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ID'�ugGrada �eDl J,�Jes nova
. rede' de llulDio'ação Júblic�
° Govenlador' Celso Ra- os melhoramentos ,e, -em apresentou ao rQDvernador :Santa Catarina. os agrade-

11;"rO�séid8" rrei�H*cf:yieirã�tao�i'àsB'
mos, na 'sua recente viagem
a Lages, além de cozrtpare..
cer a, abertura oficial da
I Exposição ele Animais e

'Produtos Derivados, ·teve

também a oportunidade de

presidir' a. dois atos hraugli-·.
raís que muito contribuirão
para o desenyofvímento da

progressista cidade serrana:
o moderno sístema de Ilumí
nação a mercúrío .e os tra

balhos de ampliação e, re- '"

cuperação da. Usina cavei-.:�
rãs, obras que estiveram' a- t'

cargo da CELESC.' .
' '�

Fica assim resolvido,'-p
ÇLngustiante, problemà. da
luz naquela cic\ade; que-não

,
terá � mai� r�ci(mam�nt;o�:
pois O' volume' energético (,ie

..

'

4,000 K"W atenderá' as ",' n&::,: .

cessidades
.

-até a.·côncÍqS8.0'"
d� Sp:rELÇ�� c.�'�e:eàBi� � .','

'l:Ía'tlê &l 00.600.KW ·ahrp,n.g{!;, �,.

'J,
�

� "'!f' ,,- ... 14
• <:_,",',

rá á'iJ,'egião de Lages.
' .

.,�� ,

° 6ifv.ernadO� Celso- R�v

l�OS ligd4, a ch,ave �e tlumi::
n1tç.ão p'ú'iYVt:a, públiqa .

'

da

c.idáde no tlUimQ sábado"
ap;óhmad"l.meD:te. às 20. e �30
mirú:i'f,Qs. no. mesmo dia em

que \fO( inaugttrada a nm'a

faseJB.�:· Usina Caveiras. A

solenidade deu-se defronte
.

a praça pr,Íllcipal,' ,Úlde .se

Çlestacava !'L estátua do· s;;fu-_
doso IageB.l1o Nereu RàllJ.OS.

.

e estiver.am' presen�es, S�
.

,

cretários de Estado, �puta··.
dos, autoridadeS estadu�is..e

.

municit>ais, além de conside->.'
rável assistência. Discursa

'ram, n'l oportunidade, o· di··
'retor-presidente da C&

. LF,SC, Dr, Júlio Zadrosny,
fazElndo um relato da- gran
de obra enere:éti�1j. do atual

G�vêrno e lO Prefeito "'olny "
., "

' """ " �
.

�. J.

D 11 d
. O se2'uudo flagrante é o a,bl'aç,p'·do·sr. OS'�.1ldo �1a.'ch1\4o, I,lllt,'Íêit.<1.flue sai, 110 prE>-

IT a Rocca, que agra eceu � ,

'J
feito sucessor' Gat ,Paulo )Vebcf: Vidra da Rosa. (TR"\."'J:'O ?)IA� 8." ,P�iGINil). '1

le1egrama aosr, Osvald�-Ma:ch�do��MiSfBRÃSll1964 ·.SABADÓTM�
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O pnmel.to flagrante fixa o momentç cIp (11l� q:Qr. Ad,erbàJ. R.ãmos dá: �il"l'â, 'Prt."!:li: . /.

I ,...... .' . ) -r,.-

dente do P.S.D. abraçava o u4?vo �Il?ito, �"eF� Paulo"Wol5et Vi�.ir'4 da) .Rosa.

" ,

,.. ..'
{ . I _

Vereadores do F'SD com'�ssent.o :'.a Câmfira Municiljal
enviaram ao sr. Osv'aldo'M:lichadoro s�guirite telegn'thia:

'

, Ihno. sr.
. ..'

;
,

' \. J.,.',' ""I '

Osvaldo dos Passos Machadà�;'
'. '1

I
.

"'i

�la Viseemdê õe Ouro Preto
N];\1S'f,A-

.

, ,

" 'C;onforme notici"-_iOS,· pró�l)ras, parando enfrente It"

"imo sabado a- noSsa' Ca:li):'- Prefeitura para reco 'er a

; -tal, -.receberá a vi�ta (ia. "Chave da Cidade", das
.

