua receita de éCUloS

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOD�RNO lABORATOR."

Clínfca Odont�pediatric�
Dra. Iara Odila Noceti Ammon

. Método psico lóg�cp m.oderno especiali
zado para crianças.

Afta rotação'
Aplicação tópica de flúor (para., preven

ção da c'árie dentária)
Atende também sr"\s.

Somente ;orr hora'marcada - das
830 às 12 e das 14 �<; 18 horas

, . .

.

REX-MARCAS' E PA�ENTES
Agente Oficld-' da Propriedade

Industria�
\ .

Registro &::. marcas nàtentes o.e ínvenção
nomes comerciais: tít,..lo� de estabel�cinientO
insígnias fr�3.es de pn,fagand? e marcas de

_

. exportr.ções. ,

'f;l
. Rua Tenente Silveira, 29 _. 10 :andar

Sala ] - Alt:.s da CaSá Nair.- Florianópolis
- Caixa p"st�l, $-7 '_ r'O'1b 391Z .

'i

ESCRITOP.IO DE ADVOCACIA
DR. NILTON PEREIRA

Advogado,
ABELARDO �. BLUlVIENBERG

A. HAHN

/

e PERSI

Solicitadores
AÇÕES: ClVEIS. TRABALHISTAS, CO
MERCIAIS, PREVIDENCrA SOCIAL, ETC.

Rua C6nselheirc Mafra. 48 -. Sala 2

DR� FLAVIO ALBERTO DE AMORIM'
ADVOGADD

RUA PRESIDENTE COUTINHO,
'83, apto. 2 _ RUA DR FUL
VIO'ADUCCI, 748 - ESTREITO

';

•

\ DRA. EvA CUNlt� INFJ\NTJl
Çomunica' H r�abertura de seu, cónsul- ii

toriQ no,conjunto �07. do Edifício JULIEtA.
Rua Jerorimo Coelho nO. 321:;:. ,-'-� Horári.,/
,15,30 -:'l�jO,O�

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia 15 de Novembro nesta Capital: Prova Cidisfica 'Nazareno Ioelho"
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C9 \NOS Dr �UTA

CONSTANTE, EM PROl

OF, SANTA CA'rARINA

NO SETOR: DOS ESPORT'E�
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Promoçêo da Rádio Guaruja �. Bidcletas Monark. Inscrições livres.

"..-__...... _--_ ,......__
'Il

I I I

Ases do Pedal.Em· ACdO
.

�
,

/

•

.. ;��t:��E:�ei:�:;��� s;:�; � �:::m:;:�o:e":� p-.OSta I 'X At (.e"'1"1rO (Juve o·j s'�) e .' �I ,,� r'a'"n 1\\1
.

X a 11 e' � �o
:"fprova. cíclístíca orgamzada ra Fermmno,

,

"

e I "'!1. ti . 4 � & ., -.

pelo Departamento Esp'Jr- 15° _ Ernestino Maestri.
""

, ·"U,
.

&
_ rs,' "b. �..

, , � mu _.,
üvo da Rádio Guarujá e (Francisco Martinelli) ,

.

patrocinada pelas, fábricas 16°. _ Elion Coelho Seba.s

I de I' 't I de fi' o� "'Em, 't·' ,i � f�h, , � ft 9>� ,�l f f �.,!�as��c�le�:�va����r�ni��� ti��o �.saUlO 'V.ieira.
. s' a..

' ,',1;' !��, 1, "�S' .ta, 1t,.J.I.�1 , ��., ,�,�� �,�
da às 9,00 horas com lar- 18° Walter' Luiz Siivá' � "i:;. �- � 'J

_

u .. I� I!b

gada defronte ao Magazine 19° Claudio 'I'eixeíra
"

° -Campeonato da cidade,
..

categoria . de .' ,

".

Hoepcke, obedecedo o se- 20° Sérgio Rubem da I "

C'"
'.

guinte ítímerárto : Rua Fe- Silva profissionais e juvenis, proseguirá na tarde de
'.

lipe Schmidt, Praça 15 de 21° Laurecy '. Leandro h
"

d "Ad lf d"
, ,-,moje, no Esta io o o .Kon er ,

. estando �
Novembro, João Pinto,· Av. 22° Vilmar.· Alves da

Hercilio Luz, Àv. Mauro Ra- Silva· marcados dois encontros.
.

mos, Bocaiuva, Duarte 23 ,_ .Joâo Paulo ·C.'·av» Iaz ,'1.1·, Va'�·.·' I d'er r'o ..,tII..,.,_Schutel e Felipe . Sclbii.dt. 24° _ .Antônío Alves de Com início-às 13,30 horas, como preli- -

..
r�..

Eis' a relação dos .

concor Souza
.'

,

rentes ínscrítosr 250 _ -Aríovaldo S'oa·':r.q minar, .jogarãó os juvenis .do Postal Telegrá-
1° _ Antônio Viléla \260 _' , Norberto

.

João fico C Atlético, devendo êste defender a sua
2° _' Paulo Tomáz Kuhnen .

'

a·
','

F
'

do

3° _ José Carlos 'Macha- tZk27eOr.
_::_- Carob'é Jarbas. Me posição de l'der invicto:

. ··U I PJ ta, e I· r.a..

Corno partida. de fundo, estarão jogando I •
4° _ Elenivo Augusto dr, 28° _::_ Hélio "Moreíra

OS profissionais do Guarani e Atlético, que
Silva 29° _ Zilton Manoel- de

. 50 _ Izaltino Horáclo da Souza prometem uma boa peleja.
Silva 30° _ Laudelíno Germa-

6° - Luiz Alves de Sou-za no Amorim' ° certame com,o se sabe ,vem sendo li-
'(InternacioniJ.l)' 31° .:' Líneu Palumbo
70\ _;_ João Santos

-

.32° .....:.' Dalei Orüa- derado pelá Paula Ramos que-está com três
8° _ Francifilco 'Gonça;l� 33°":'_ 'wílmar MarqUeS pontos .perdidos .soguindo ...se Guarani, com

ves '34° '._ V-audemír Sérgio .
.

dAI'
90 _ Pedro Paulo da su- da ,Silva'.,

'

'1' 4, São ,Paulo,. com 6, .Taman aré 7 e t éti-

veira ,
35°' _ Polídoro Martin;:;

. CO COm 9.
10° Renato Moraes San- 36° _ Juares A. Alves Itos , .'

37° '_ Walter' Jonas Se-

110 _ Wilson VieÍri "... "'

ráfim
- ,

� I
120 Vidomar Pedro 38° '_ Sergio carmina",�i,'Rosa .

.
(

"

,7-CASO FIGUEIRENSE '-oMETROPOl
SOMENTE, ESTA SEMANA 'O SUPREMO

J U l G A R,'A
Segundo' noticias chega··

das do Rio, o protesto
do Metropol cotra a dicisãc'
do T.J.f>. que tirou-lhe dois

pontos em favor do Figuei
rense, não foi julgad.) quin
ta-feira, ficando tra.'1�:fpri
do . para esta semana.