Rainha da Bel' eza d� MU- mã.os à(i Prefeito General
,

her ·.Brasileira, MISS, Paulo Vieira da 'Rosa. Fi-
I

BRAf?IL d�. 1®� 4NGELA cará hospedada na residen

THEREZA.VASQÓNCll;LL(jS:' . cia do sr. e sra' . ...,lmirante
que virá a: conviÚ do nósso Murillo �asco do 'Valle e

Reporte.r .so@i�l I.ázaro B�r ,SUva, na Aveilida Trarn�
tolomeu, para aj)riT o des- powoky, sendo hos.pede de
file' das debutantes, de San Ana Marla do Valle Silva.
ta Catarina de 1964 e Pre� Miss Brasil, fará u.ma visí
sidir a .COlnissá.o Julgado- ta ao Governador Celso Ra
ra que .elegera a Rainha . ll1bs e cumprirá uni 'l)rogta
dás Orquideas; a Rainha ma de dois' dia3 em noSsa
das Deputalltes de Santa'

.

Capital, i�lclulndó passelOs
Catarina 'de 19� com Suas: p:Clas praias da 'Ilha.••:; Pu
três Princesas. Augela, The tremesses do Baile das 01'
reza, 'chegará pelo Conva'r

�
quideas recepcionar'ão cOJU

da. TAC-Crnieiro do Sul,· um �IE)gante Jantar no Que
J.) Aeroporto "Hjrcílio rência Palace Hot�l.. Na TO
Luz". 'Numa '';promoção ce to Angela, <.,mndo desfil�
Lázaro Bartoiónieu, dêsfi- va. em Curitiba, recebe:,l\.1)
1ará pelQ• Praça '10 de No� I aplausos qos ':laran ....en.30s.

vell1bro,. sabado. às doze

, '

"'

! Os ,signatários do'presente vg verearlO1'8S 'do PSD /gcongramlam-se com V. Excia. pelo brilh'lUte discurso vg
quando da transmissão do cargo de prefeito vg em 15 doI '

corrente vg ao Exmo. sr. General, Paulo Vieira da Rosa VO'

ressaltando o apôio recebido do' 'nos<;o veino PSD va d�
. �. c

emmente Presidente dr. AdellPQl· Ramos, da Silva e de sua'
Excia, o sr. Go�ernador Celso Ramos pt Participamos vg
também vg ref?Pou·sabilid.l;l4e todos àtos' vossa administ,l:í1-
ção vg como· vereadores pessedi�tas que sempre apoiamós
os 'ltos administrativos do :çbri'eli.gioil�í'ri.ó .rg que sempTe
se houve CO�l1 .honestidade 'e Usara nais cousas 'pÚblicas pt

,
.,� .

, " atenciosamente
Donúngos Fernandes
Waldemar VieIra
Lucio

.

Freitas
lIélio Peh:oto

Bal�cero filomeno

de Aquilio

o re 1\1 l" O. (M{iCf'.>,f".,úr,i., H)
•8in�e do 'BpJetttn t'-.em-lI" t.'"r{lh�j•.*. Itr

.&, SEIXA� JIIT,l''1''f'H 'I'RHr', ld,l' n .. .y� IR hs. <In

(tia 18 dI' 1l0H'mÍJ,ru' Llt: .l9Ul
F:rente Fria: E;m curso: Pressão Atmosrérlca Média;
10U.3 milibares; Temperatnra Média: 31.60 Celltigl',u·
dos; Umidade Itelativa Média: 81.50;0; Pluviosidade:
·25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Negatdvoc-> Cutnulus
- rJtratus,- Nevoeiro Cumular - TemI)O Médio:
Está'l!el.