Escreveu: companhou por· diversa3

vez�s ·embaixadas catati
nenses de remo ao Brasi.

leiro, 'inc�ntivando os re

madores. É portanto, com

muita justiça e grata satis

fação que publicarei a SUfl,

entrevista, toda ela cheia
to aos seus adversários.
Presidente Narbal, C0r.10,

encara o C.C. de Remo ::lêS

de ano com relação 'ao r:] iI
be?

Abelardo
Abraham

Finalizando a minha sé-
l. rie de entrevistas' com <,s

presidentes de clubes náu
ticos da capital, vou hoje
transcrever para os leit.o
res amantes do remo, ':')

·muito especialmente para
'os simpatizantes do Marti

nelli, a entrevista que me

concedeu o digníssiino p!"e
sidente do C. N. Francisco
Martinelli sr, Narbal Viiel
'Ia, 'com respeito ao próxim.)
Campeonato Catarinense
de R�mo e que está polar:
zando as atenções do n�un

Os remadores elo Mé'rti
nelli acham-se em ótimas

condições físicas, porém os

barcos do clube el1cnn

tram-se em péssimas con

dições. Mesmo assim iremus
lutar pelo tetra-campeorta
to..do esportivo da capital e

do Estado, pois nada. me
nos do que cinco fortissi- Na sua opinião qual o

mos concorrentes disputa- clube que levantará 'O titu
,

l'ão êste àno o titulo máxi- lo máximo deste ano.
mo da canoagem catarinen Com toda modestia, a!n
se. Todos nós conhecemos da tenho

-

grandes csperan
perfeitamente o entl'evis- ças que o meu clube levan
tado. E um boniem que te Q campeonato de 64.

tIlempre acompanhou 0, re- Poderia dizer ao repor
�o e desqe há muito tempo ter quais os pareos em que
'que colabora anônimamf.ln- o Martinelli tem reais pos-'
te com o clube que hoje 'Sibilidades de vencer?
tem a honra de presiWr. A- 'Para mim, com todá a

�aixonado do remo. ii' @>. tanqueza, o doudle () skiff

(caso corra Silveira), o crua

JOGAM HOJE,'EM B1UMENAU,
\

FIGUEIRENSE E GUARANI DE
c

ITOUPAVA NORT,E'
'Será na tarde de boje, mo, pelo mat:cador de 3x1. o

:em Blumenau, a exi1;lição jôgo está sendo esperado
'da equipe do Figlleire�se, c�m a nsiedade pelo publi·
fJ.u,e saldará o acôrdo com co da cidade indust.rial que
o Guaram, Jbcal, ao qual, contribuirá para, uma boa

ve-n����. aq�;,e(jmingo l:vtl� arrecadação,

t�
.

.

.

um

K,EOA'.rOJi

p.�dro Paulo Ma('hadtj

i, 01.. \HOitAÚORj�� ESPECIAI�
\fAURY 80RUBS -,- GILBERTO NAHAS

.

GILBERTO PAIVA'

COLABORADURES
R.lJI LOBO - MIL'roN F. A'VlLA - ORILDO LISBOi'
MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZJ

ABELARDO ABRAHAM

rélios
d

"

"H ��r!U�, .•.
.

ma

Ultim
O público florianopolita- alguns elementos que pela' 27 minutos da seg.rnda Ü:J

no e muito especialmente volume de jôgo apresenta- se, por ter reclamado C')�1-'
os ínumeros torcedores do do tiveram papel saliente. ' tra uma decisão do árbitro.
Avaí, na noite .de quinta' São eles o arqueiro Alvaro Arbitragem fraca d':! Er

feira, no estádio "Adolfo

Konder", vibraram com a

vitória alcançada pelo clu
be presídldo pelo dr. Fer

nando Bastos diante da e-

BARRAQUINHAS EM CAPOEIRAS
. O JUVENTUS FUTEBOL CLUBE corr

vtda 'seus simpatizantes e o povp em geral
para uma grandiosa' barraquinha a ser rea

lizada nos dias 25, 27, 28, e 29 do corr,2nte

:no progressiS'.'�a bairro de Capoeiras.
Florianópolis, 10:- de nove�hro de 196,1.

Altamiro Souza - 10. Secretário

tro c/patrão e o oito süo

os . páreos eln que depc"i'GJ
maiores esperanças de vi

tória.
Na sua opinião, além do

Martipelli, é ciaro, quais ,JS

clubes que. têm m,')thol'es

possibilidades ele venee:' o

campeonato?
Coma presidellte il � clu

be, n8.o poderia em hipó
tese nenhuma acteclitar e111

. outro clube a não cei' o ineu
embora respeita�d0 todos
os adversários, ;.lois rxnsi

dera todos os conGor!'ente:,;
muito perigosos e :18 re'iÍs

méritos, poclendü qmJ,)crc;.er
um levantar o titlilo,
Acreditar, ontü,l, !�uma

boa exibição d) 8e<'1 clube

no prOXllYlO eampe.)nato
que se avisinha ?

Naturalmente, e

mais: tenho certeza,.

contra-se multo bem; e

com muitJl, dis]JéJsi.(�ãQ p3.ra
a luta. Todos eks lJOnf!<',m
como seu preqidente: le'I::U-,

para o g'alpão vermelho e

preto da rua Joãel Finto b

tetra-campeonato ele remo.

Agradecemos ao pre,id2n
te do C.N.F, r:1c;cnindli a

a'ten�:ão que di:spe1'.'·�JU' a ês
te comentar:sj':J. pda sua en

trevistat n10str0Il·-J.O (1l1e e

fetivamente o '\IIartlnelli,

digo

. embora r.2speit-ando os seus

valorosos adver.3ários, E?5tá

preparada par'1 levantar o

maior t.itulo de remo em

Santa Catar in. F'e1.i!idades

ao amigo Narbal Vilella e

aó seu clube, POIS saber

competir, ganhando ou per
dendo, é que se conhe;�e o

valor dos' seus disputantes.
E o remo catarinense pre
cisa de um grande impul
so para voltar a hrilhar no

cenár�o esportivo nacional.

[:'�bso-

luta de que não decepcio
naremos aos nossos tGrce

dores, pois a rap;J,z:adJ. e11-
/"

CONVENCERAMI NOS TESTES NO
BARROSO OS CRA�UES HERMES E
PIZZOlATTI QUE PODERAO SER
CONTRATADOS AMANHÃ i

Notícias Chegadas de Ita da proposta que o clube en

jaí revelam que ós jogado- viará amanhã por intenné
res Hermes e Pizzolatti, am 'dio do tecnico Hélio Rosa

bos do Paula Ramos; fa- em ingresso 'no alvi-vcrde

ram submetidos a testes no itajaiense. Quanto a Rog�
Barroso, no decorrer (Pa se- rio, também pretendido pe

ntana finda, tendo ambos lo Barroso, paace que o jo
convencido 'plenamente. vem valor paulamo se de

'l'anto '. Pizzolatti como Her- sinteressou do convite., pa
a esta, 1'a treinar p.o quad,rQ "i�m€-

à e§pe�a :ra,�lIÜno.. "�;, "". ",'

e Mlrínho; Caetano' c: üS-

car: ReginaIao, ,Rogério Pu

rificação (depois RogériO
Santos), Oavallazzí e Maí

que (Rogério Purificação).
TUPY _ Dari; Picolé,

Darcy Faria (Nelson), 'Dé-"

que, como se costuma 'ii- nani Silva, auxiliado por
zer, "fechou o gol", defen-· Nilo Silva e Silvano Alvos.
elendo com maestria e 1::<:-,

. gurança e, por vêzes cora

elegância, Foi indiscutivel
mente o melhor homem
em campo, bastando sõmen
te uma ou duas das inter-

quipe milionária da Asso-'

, _ �,ciação Atl.ética _' +.1lPy, de.
.