RRASiUA, 17 (OE) - Sõmente na sexta-feira, o Mi- be-se que o. chefe da Na
nistro dtL justiça prestará as .íntormações solicitadas pelo ção, após fazer uma exj.o

Sl,lpcemo Tribunal Federal, para instruir o pedido de ha- sição sôbre o problema gola
beas-cerpus impetrado em favor do GOW;"l.laelur Mauro Bor- no,-"fiolicitou que os chores

ges, Em consequêneía, o recurso não mais' será julgado militares, aguardassem a

.a.qlil.Dh�",ficando para a próxima semana a decisão do Su- decisão da JUstiça sôbrc o

pl'cmO <l,,, respeito, Enquanto isso, notícias de G.oi,ânia dão caso .

eohtll �le -que- é de absotuta calma a situação em tudo I,) Es-

t..'1,�1�". Q. H�m, instaurado para apurar o, desvio \ de armas DESLO'CAMl�NTO DJ�
oCQlI't"ido e-m An:'ipolis, prossegue normalmente. O Prumo- TEMPOS

,

tet' 'da Audi�oria ele Guerra da 4" Régião Militar, tem por ANÁPOLIS, 't7 WJ-n
SIta. ve-�: pi;3Z0 até sexta-feira, para dar parecer sõbre o ín- Soldados· do 1° Exército eE

ql.lérito llolici.a)-militar de Goiás; em que aparecem como tão sendo deslocados para,
ptJJlcipais �mjlljc:1dos o Governador Mauro Borges, parla- Brasília via aérea, e per-
'mr-Il't:ires gOhUlOS, e secretárlos de estado. tencem à diversas unida- mamento 'de sangue 111

to. A escôlha de nomes :<e- des .de. infantaria ontre nosso país. O chefe
..
do Exe

rá feita por sorteio. J que elas e de paraquedístc s. ',cuUvo puulísta, ftnalízou.

somente deverá ocorre' na
.

Por outro lado, adíain.a a dizendo que se dê. todo «s

GOl.iNIA; 17 (OE) _ A próxima' semana. 'mesma fonte, que cêrco, ue
. stbuà�ão .em Goíanía ainda 700 homens já se encon-

'" :é' d� expectativa em tõrno ATITUDE· ANTI:REVOLU- tram. em Anápolís. Todos
.

�o julgamento do habeas- ,-CIONÁRIA .. __.-'--_._.....

'...corpus preventivo ímpetra- 'ElETRIFI'C A'CA-O'
• '

1ó ao Supremo Tribunal Fe RIO, 17 (OE) - Quando '

'H,_'
,

�
ceral pelo governador lo4au .dava entrada na Casa Cí- O aumento do potencial energético do Estado ven-:

rO Borges. Reina. calma em vil da' Presidel1cia do pedi- do sendo processado, � despeito das rlificuld:lI,lcs vigen-
,Go�as. Enquanto isso p Pré- do "de informações do Su- tes em torlo o país, com a admirável precisão com que
sídentc nacíonal do PSD sr. premo Tribunal para ms- {oi previsto e· dentro do plano técnico que projetou a

,
Atuaral Peíxotó chegou ho- truír c pedido de habeas- ,;;olm.,iiô do pTobleina em bases sólidas.

-

·

. .je á .ErasiJia. afim dé acom c;rb� I'lreVCnüvo-inlpetL"a.do ,\s!'.im, ii jnaug-ur,H!ão ele povos clcmçlJto:-. g-cmdu- .

.

l' ·.J,Janhar b ju!gâmento elo, eui. favor ,do 'Governador de' .1'c:",'·cj)l!'lO {J da usina elo Ca:vei.ras. de';all111enín"",, cl1lml'Í·
.

habeas çojpus 'f!Jl,1 travá .0.' GoJá.;i, especulava-se sób�'e ,'o da�lc 11idl'Olllotriz com ,a amlJ�i.a9ão da !'.ll'l hal'ntg�'lH,
. gq..".-e�n:ador MUlll'O;' J30.i:�'3, ,à. opilifão çlo�' M,ill,istros i'\'i.i , ',Ulf�l,'et'C rt,lêvo. pelo que significa (k impulso' 1J111Í,ur ;IU

I,A,t:ll�s dli: l:illlparila,t(n� -U'1, litares 4 ool1v{Jcadc>.� para .:d(;,"'>ê�<p:;h jl;nj:l�ül ta ai�'\;dades! éconõmicas. .