Jomvílle. por 'um 'gol obti-do
de forma magistral pelo té veções praticadas para real
cnico iÍ.7doroso ,Cavallazzi, çar a figura arrojada e

aos 19 minutos da etapa' precisa que vem resolver nn

.complementar .. Foi tento tie Avaí um probleina de loh
feitUra magistral, repeti- ga dada. Nery, o sempre
mos. O "àaroto de Ouro'" /eficiente zagueiro, tomou
do football catarinense conta do perigoso Carli..,

consquistou-o numa joga- nhas, destacando-se en7,re
da inteiramente pessoal,::e os, zagueiros. Na linha l:J�'
cebendo a pelota e efetua':l .ãia em plano superior Cai'

do a seguir um"rush" im- tano e no ataque} Cavallaz

p'ressionan� que a valentia zi foi o ponto alto, ;)":'11 au

de Décio e Nelson não con- xiliado pelos companheiros
seguiram deter e a. classe entre os quais Rogério P�l�

de Dari tornou-se inutil di- rificação, valor do ::>;1,1,1:30
ante da rápidez do lan�e Ramos, Que é de uma fibm

. que redundou na conquista
do ponto.
O jbgo em 'si pode-se Ji

zer que convenceu por in

teiro, com o ,time habilmf5n
te orientado por Saul Oli
veira deminando nielhor J,S

ações, sem se �astar um

.

momento siquer do ritmo

que apresentava, com seus

quatro zagueiros polician- ,

do bem os avantes contrá

rios, obtendo para tanto o

apoio dos dois médios que
fizeram o verdadeiro Japel
de intermediários

.

entre a

defesa e o ataque. Todos

jogaram bem ,no campeão
da cidade. Porém, seria ,in
justiça qeixar de destacar

de espantar.

Do lado dos visitantss,Narbal V�: MártineUi lutará 'pelotetra
pontificaTam o arqu<:!i�'o
Dari, de uma fÍrmeza e pr'3
cisão digna de elogios, os
zagueiros Darcy Faria; ell

quanto jogou, pois logo nc:;

primeiros minutos teve Q'_l8
deixar a cancha contundi
do mim encontr� com F,)

gério Purificação,' Décio e
.

Nelson. Coronel teve um:1

atuação apenas discreta.
Excelente Vevê é bom Pe

rinho..A linha de frente ir

reconhecivel, com todos os

seus valores apenas lutado
res, sendo lue Lonzoninho
foi expulso do gram;::,do aos

PRELlMINA;R,' CATARINEN'SE DE SÃO
SilVESTRE SERA DIA 13 D'E
DEZEMBRO EM BlUMEN'AU

A reportagem desb fô";

lha, conversando ontem
com o confrade

.

Aryl:a�do
Pávoas, representante, em

nosso Estado, de "A Gaze
ta Esportiva", de ·São Pau-'

lo, veio a saber da _decisão
ãa direção do popular ma

tutinho esportivo de efe

tuar, êste ano, o prelininar
catarinense da Carrida de

São Silvestre em Blume

nau, dia 13, com o apoio dai
Liga Atlética Norte Cata

rinense, isto em vista do

pouco interesse nesta capi
tal pelas campetições do gê
nero. No ano passado, como
se recorda, a prelininar te
ve por local Bhimemi,u, a;'
cusando êxito.

-------

AVAi 4a. FEIRA CONTRA -TUPY E
DOMINGO CONTRA AMERICA, EM

JOINVllLE
O Avaí, que jqgou aqui en

fretou em amistosos o Amé
rica e' o Tupy, perdendO
para o prilpeÜ"o; mas reabi
litando-se

.

ante o segundo,
vai deternÍi�Qu as ds,tas pa.

..
.

...... , \..- .. -"_ ,

?;",

ra retribuir a visit�i dos edis

clubes. Jogará o campeão
da cidade em Joinville,
quarta feira à lJOlte centra
o ,Tupy e""domingo contra
os rubros da' "Mancheter".

cio e Coronel; Vevê e Peri

nho; Lanzonínho, Cara

nhos, Natal e 'Bastínhos .

Renda _ Cr$ 391.00n,Oo.
. . AVAl - -Alval'3; Hamil

ton, Deodato (Zezé), Nery

---_ .•.._---------'"-----
;)). ..

MARSELHA (23 9 64) - Para quera
está acostumado às lides esportivas, seja pra
ticando-as, seja olhando-as, a falta dêstas é
um pesadêlo.

•

Desde .que saí do- Brasil, no dia 17 de a

gôsto, tocando em portos como Las Palmas,
Port Said,Beirute, Malaga e indo a cidades
como Damasco, Cairo, não consegui, por
mais que me esforçasse, ver um espetáculo
esportivo, a não ser touradas e corrida de ca

melos. Ern Beirute era possivel fazer-se. uma
partida de futebol, mas devido serem apenas
<. rnadores e estarem na' época do I calor, nin-

I

guÉ:m quis n?da com a bola. Afora isto nem

basqv.etc, nem volei, nem nada. Apenas rega
tas. Em Cairo e Damasco nada de esports.
Em Málaga, apnas ttcuradas. Feliz o pais que
possue tantos e tantos esportes, sendo prati': .

cados, não mensalmentE', mas diàriamente,
plantéis e mais plantéis bem formados de fu
tebol, basquete., volei e futebcl de salão. Ti
véssemos o cuidado que os �uropeus têm, se
guir calendários bem feitos, em não jogar no
calor,. em não fazer do atleta escravo,' nem do
clube uma máquina, seríamos invencíveis. em
quase todos os esportes em equipe. 0, futebol
apaixona qualquer um, inda

.

mais aqueÍes
que acostumados a êle, se vêem momentâ..
neamrnte privados' de pratica-lo ou olhallo.

LÓnge do Brasil, o -remédio era ouvir. as
.

. r

estações de rádio. Saber do campeonato chrio.
ça ou paulista" como ia o Flamengo, Botafo
go ou, Fluminense. Infelizmente, sómente em

raras ocasiões era possivel escutar uma esta

ção nacional, assm mesmo no período notur�.
no. Na zona do Mediterrâneo, só por um aca-

so ouvimos' o Vasco dar no Fluminense e o

Flamengo no Botafogo. É!ram\ centenas de
marujos e soldados. pegados ao rádio. do na..

via, escutando os pormenores da pa,rtida. As
sim é o Brasil esportivo, tão cheio de cois

para ler e OUVIr, ver e praticar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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" ;1 t; , I q �, I vemb de 1964'
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.0 � ;j Z; � � � i L 11 L '. ' iI • ': sê�r 'Reiío;. ; Divisão do Im�to � 'Ren- sôbre contagem -de prazos

R �IH11 'OS annvâ�os em Mrnfnistraçf-,o,>r,ú�,fica,·.· ,L'��'b4� :�,:-:';e:"'n':.!';: :&7�, e�:%�g��e��� 'de .débitos

�. L '������&��an�:�=. Oração 'p-afia a 'M'ãe',:;: dCrExcep'CI"O'naJEm expediente que e�- i
. :,; -,; 40 dmtutadQ,'Fernandô VIe- '

'

", ,a
viou à Reitoria da Uníver- 'Vice' Presidente da' C'a"ma 'a': 'JÚRI·or'? gâs""é�*�tUl�s�,'corii� Vos-

LeoAma'
"

f. Pacíêncía, paratudo lhe en

sidade 'de Santa Catarina,
" . I'

"

"

. �a,',��ênçia:,pelo',e� �elen- :tUbeiro sínar. 'Compàixão. 'para �s

a professora Beatriz Wahr- _"J BRASil
.

. "'. ;. te,tra�8lho'real1zado ,pela Vasconeelos clémaiS desventurados. Com

"��hpitai,uenompi����ou'den�lstaa' lJO, Em Floridnópolis.,:, t>ePil.rt'��to de Eàucação. . preensão para
:

os ígnoran-

N
' .e.. 'Cultunt da, Reit )}ia " da 6 bondoso �us: coloco 'tes. Satisfação\ para as .me-

12 de setembro ',elO corrente
os próximos dias esta- níor de Floriá.nópoUs., apu-'

',. ,"""e M- minh '1 Ih
.

' ,
"

� I,
á . 1.198SB Uniyersid9.dé.

. consu-" m vossas aas a. v - oras, aínoa que peque-
r em Floríanópolís o Dr. rou que a visita do .Dr. Ro,'S-' d

.

,
'

.

pstanc�<io no l° Ciclo de a, para aliviar 08 sofri- rias, Saude para o cuidar.
Peter Rossenfeld, Vice Pre- senfeld prende-se" a assun- -Ór ,

'.
. ,

•

, ., .P;ro�oções"
.

'.TécniCo! . CUlta. mentos de meu filh,o. Tende Alegria para com êle repar
sidente pa Câmara Júnior .tos Iígados as atividadés da , ·t��,.H�,

' ,

:,' ,,',. piedade de seustenrcs imoS. ti,r� Animo para viver. R'�-
do Brasil, que em' nossa Ca- Câmara JUni.�r. '

' ::." '. ' ,

" .,,",
'

nital será hospede da cs- .:", ',.;
.

"

;,,'" , ' ,..: �; ., ,,'
Socorrei-o 1)08 l'ilOlJÍeritôs ,de signaçao para a Vossa Vón

, .' .·':,MAG..

,

.
N.'tFICQS, CURSOS perigo, aliviai .suas : dbres. taãe, A'"'adeco por me' ter

m"lra Júnior de Florian6- Durante a' sua per.m!ÚÍên-, '

... - "

polis. cia, em FlorianópoHs "õ', 'Dr: ' M" ',:: ,;' d' "te' ,

,

.

-7 Recorro. a "?S' o' ÚIli.� d�s. }ulga:dQ caJ.)az ,de supor
, ' . .� ,', "aIS" \Il prossegue a,' Ser capaz, dé�o 'sal,var<�.,'

.

'ta
.
.,: tão grande 'sofrlm.�nl,o,

"O ESTADO", em contato Rossenfeld particip(1rá' "Ch.l ' ...."
", ".'

'

com D Ant" G 'II
.

I ná"
" 'd", C... ·

. '�ne�gem_ .

uma vida normal; Vós 'que e .,a confiança que tivestes
o r. ,orno ri o, reunlOes p e nas' a, ao'

.

'''Os
.

"

",

;"';'l'i"",,..'
'

presl'de'nt d C- J' J""
.

" .' "�c
,';, '. 'j mSIj'_"""S' lursos tendes tudo sob, ,vosso ',4'0,- em m,"im, 'ao me ent',:e!!ar

,__,_'__ ':_, �mara u- mafa Wllor.. . .

Pforri�,tdS .':�'\ Üniv�rsi-' mínio, salvai:-o' dos, perlgps uJ:Íl anjo como filho. Por

.\�07ICIA, PUBLICADA D'fS'P'ERTOU!,'. d.lN�, :,onde',p,rOt�SÔres 'do � morte. Deppsit9 emV6s fúU peçQ Vossa bênçãos lJa

!'>j I _
,�is altG);gabarito: dáS 1e- tôdas as' mtnliás' espe""n- ra todos nós e para todos

INTERESSE EM FLORIANÓPOUS
.

..... .•.... J�\���iI�:::: :a'a'�':'��:\',;�=� :,��!.. de nossa, ..;:

. �. '.
" '_ .';, ê"Sobl'E}mane,it'lfme,�te:' ates· - paí>ái, ma:mãe. Dê�Ine , �DO:' Jornal' do Brasih.

Em nossa ediçao de ter· lor) e fica despieoe l' i;�o ,taW' o ,,:vak,r, desta '; promo- fôrças fugir' ao despêro: Oil :Uma' �on�ribuição ·la

ça-feira, última, publicl"nos com êste proQlemâ qUe afli ,9í\9._técruco ��!tutàl.," ,,': 'ma, nos momentos cUfIC-eíS. "APAE de Flç>rianópolis".
materia referente ao ro'l- ge FlorianóPoli�: '��' .ipa�s ' ,�� ;r�g�te;; a g.9,vf!r�id1l�� foI

bo de automóveis nest3. Ci- se preocupa, desta forntJ�� ao, ��,��ntro,�0s,'anselOs de

dade. Na oportunid�de co- o proprietário com, ':dtiti- '_ :ç�tura �"sl1ber �do: pqvó ca

'ment�mos que um novo e caçõeB para 10ca1l�� ,:dQ' < ��rill�n�. � Jr�quência a.o�
sério problema devia "ti' veículo, cencêi-tos ou, r:e,Q� �_J�fer1e.9s' .cur��SI; o�de �
tratado com respeito e a- mas em seu' carro 'eàso ê!te' :,lPares. d,e ,._llP .. ?l�aS . e" certi

tençao pela população, o seja roubado.'
'. :

"
.

c ' �: .,

'fi:çf'dõ� .j4 '�for� ,":rustrtbui, De acôrdo com 'Os 6bjetl: opras de eletrificação rural

ca'!o dos automóveis. Perió-
,

O desapateci+n�pt9: �i ,��. ;,4?t:ate���, p��, I?�eira tine vos a qlle: se I?ropôs �: aO- ,prosse�em em tôdas as

'dicalllente ten�-se informa- tomóvels, :prinCipà.lm�� ,.,�p.���,��;,il� ..,,�: e�lG���cia d,o vêrno Celso Rami:)$" visa�: áreas do Es�do, no Plan'\l-

d d. b' d el' I ' ."