,� naJJara 6' sr. lti1'la,ral Ç'ê:/,J- uma' 'reunião na Gtiau;:J;l )f.Í.- ".' j��ti!(� '{1'Jn1'�-I.'q ('lI1'-'fJkii"�' .:}'O, gO\·êl·Qfl. Ir _��� (;t,'\ ,t1,1',\4')
',t9, reaJil'"'\011:;' êr'.j'i::ef!.. Fresl ..> rr(c$ii;o.M;,l.�eH��··&;r,t� .�lH)8'Jir,U'liiQ'tha' l\- i'li'fiv.ü;ÇitfJ. i.ttét'l,"('g·r!c. ã<;Ú"'l-U!O \'sLt:'irlo�' .-

,�.A.�� �'9lf�
,

'"�.;. "' "'';''K; -:-I ·1;(Íí'!.sün�rc",obsch.lc.[to, rfll'e o'proirc:ssO'l:Ht"'�"inemw '1iiu���w:-n.(J,- II;.ttP"(l�1'.<r:· O,I;U.t� ... "1 ,ptant:o.- O'·!;J..ilil,stro Costa . o ..

rá 3. dcCí�fl�Q .'

elo Supremo eJ Silva; segundo se cOlúe;n- se'pOderia dh'ú,m;zar sob a carêncht.' ti llCClltU'U·-SI! Julll'

Tribimul FJdÉq:al. 'E::u juiz tava ·livremente. seria de \'1) 'U: (!t�ntrf), tle encl'già elétrica. impondo·se e�h'ndl;.la
,. ,'. . ,

,ws cenÍl'os 1JO]mlOlws e às- zonas rUl�ais. ;';pl'Ía. is:-;o. U

Ide ,Fóta o jú�z dudircr da ol:íiniào ,que ,o Governador J
, .

r.I",·i�(>r"�.1H'nto., o.' I)!'ogressivo ,�,l·escin.lcnto ',[,'1;:1 !ll'o(ha_.iio43. Região 'Militar sr. ,W:!.l� de Goias desafiava o 00- _-
• o' '. mUM<;trlal l' l-l.1:Tlev!n. em desafogo das (,1"Sf�S qUI' sal-dem;:U';1!Luc·ap..,: j11f.ormou· �<,) . .'

v.ér110 'Ft.<leral, que estarin, ,

�
. tcí:nn í'ont'inuanH"nte os mCJ:cados cOJlsumidoJ·l's.

�

� �,l:;t je· 'l'Jue';ip . pr��éssq contra c agindo timidamente, 81'1

n�' goverm.aqpr ;�l0 Góiás, �f.3�;o funç5.o· do 'legalismo, (il1(�

aquela :{uditfiria,. sóm,'" ,te boi parto do pensaG'lent.o
: <,', ser;'i julg�do. �epois do prJ- mIlitar, consl,del:a exagero.-
" evjtun�'fH:w, com sacrifiçlos, marcJm retroceSSi",l.
.!� nuÚCla'l.1ento. elo Supre'�;,o. da,mente excrupuioso. Os

()' D, .r'ocu,rn-''':.'oJ>· g:nl'ai da' J'l'� . . . . .. i\lul1icívjos que são )'esenas econômicas de posiLi-
"" �'" meIOS m,lltarcs. por 'ju"r::>

1 t" t" 1 • - • 'f'" I'

."., ' "dp'"
,\'0" \'t 01'. WH\':!Hl eflll mac,os aos llr01JrlOS l' I11SlI 1!':l1'lh

:,: tiça mUltar, encoJ;1tl"J,-se lac\o 1110sLI·uca,n,-s... ..",c:Jn,ú ' ..
'

I�'t
_

,- ""-d, ' "

.

:. ': d'" .

.,
'. "l' .es l·I'�l1I",OS. ',111 I11Il! os nao se t lSpUll.""l,' .