'

.. ;.', .';' 'f;lnslOO nUIDstrado, e·' Q ínte- do à recuperação, da ��. 'to;'.'nó ,Vale do ltaJ'aí, no
o' o rou, o e v cu os, per OS de fabneaçao, nacJoâhl. rê"': .,. ,

.. ", ,,',,' '.;,,, '
'

t d 1 d· d
'

,
.

'

... ",': . s�� ap.. , mesmos .....,mons- nomia rúr.al, dentro de' úin Litorâl de São 'Francisco, no
pe ra os, na ca a a da 11\)1 eve ser, trata,!io coJ;ll �pc.- '.·t·-<��"', ,' .., _ ',I '

•. ,',: .. ,.'
,

te
•..,....".. plano de eletrlficaça-ó '. ela-: Oeste 'no Sul do Est"'d"

.

ou audaciósamente du- cia,t atenção pelaLpQp'ttta.- , ,'('" ,,;� ',i '-" ,.'\. ", . ': '

.

'/ ...
,. .... •

rante o dia. ção. De todO o no�sb ;,�t�-' , '::"'" �
..

,'kt:oi.i�': �:�:' ��C·:bc.oornadl1"SoSa-o e, edxeecEu,ntade'r}.;�, PEelle-�' ,·'lco,mo .�xeÍppl0 dessas 'am-

Agora. fomos.lnforma'1o� do, lDensa:lmente,',,�nlOS�,'�.. ,"'·'·";""·'! ",�:'t". ,
..:"'" , piações, podemos citar as

,
" 'trica <éEE) e 'que traq,ui" 'obtas' que estão sendo e'xe-

que a CORTESA, '. CoO:ietô.. conhecim�nto, ,d;e, :;':�iTp�"':'- ;,�t;biS '.d.e !'éier'ê�ti3S ,-,1..,.., resultádos imediato& ,no' jl,U- cuiadç.s nos MunicípiOS de
ra C Ac1mini8trad.ô�, de rou�ados. ,

"

J
. \,�,;, .) "

'. gids,as �õ$:'ÍnEmlbros ,41;)'·l))e., me�to. da prodtlção e" me- "s� :Màrtinhó, Prai� Gran-
seguras, instalada ;rlli rua �el'en:08 fellci�, e�.,' .�irtame�fO::'de\:EdU���"e' lhorla das condições de·Vi. 9-e; São João do 'Sul, Rio
Deodoro nO 19,,5ala 1, com orga�1zaçao corr.e��,:e,�� QU1tÚI1l<�.'�u.rilQ'G. JS,tar- . da do homem 'dO c8m�, Fortuna e São Ludgero.
telefone 3670,. ,vtfffl aten- gradecer a. in(orlIl;�1?, w..es: � 9S�,��" e jQrnw.�·, Santa Catarina· enContra-se 'Atentando' ainda para o
dendQ gr:.:l,nde núpwro d� tada da nossa re�r�àgt"';l\.",'�,J�,r�,,�':��� ,§�ri. Jipj'c na và.n�tdi. q,a ele,tri�', sentido de intima ligação

. proprietários de' veicu:os. que oravante os, '\Jropne-, .ó .P'r�te. dó Legisláti�i '�fica""ào ':rtm:ll'dO �"Jv ',2'<, I'l;";>' "",. • ta" t b ,1 'd
Segura d t"

-

.' ":
,. . .' , ',J' ... '. _..,., ,.{ ......�, .;;:J.Uf' -..�J�"es es a et�Cl a

, n o seus carros ,cou ar:os de, vel<:_ulos n,aQ, ffi,llls, ,c�)J:�cl.ui '.,�.� mel,.a�em atj.r- Êsse põsto, de grande des- 'emte· OS
-

prcmmm!ÍS"_�CO-
tra o risco ti.:! coLsão, incen se mcomodar�o ,com o rOl�- /;�,l1.Ildo_:,:.:;;: ;':�ili.CÜltív}l, �est� taque perante. os demàis" las e', a energia elétrica, a

dia ou roubo, o. pr""prL,tá- 'bo de automovels, 9ue,.?e�, quila.t�, ',�J�g�cq,
.

�tor� • Estados ,da União" não te>:. CEE está executando a elé
rio despende uma qua.a�; a ta \cidade, aásullle,/' �w;.;e": eiêPiip\:� ,��e>hsag_npn; uma·'· 'presenta,

_. todaviÍl-, Oi ã;Ic�;' trificação do Pôsto
.

Agro-
(múüma : referente dl.O va�

. A;...·:�Ü>' -",,",,, , "
.' . •

. •

___'--_""--__ perl�o�� .. '. : é"� ·,.:.>; .•r",· '�'f:��?�ç��.:,�.- ", . ;;,;' 'ce unilll:t�ral d'l obra '.
exe- Pecuário de Urussanga,:além

,

"7h
"'" .CO, ''C;". ..,.". ( .•,. .• ..;;... ..• cut,,,," pé'a pEE,.atr�"," "" "" outros ",mço, "aquê'.

A,·
/ �""� ,

.

,"

�·J·'e\·· ""':':�+'a�">'e':""O'',', ���:e::iV��m!O�e'::C::' r\{ljriicipio �ulino,
.

S 5ume· '�.,:� ',' � (' --:,.'" "';I:",� I'" rência com oS '�es�ofS ;ser- No que tange às amplia-
. ",,' : <' ': '<,':',', � '. "" ;, .'

viços de outros têrritóTios e ções dos serviços nas Coope-
l' ..

,: '" �, ,,:;.;:�Z:'�!: r:.'�,',}.: "" :'�l' sim, de 1llstl'l!mentar,ô 'ho-' rativas de Eletrificação Ru-

h
" .(;,." '. :�,.". ,--:."::" " ','.; -;: ., illem ao campo catarirte.r.lS�1 i�l já ',e�i' .plepo fuúciona-

�� r� s O' ":,,'._,,'
• n.:;""';::r' ..:I'; ,: - tantq q1,lartto passiveI ê,'±iê:: mento, ·0' 'P'r�siderite interh

. �I>" /' g,'
.

"

,
-'

� ..:.:;IS.�:., :,:,U'" :' , .c�s8��io f,6r,\ ?�r.!'l: ,�(JMe êle noA,a CE;E, E�ll:f .lJaroldÓ
.'

.

;.,
..

>: li ;i;':, � : 'c,:: J<'; > ,'. :: ���:=� :m";!"'�: �;/��:m:!::,��' �':.r:�
\/' � �

.

ej'_ , ,,<'
"

", 1" "
J: : "" .;, ,,;� urbana no nosso. 'des�nvQl- co,' da ligação de energia

. ",: r i:7� ;; r iI;{� "a"'" ',r'\�"S''',2
,(, �,',' vLrnento e .goze dos coiüõt.· elétrica na' localidade de

.� • 1ii� I 'l\",.! 'I; ,.'
_,

: ,- ',�, "�': :" ,.:� \ tos d� mesmà'"civi_lii�ãq. Caminho Novo,\ nD Municí-
',_

'.'

1 .

_ ' ; � �: ,<" ,"! '.
,_ ,

,

; �: Dentro 'dêst.e princípio, as piô de Sombrio.
U;yss'a Lebar;".�ncho·}, S11- O' ,1 s'irl)" do n"'ssa ),�s'ado e1 • 'rvi' t· "E'��"'" t' '-_._- - ._ .._._ ..

vio L,ehmkuhl Meyel', Sin-
-'" _'c.' •

'
� ".� 1 it. V - r .evanues se ,ço� "r,al': ' s.._..mos ' cet oS" que, ,

Pre:eit�ra, a partir de ho· à nossa terra, e ,que por de. 'acÔrd9;'cóm,"as p'Ossibili- A'O, CO'MtRCIO E ·A "N'DU'SI'RIA'vaI Santos, da (Silveira, Ta- je, estarão sendo gUiados
.

certo continuará ii \im�ri- dades' de, )Íé:isso 'municipio, [
deu Szpoganicz, Waffi.lor pela figura pro'ba e dl·na'ml··'

-

t ,;.. d'
. .

G I' .,
'

'
.

mn', agora a es,"", O gcr o' ti. v'lelra· ,da Rõsa da·
Philippi, Washington Luiz .

d G 1 P 1 U b
.

"
,
.,'. '..

.
.

ca o enera au o .Ve er vemo municipal, a, me�ma, rá. ,o má�imo de si para ver
do Valle Pereira, Telmo_Ma Vieira da Rosa" homem sistemática e o mestno.pto. s_atisfeita tôdà. a coletivida-
rengo, Zeni Ünime Linha- '.

. , < "
- 1 "

.

que lOcontestàvelmente tem pósito que o tem c'lracteri-' âe florianoI)olitàna ávida
res, Henrique,Wendhaus�ll. zado em dportunidJil-des o�- Pelo pI;ogresso sempr; cres·
_._ ;-__

- -
- _:._ ,oen�é da 'capitál catarinense.

Vil U Ija LíDJ lm i hnanópjUl .

'

t.��;'��":uS
Graças a ,ll.üa feliz ini· obedecerá ao mais requin-) 'triunfq n� série de boa�' W-" g�stão' profiéua e feliz.·

·

dativa ,d.o _
L�ra :e"niS Clu· tacto �om gôsto e absolutá ciativas d� átuaL : dir�ç�o' --,,..,.,..,_,.------��

be, a un,ve,S"lllnent� conhe· moralldade, devendo IiSSim daquele centro de r1fUI11õ�s
'

.

:1::\ VirglIl':a Lane estará marcar 'm:tis unY brilhante sociais de Flbrianópolf& ,

::
..

'

O'
.

M (,

prcporcicnando à s::cietlade "'"-�-,-'""'----�;-----------:--.-'
...,,-�'

_
' -'" lJAN'DO IJ

.

����:.��p��t��;l:e:� :osn:�. �1�ASlO AG,(�C\OlA AGRA'QECE, 'AQ 'C'"AR'R'O � f SU'�E'SS\OIões do Club� da Colina. ho-

G
[ l.

ras de arté, em que, ,além ,

' DE C ' '. ,,'
, �� f,8GanháS:: ext.�aord1ná-

daquela cons'lgradà e.rtis- "

I ,·tias·.,de) Gordini.. no Aut6dro-
ta, que se apresentará 'com� A Direção do Ginásio do por êsse conceituàdo.pe- �Q de " Intetlago.s., em' são
a sua magnífica Companh�a

.

AgricQla "C'letario Costa", partamento Estadual de *"úl«( são. já 'mundialmente
de Revista,' tomarão parte :le'Lages .acaba de dirigir G�ografia� e �Ué 'nos: Pfê).

. �ciiihooid�s,
.

os "Copacabana Boy'S",' de ,ao Departamento Estadual porciórta um conheeilrientO '

fam':l. internacional. de Geografia e Cartngrafia o atualíssimo :dós fatos e da- ,Ontem o' .aludido 'Carro
SegundQ é desejo da, Di- 'ieguinte oficio: "Pelo pra-· dos preciosos acêrca' de I havia comp��taQ.o. cfu manei

retoria do Vra Ténis Clube, ,sente estamos acusando o 'nos�o Estado. Como o' ,,: Eis� \ r�. das mais' elogtávéis 18

todo o prograr:... dessa. �s- recebimento da 3' Edição de ta'beleeimérito que 'diri�i-,' dia.s 'de', f0dag� inintet- I

· ',;llêndida noitaqa a.tísticá D'ldos Geográf1.cos publica- mos, trata-se de lÍllta 'Es� '_rupta em piSta, conquistan-
( de nível ginasial, cllide é mi-

'

d� }12, I'ecordes. entre' in-
. nistrad,o a cadeita dé, -Geo< .. ,'Jernaciom�is, ,.�ci6nitis

. e
.

grafia e Histó�j.a, gostaria- . locais. 'Sendo ,Cl,ue' ,por volta
mos ainda de solicitar" de ,

das IS born.s já havia trans
V.S. um pedido ,.e�p�cial� nó :}>Q!?�9 ,42,.805 q'uiiômetros e

senttdo _tie qu,e nos"tosse en-: completado.' 13,300. voltas em

viado �i� d��S:Pu�ticãÇões" tô�6 :dà" pista. Sendo espe-
'

Dados, Geográficos, i:l m poso. :1"840 que;, paraI segunda fei
sfvel alguns exemplares, do' . ra, Q Gor'dini âtinja os .".

Ma:í)à' de. Saptá., ,Catarmá; 50.000 qUÚ{'jmefros, seu re-'
nos Jonp,l,üoS' .peqüéÍÍO· . e i:6:ráe, e, eonsequentemente
grande. bem :COlDO

.

� àlgúmá
..

sua 'meta filial, c6m 130 re-'
rmtra nublicàr.ão de interes- 'eol'des estabelécidos.
se geral. A gradecéndÓ;, . .a " "Ótandes. fefirldadeS es
<J·.en�ão aue te'11.t:lS �e�i- .. fJlQ, sendo. p' à�das para
do de narte de VV.S$.;. apre- .<�erriQi:ar l _o�dl�ainente
$enta-n,Çls npssas CorPi;:\is,: o ,!E;lJto� dq Gortlini," cam-

8!1'VI";,,,pc; Paulo, Londero
_.

'pe4o' !llu�éllar de sua: cáte
Inl'�tor.

.

ano, um curso, de Adminis
tração de Pessoal, um pa
trocínio co Departamento
de Educação e Cultura da

lJflC, reve.ou a lista dos

a:i;rovados nil, prova facul-·
tativa d'ó ci-t.do curso, ::e-

·

alizada, em í9 de setembro,
na -Faculdade de Direito.
A provu acusou a apro

vação ele cincoent� e ci�
co candidatos de oitenta. e
cinco que partiCipara!').