.c 111ll gf'j a·
O'utra' Vf'Z, em ,Juiz d\� 'l"órn, tentes com ? n�].'t�ct.o .qu.�{� (1(11,' ]Jlfm a. �ll.lIl1.i.n>lf'iio pública e domiciliar. [1;111 alguns '1

I .cm COllt't'J,CtQ �om:: as ;,J.Ll.t.o- coso ,]e Oow.s assllmlU, if#.- !"lfta'·.(�l:fl ('olwl'!a ·lwi.l� dcfic,iências ue moto!'cs . CiOlljól-
ridacl.cs' ,dá':4'" Rogião Mi.li- pós a (Iecisao do _r.�inistl'O dos nO!' .fÔrca h.idl'lluliea reduzida:

·;j,ar, . Font',es�'. da 'Presiclellcia, G 1 e e'e Olivei"'} em
.,

• . onça.�',s _ '. ,,�c, .,'. _

"alelcmhl'ar, a Pl'OlJósiio, o ea.so tíyiC(� de cidad.e Y'('.; ela ,RepúbUea ':vo:IÚl1:U1l1 a colocaI o Governado, l\IL,ll tOl'ânea, em que a energia ]J<lra a 1.1U111maCao de fUnl:llJ-
,

" �·desmc;;tir,·�.� il1al�'i1ã de .l�o .

1'0 Borges sob,' Júdice, ,A- namento limi1allo a hm'as, era. produzida
-

pdr um l'llge.1,". ie, !oJ ;�;nores '�ôpre po,:;;;i- cham Que' em cODsequêncic, nho de roda dÍlglla, grafias a uma combinaçiio JláhH Ide I
". :�'er "1t,er;\lCnçáo' J.pclera:l 11m da dccisao do '1\1inistro do polias. Conío ês::;c, talvez existissem outros no pbn,tlí.o.

JÓiá". ',. Supremo, osr: Mauro Bor- Fácil é fix:n-se � sHuaçã,o dos municípios sCI'j:aJl{!:S,
ges; julgou-se sufici"ltlt�- onde vive c trabalha um povo indifercnte ao dcsáll1rnU,

''CQ1'T'iEI;1l0 DE JUS':r�I}!\. ménte forte para tom':],!' a- bl'avamente olJstinado na resistência a dificuldades, "CIU

titüdes que os min.istros atcll!:ão à eseasse:s l1e mejos prolnusores ele ,suas aiivj·
militares consideram an'Li.. flades, vencendo ]leIo denodo da persistência, sem se lhe!revolucionário. :trréferer a eSllerança em·melh.ores dias. .

Essa eS(lCral'lça se vai conyertendo agora em conror
COMPLETO �.ELl\'l'ARlO, tadúra realidade.

'A "Capital do planalto", a bela e progressista cidade
de Lages, se vem desenvolvendo ràpidamcnte, como, enl

. recuperação vantajosa 110 tempo perdido. A terra em

que !'c fh:armn; no remoto passado, a visão, a cm,fia'n
ç:1 e o esfôrço desbravador (los bandeirantes, recncon·

tra o ca.minho da sua pl'cdestinação.
Falta I'a o toque fccundo de nnlllÜso ao seu trabalho Icriador, de maneira a lJOsslllilitar·se a implantação de

noras e o desdobramento das' e}l.-1stentes· i�ldústl'ias, Itransformando·a náu a.penas ·.}111111ll urbe de movimento

IÍlüensn, lUas mim' eent�o cada 'f:e'il mais' jlresiigios;'l.
mente a.tuante., atl'avés dos sens valores hll,manos e das
suas iuiciativas (te alto poder produtivo, em sua vitorio·
sa eOl:ltrUllli��ão para o engrandecimento' e a lJroSt;crí.
dallc de Santa Catarina.

ÊSs.. to(!nc aí está, IJartido 'de UIll dos :seus ilustn:,_"
filllOS, o sr. Celso Ramos, lluscamlo dotá·la· da f{m:,1
energética. ,ue lhe faltava_ E o faz, com a satis1':u'u.o

dt'lquem esh, �llmlJl'illdo um dever administraU,,!). tal to

�ajs valioso, qUal1do não se cxeepcionaliza, l'ma YI'Z

1f.11('1o seu plano de cletrificação se vai torlllllu10 I'ealirlari('
benéfica em todos os quacltal1tes ental'inenscs, m'jl1"L "

esplêndida demonstração de equidade_
(Cqlégio SeclU).dário, com o

Há nis80-; aintla, 11111 convite aos demolidores de til,
curriculo previsto pelo De-

das as horas, aos santomés desajeitados, aos críticos
creto N.SE, 13.02.63/10'1, 1 1 I 't

-

d
\' \ f t'

A Secreta'ria de Educa. .

azef os c e SI l.laçoes a versas: açanl-se presell es ao j)(:
dêsses l11ag�los melhoramentos" exaniinem-nos, ohser-

ção e Cultura, através de

I
r

vem·nos en.l seu fWlcionamenío' e em sua mnplUuc!l;. E!
seus

.