. O'Ptiveraq1 aprovação: Adir
Dobes Pavan, Alberto Luiz
da Costa, Alfredo Teixeira
"Carriço, An "ré Mello I Filho
Arí de Melo MOsi�anl1,',
Avelú'o ,João da Silva, Ayl'
tou I�ebastião Stumbo, Al
zira .Scholz Fa!.sca, Beune)
I\J1'cyer l'eressoni, ' Carlos
':OS9 Gomes Faraco, Djau
ro Ramos de Oliveira, E

dmon Duarte· Nader, :Enio
Luz, Etelvina Maria de Mel
lo Santos, E:ezeárid Schmi
dt; Esmeralda Rosa, Fel'in
tá Wep�eslau Schuller, Iuo
cente Xavier Alves, Irene
Bernadet.te de Souza Xa
vier Alves, Irene Meyer� 1\

maral, Ivo Oasparino de'

Silva, João. José Caldeira
Bastos, João Rafael Evan
gelista, Jocy Jos-é de Borba,
José Carlos Gubert, Jul!a
Cascaes Ppreira" Lucia Vi-
tór'a S�}f'ck, .L'L'iz AdoHo
OlSêl1 da 1'1clt;;l; Luiz 'Cár' oa
santiàgo, Lúiz Fe:ix Kru<;
.g'er, Mar:a bonceíçãQ Gal
leti t,Maria Emilia' L.uen_e.. ,

bel'g, Maria. "Emllia NuneS,
Pires" Maria Helena da 'Jll
nha Olinger, Maria Letlé!a'
Faria Ventura, Maria Lulza

Campos' Ferreira, Mario, d!l
Silva, Freyesleben, Milton
Verissimo Ribeiro, Nialliél.

Sampaio Rodrigues Vi1lD.

nova, Nivio Pinto de An ,'ta

'de, Olga da Silva Buchele,
O::ivaldo Lisboa, Paulo Bian
ca

.

Lana Braitt, PUnio Fran
Ci3CO 'Rah':", Roberto Fi:o
meno Ear:a�:, RoC'J. fi João

crO!E-:�A'(l O-DO DEGC /,� E�POSI.c
-r-

O :

, ' ,

.

,DE A�'IMAIS EM LAGES
Atendendo ao ap�lo que !!Uiram nara' i�es. deverão

lhe' foi fõrmu�ado uel0 Dr. emprestar colaboração na
.

I,'Jiz G!'Ih"ieL S'lnrp.t.�rio da montagem dos paineis infor

A�T;(mlturJ;\' do Estgdo, a Di- mativos que serão exnost.os

renão do Denarbpnento 'Es- no Parq.ue da l' Exposir:áó
t:--du"l .de Ge':lgT�,n�. e Car- ��stadu"!l de Animais e Prcr

,�,-�"�;,, '. �0" de irr'g(1iat.o.' à rl,utns Deri'rados, cuio ato

,�;C'n,."ki'í,'" rl�"'!1.'p':l�. S'lcreta-
. i.n8u�\lr�1 terá lugar ama-

1";2, '1 C,,,;t,,;o;TPft:l os"·,,,,, çoe· nhã, di"! 14, room a nre'len-'

lho e f) D"""l"'"l"t" "m_''''T ,,�ri� R'la Excia. o Renhor

�i1vd"'a Ii'il!1,'), amhQ8 éo .,Ç)ove,qm1or dI) BstAdo e

d,,,�').,rl'. n ...:2r T')pr!/; (")�, ',.'(A'nrr_
'

G.�)f' �si)r'I�du�;:G��' �luei:·já
'.o.

s� ..

m:,tras alt8s ·"lutol'idades.'

de ·I<enda:
dia 25 do/

(EE PROSSEGUE·A ,ElETRIFICA'CAO
" '.

' -;
"

RuRAL

As empresas de transporte de carga que fazem o trans

porte, na zonll cen.tro·�ul dó Esta40 de Santa Catarina, fi

liadas ao Sindicato das Emprésa$ de Transportes Interes'

taduais de Cargas do Estadó,de São Pau1ó, em reunião rea

lizada, após minucioso 'estud�, deliberaram estabelecer um
aumento sôbre os fretes atualmente cobrados, reajustan·'
do desta' forma os preços qu� Vinham mantendo, dada a

impossibilidade da. manutenção, de se�s serviços, sem as!
ta ,indispensável complementllção. .

Estão porém cis transportadores, confialJ,tes em que as

autóriqades 'governamentais, con'tando com ti apôio tanto'
das classes 'produtoras c�mo as dos trabalhadores, conse- .

: guirão obter, êxito na luta contra a inflação, restabelecen
po o' equilíbrio da,moeda e a tranquilidade social qu� tQ-
dos 9s. brasUeirô$ almejam: ,

São Paulo, '14 de novembto de 1964
-

{0'mandan1'8 da Va.·Zona Aérea com

ô Secretário da' Viação: �

AMPLÜ\ÇlO . 'D'E
.

AE,ROPORI0S:,
CÃTARINENSES

Acompanhado do ComalÍ-,' 'lidade a' aterrissagem de

d'1nte do Destacamento de. aVIoes de maior porte.
Base Aérea de ,Fldri�nópQ., Quàrito, ao aeroporto de. ita
lis, est�v�' em 'visita ao Se- . jaí, afirmou o Comandánte
cretário Celso Ramos

.

Fi�' da 5" Zona Aérea já
I

estar

lho, da Viação e Obras Pú- 'com sua pista asfáltica pra

blbicas, 'nê. tard� da últ'iIrta. ticamente 'concluída, ,fal.'

sexta ,feira, d Brígaçleu-o Utndo tealizal' urna pista·
Doorgal Borges, Comandf:l..n- de acesso aquelé aeroporto."
te da, 5' ZOJia:, Aérea, .sedii!.-, Informou o Secretário
da, em Pôrtc;i Alegre.' 'Celso Ramos Filho, que tão

Na oportUrtidàcté,' forari'Í' logó 'regresse de Lajes o

t�atados' assuntos. ligados' �: ,Góvernador de Estado, cO

ampliar.�'O
.

dos ' aerol?Órl?S ,mu�cará! ao .p�e,te ;dd
,

. �o-
.

de Itaj!1i e Joinville, infor-' der ':Executivo a palestra
mando o Brigadéil'o 'BC1or-', mantida com' o B.rigadeiro
gal Bo�es. Que no niunicí- 'Poorgal' �orges, bem como

pio' de Joinville já está 86'0- a' saildacão 'envi'lda ,,:por
,� prolongada a pista 'do, aqueJ.a aütol'idade <':lover-

'l'OPql"tO. visano'o �ossibl-.,,; nador Celso
\;�

,I.
'

'. ,
.

, ,

com redução de 50% nas de í'mpór,t&ncías litig
multas aPllcadas,

.

inclUsiVe 'em processos' de
multa de:mora; "ç!j.o ou .ecux:sb; ,

,

2." p.Il�Einto ' dá, ,pri.Ineita, "4. realIZação',' da cor
prestaçao .río parcetamento., monetária, do 'ativo
de debitos fiscais; '." Iízado das, pessôas
'3 .. feitura dos 'depósítos caso

.

MUNDO, DIABO E CARNE - os três
inimigos da alma.

.

No moment?, �orem, só �e Interessa o último d'
-:-. os. outros dois �á estão razoavelmente desmoraliz
pnnClpah�ente o �iabó desde q�le Luthero, numa noite
grande fno, em � a�tburg, no duro inverno de 1521
pulsou. a. P?�t!i pés d:a sua cela e por sabê-Io co�

o

com, a,DIeta cie WO'rms, por escarnêo e por vinaanca
da sujou·lhe de tinta a guedelha façanhUda.