ór·gJ.0s competeí.1tes, Iprovidenciará a instnlaçüo e ,

não podendo _aPlàudí.IOSr,"nem querendo llcgá·loH, mll

deul a agressa.o, �eH1 es orços de lllOutallha, Cl11I punI Io [l.mqiOtl��mél�",) elo Colé·. . "
'

.

t 1,'
.

,

I. silencio,. que c, 'allluem, uma forma diglla de politicagio (inclusive (J curso, ciel'l< eonstrutIva ...
tifico)_

os carros que passam nus

diversas barreiras entre Lis
. trito Federal e Goiâma, são
revistados e seus oeupan
'tes obrígados a apresentar
documentos de identidade.

'ADHElÜl1R VAI l�EZi\;R

SÃO PAULO,.17 (OI'! -

O Governador de' São PElU-
lo sr, A'dl).emar de Barros,
fêz um apejo a todos 0:1;

t,rasileiros; para que orem

no sentido de evitar derra-

.E.UIlCTATIVA

preces não ,Iforam ouvidas,
São Paulo estará prepara

,

do para o que der e vícr .

1\ l'ci\'iáo. serrana' sul apresentaY,� um aspI'ttn [ir

quase esiagllaçfw, apenas suprIda., em pariP e dcl'idrII,
temente, dos i'eeursos essenciais ãs SllHS Ilreess.ida,ues,

..., BRASThIA, 17 (OE) ,-

oI· Será ·c'oflstituido Ulll ConSe-
1110 Especial de Jusd\:,l, J:,a
Í'a o· .rulgF,.�nent.o do sr,

, ,MalJ,ro !iorges, pois o c,he
j,p' do Eétecutlvo goi9.lD, e

oficial superior do }'i;xérci

to, páten'te de COl"emel; e

por êsse motivO, não pode
ser julgado pelo, Consell1:J
Permanente de Just,iça, da
4a Região Militar. O Conse

lho Especial sera formado,
ppr 4 COl:onéis com função
em Juiz 'de F6ra e pelo .tlu
ditor

. �m{taT Walc1emar Lu

RIO, 17 (OEl � ,o P1',;;-

sidente Castelo, Bi'aneo l1Ullll

teve demorada reunião com,

os 3 ministros ll'iilitares. Es

tavam presentes também
os chefes de estado-maior
elas 3 arnüls, o Gaf. Gculbe

ry Couto chefe do serviço
Nacionál de Informações.
que apresentou' um· ct)jn-:
pIeto relatório sôbre a situa

ção '.

em Goiás. Quase nada

trahspiroú do encontro. Sa
'tas, cabepdo a presiden(úi
ao C�el. mais antig.o no;,jôs-

ColégiO Normal
de·Joa�aba

O Governador Celso Ra· científicocursocas, un1

mos, ,. aSsi110l,J . deCrí'o. na

l'.!:l.sta da' Educn.ção, criandO'
o Colégio Notmal, de Joaça
ba, que funciona�á a par
til'. do ano de 1965 . com a

primeira série, anexo ao as

ta.be' :cimento de ensino de
nivel mt:u;,o do segundo ci

<;10" 'poderá funci.onar, pre
enchi.das as condições técnt-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o

1 'PORQUE OS, BUEIROS E�TOPEIVI _. I

A
' d

...

d id 1 SAlGO, 17 (OE) - Um
S aguas para as em, certas ruas a Cl ac e furação com aJ velocidade

vivem estagnadas nas' sargetas devido ao en- de 120 qUilômet,ros horá-,

tupimento dos bueiros que estão obstruídos rios, está açoitando o vie-
. nam do Sul. Várias cidades

em todas aSI esquinas. Esse fato se dá na gran- e aldeias foram inundadas,
de maioria dos casos, devido a maneira como deixando milharem de pes-

,
"'� sôas ao desabrigo. Elje,va-

OS varredores.de ruas da Prefeitura j�gam pa- se, .segundo as últimas in-

r,al dentro desses bueiros todo o chisco que eu- formações a 6,5'50 enumero

con._tram. �' pr�ciso haver alguém que ensine
. d����: 17 (OE) _ O

'êsses homens 'a mudarem de prática (aliás Víetnam do SUl, foi .nova

muito fácil e cómoda) de ,jogar. para dentro �ente �urpreend��o po.t �u
, "_. _

.

"

.
' tro tufão. A regTlo atingi-

dos bueiros a Vàfri�âo 'das l:'ÜàS. São cOlsns q,tle da -é a mesma anteríormen

parecem tão .pueris e sem -importânda que não te sofridá.,peíQ' turôes-Trts
.. . e Joa, 'Que deixararn.. m8,.'S

vale a pena 'ocuparem espaço. nesta croníqueta de 7 mil mortos 'nos' últi-

mas, necessáríoque ,Sej�rn"dítas. � As carreei- mos dias.
,

nhas de frutas nas 'esquinas procedem da mes

ma fornia. Até hoje hâ�:â,tencleram à ordem
�e terem ao lado uni :colét-ot>de lixo.

"

.,

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

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

Cart'ório de Orfãos, ausentes e dos

I· Feitos da Fazenda )contecirnentos
c)\,

,SOCIais
EDITAL DE PRAÇA COM
PRAZO DE TRINTA DIAS
O Doutor Jaymor Guíma

rães, Collaço,' Juiz de Direi

to da Comarca 'de São José

;Estado de' Santa Catarina
na forma- tia lei, etc.
FAZ sA'BEa' aos que o'

presente edital de praça
com o prazo de 'trinta dias

virem, que, aos -trínta dias
do mês de novembro próxí
mo vindouro, as' dez .horas,
à porta do Fórum, no edifí

cio da Prefeitura Municipal
desta cidade, o porteiro dos
auditórios trará ':l. público
pregão " de venda e, arrerria

tacão, a quem" mais der e

maior lance oferecer além

das respectivas' avaliações,
os seguintes bens: 1.0
·Hum caminhão marca Ford

F-600, ,Chbine de aço, mo-

reno com a area de .

28.'21')8,24 metias quadrados
sito no lugar Vargem do
Imarui e as confrontações
seguintes: frente ao sul, na

. Estrada Geral que segue pa-
ra São Pedro de Alcântara;
fundos ao norte com um

zangueíro ou quem -de direi
to; extremando à oeste com
terras ele Atião .' Jorge �i
merrnann e a: leste;' com ter-,
rás de Domingos '\ Ventura
transcrito . no RegiS��'o de I
vóveís da Comarca de São
José, à fls. 126' � 'do Livro
3-S sob n.o 18.722; 5.0

Hum terreno sito:' à Rua

Joaquim Vaz, pr-à·i<;i Compri-
'

da, nesta cidade,
.

,com
.

a

área de U88 metros qua

,drados, ou -sejarn, 22 metros
de frentes por 54\metros de

fundos, com as seguintes
confrontáções: frente à' les
te, na Rua Joaquim Vaz;
fundo à oeste, com terras
de Valdemar de Mattos;
extremando pelo norte, com
terras de José Salvador de
Mattos e pelo sul, com ter·
ras do Campinas Fu'tebol
C1ube, transprito no Regis·
tro de ImóveIs da Comarca

de. S8,o José, à fls. 3:0 do Li·
vro 3·S sob n.o 18,2'7; avalia
do pela quanth de Cr$·· ....
700.000,00 ii o terreno acima
descrito sob n.o 4, avaliado
pela quantia de Cr$ ..... '.

0\\1\.. 'l'Ei..MA .';. p-mUtlRa
Clüticl\ OÓhllt'ó\'_t jca ti� tiri

ahÇas tl Adultos
consultúri'O: Rua 'renef1tê
SilVeitfl � - 1.0 .M\tial' .;

" Fone 31!l.'
, e��iusiva.'_\ente. ",-J, bora

A simpática senhora dr. Renato (Neide) Costa,
em sua contortâvel resídêncía, recebeu senhoras de

,

nossa sociedade para um chã.