'" -,

De, resto á carne:a que rrie refiro em minúsculo

��udência e. sem repuç?s, não é a dos velhos textO!'; 'b�b
rncos, aquela. que tem sido" átra.r{ez dos tempos e dos
mentos - .a imagem viva do fescadot ...

É a carne de boi, ang��tla,atual d�s don:>.s de ca
·

alivio .·da Sunab· e que 'o'hqmem somente obtem c�m
suor do seu bolso e·, a vontade dos marchantes: ..

· Eni Florianópolis .a cfl.�e deixou de ser lomb� 'alc
ou .colchão· de . dentro, e transf9rmou·se, por art.e� m
c�s dos �enhol'e� retalhistas - em sêbo,. langanhos e p
cas a mIl cz;uzeuos o' quilo de oitocentas g:r;amas mal
rsadas! ' ,

,

. ,

A propósit� recebi, C011,1 firnl)'l' reconhecida, um pr
testo nos segumtes termos:', ,

·

Ao ilustre Povo -de FlorianÓpolis. Concidadãos: s

ramente, mago�do' pela luuililhante transformação da
. nI�a carne" de, tão velha e gloriosa apliéação, dos trog
I tas,. aos lordes inglêses, feita abusivamente pelos ex

tissimos se�ores retalhistas ..- veDho .

aqui trl,l-2'er o
, protesto. N�o é passive!" a não ser p,?r ,mã. fé ou intui
excusos, aÍIrlDar, por,exemplo, que o sêbQ, a pelanca e

, aleátra sejam, sino�os. isto. é, ,as mesmas cousas,
vez que o sêbo e a pelanca, como é sabido,' não podem
ol�jeto de alimentaç.ã4) hqJ;Dana: nem: figurar decel1t�me
-ná categpria de filé, ,dado que'o sêbo ,tem o seu sUbalte
destino:, - Ser 'velas ou sabão e·,a' pelanca: - comida'
cachorro. Cedo de que êSte meu '�rotesto será bem r

do por tQdos os que apreciam um bom bife com m�star
!lssino-me, com ,simpatia,

' ,--.

,
. I

o BOI
Reconheço a letr.a, e a. ·firma do Boi e dou fé. Em

temUlllío ' da v��a,o, sinal pÚblico). Flor'
polis, 10 d� novembro pe,l�4. O Escri"Q.o (Ilegível).

.. *

..

CENAS CONTEMPORANEAS,';;_ Local: em toda a parte
cidad�. '�o c.al'0: -,Mediações da R�doviária: .

, ELE: ;- Um rapazola moreno. 18 anos presumiveis,
Cabelo� crescidos; lap.zudos, começanq,o no cangote, i
panqo pela c'abeça, caindo em madeixas sobre as o

)ha� e espa;rramand9·se pela !;esta. Calça de l�mita azul
melas amarelas e sapatps sa,hdalia. ",'

, ELA: - �Q maximo 14 an9s! Sá,ia l;>ranca, curta, aci
�o� jóe�os. ;S�usa cl.:J?v.ricê) b.em a�ertl1da, dando ao bus
um �speto indecis�,:,. 8qbre a ca�a um 'lençQ de
magen� berrantes.

, �os olhos � uma, precocidade
mante!' ,

, ' '

Amb?S' �garí-acio�� incol1venientes, cotno Se �stivess
num lugar ermo. Hàvia no rap�lzola um ar pimpão,
euforia de conQ'l1ista ,um desprezo absolut9 pelos circ
tantes e os bons 'CostuIl_les. Advinh-'l.va-se que êle· iria c

tar á noite, aos play boys amigos, aquelas vantagens!.
Tripudiava cinicamente sobt'? a reputação, da sua

morada como um selv.agem!
'Enquanto a rapariguita, esquecidá de que estava ,

deada �e olhos curiosos e talvez indignados,' nem pensa
na possibilidade de enContrar' um':l. pessoa conhecida,
parente, o próprio pai! Esquecia tudo pelo prazer daq
le .escandalo' amoroso, daql1ele agarramento quas't obcen

capa� 'de fazer corar íUro maéaco!
E 98 dois passeavam,' iIt�iferentes ,á moral, à� pesso

que subiam ou desciam 'dos ônibus, ou que iam ás es

ções e paravam a olhar aquele triste espetaqulo ,de.
sociedade, etI). caIl?:iÍl{lo; da elevastação e que já es�á. se to
nandõ vulgar em Florianópolis, ás ruas e nos jardins pq:
blicos!!!

, -, Porque não cria a Secreillria da Segurança uma p�
lieia de ,c.ostumes ' :ou. não restabelece ':0 uCalças·curtâs�
I • • ".

'

•

�
O Senadoli Aarão, Steinbruch ocupou � alta tribuna

Senado para se man�estar contra � extÚlçã0 da UNE
uma p1acida assoCiação de estudantes que mantinha

éo'Tall'uinà 'IDawnonica, e um c�rsq qe tricô! ...
: ,.I Os reacwnárj,os, .de, resl;o, .afirA1�vam que ela est�
filiada á Inbexnaciona,1 � Praga, �iendia Fidel Castro

: �ustentav�, I:om liaciociniqS definit�v9s,' a constitucw�
'dade- do Pa:red,on! ,: y'\ é

" )' t .:':'
,

"
'

, Mas, 'lue poderia; a Ul'!:E e�peryrc dQf3" agentes do çapl'
tal colonisador 5eI)ãQ: acll�açõeS e ínjuriq.s? ".

e Senador:, poreIp., PO$�Jlr�mentos mais con
.

centes e Gomovedol;� • �rca ,d�, agremiação da Praia d

Fl.aroengo:: T'os estu�� brasileilros" 'em 1710" comba
'\l-rn, no �i9 �e' Janeirq,. 011 franqêsE1s q,e Duclerc. Logo,
fechar a U,NE em 19�4 erª, UI}l3 ingtatldão, uma injusti
m;na,afr:�t�a?s bra�, ra�� da Resistência ...

.', Lacta�\3:"�GT,,a P9'A'�tánibem riãó s-eÍ'ià u:m feroZ

lipêndio aos operários que se' bateram em 1826 pela �

diCação?
.,_

,

, ,A prevalecer a 4outrin�' do sr.)\arão,. que deseja li
r,':\ o ,Brasil, cqmo· aqqele 120I\e�0, çle oleo de Fígado de

calhau, and.ar com O passado às costas 'e 'respeitá-lo elU

dos os tempos. e em ,todas as condições - deveriam.
fusilados os :cidadãos brÍtaniqos que aparecessem
aqui" com a sua maleta e o seu Vidro de Fruít-Sa;lz, por
os -piratas inglêses, em 1665, m.ataram Pias Ve-lhó e

meram simplesmf;ln,te os, çarreiro� qúe puxavàm a carri
das batatas e costumava folgar, á Pr:aia de Fóra, nas
ras vagas, o a�'stel'nido cólonisadol' pauÍistano! ... '

.
, .,

pay.o Virote"
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