RIO: Completou 15 anos, Lita, filha do casal se

nhor e senhora Charles Edgard (Nelita) Moritz. Fo
mos informados que os 15 anos do brotinho em fo
co, será festejado em ÍtOsS'à cidade em janeiro próxi
mo, na maravilhosa residêl'lCf.a: dos Moritz a Av. M'1u-
1'0 Ramos.

nd.n�,,(ia

<\� IR hor!\1II

Juízo rie Direito da
.

Vara dos Feitos
da Fazenda'Pública e Acidente,s do

ORQDIDEAS:: QUENt VIU,- ..VIU. A
T b lh 'd.': i- "

d FIo" .;
..

excelente e belís�ini'a, �óstra 'de, orquídeas ra fi' O : fi ,�omarca e
.

nené-
que esteve ém ;exp'Osiç'ã�"ã�;rtia Felrppe Sch- polis-: Ed.. ·.,1ttJI deCitac,ão'com, O prazomidt, nó vistoso salã�.d(Í�fi�rrr.i Hoepcke, onde '

'
-' .

'

estivera antes umá,far,�à:dã," 'fethoú. Assim d·�·. Tri'nfB (',30) Dl'as��'�
• vida a' gazolína, ano de Ia-

quem víu viu'. No. i'�fetido, s�lâo\} vai a -firma JUIZO D'E DI'RElTo DA te � fundos com medidas, brícaçâo 1961 11,0 do. mo

Hoepcke montai' um Mag�íftimoderno com VARA DOS FEITOS :;;A de 20 (vinte) metros;. lat-i- tal' F64AAISB-l'Z293, 11.0 do

"

FAZENDA PUBLI'CA" E '\- raís, medindo 50 (cínquen- chassis F64AAISB-17293 com

'montras iguais às lojas de.estilo das de' Sâo cl0t:NTES DO TRABALHO ta) metros, extremando ('8 capacidade para 6.000 Kg.,

Paulo. DA COMAROA DE FLORIA um lado com Carrnelíno Sil avaliado pela quantia de Cr$

,
'NOPOLIS. EDITAL DE ,C[- va e de outro com teIT�,s 2.600.000,00; 2.0 - Hum ca-

-

PRAZO ,� de Joa-o Oll','el·ra. Fel·ta a
.. minl1ão m'1TCa Ford F-600,

HASSIS .E SUA,ART� NA la.. CONVEN TAÇaO COM « - ,-"lê>
Gabine de aço, movido a

_. . .

'L'
,

' J \. TRINTA (30) DIAS . justificação da �osse foi ?,
dCAO HOTELEIRA DO SU C 1 gazolina, ano e fabrica·

J
•

'

•

,- , -.
-' resce cac a

'

mesma julgada procede:.1te
.

d' 1
'

tE' cão 1959, motor .""

dia e cada· . ia que, aI)a.reée ·ém púb ico e'l1- o Doutor ARY PF.- por sen ença. para que 'F64A.A9c.BX·H230, ccm\ ca-
•

.

< REIRA E" OLIVE�F,A, ch€gue ao conhecimento rlt� "

.

frentando a ctHic�, 6 h,o,ine e a arte de I!AS:..,' Jui� Q� Direito da V t- todos, mandou Que se ex-
pacidade para 6.500 Kg.,

. avaliad-o pela quantia d�
SIS, sempre arrojada,' sétnpre' apresentaw.lfJ ra dos Feitos da Fazen- peclissé o p'resente edital, 1.80(1.000,00; 3.0 - Hum C'1.

, da PúblI'ca e A�l'clentes do o.ue será publicado na fo)'-
definidos e traços �itmes �e vafiados de Sl.,a in'· Trabalho da c�marca �e ma da Ilei e fixado no lu?:nr .minhão marca Ford F·600

I
"

_. .

d
Gabine de (clço com capa· 400.000,00,' 6,.0 -'- Uma casate im..>ncla. Florianópolis, Capital do de costume. I?a a e passa- .

5'"' cidade para 6.000 Kg., movi- de d
. .

1'Estado de Santa Catarinq, de nesta cidade de Flori:1- . .
ma eIra em regu ar ·es-do a gazolma, anos de fabn- - tado d -"

_

. e conserv'lçao, pro-
cacao 1957, motor n.o .'.,. 'd' d'f' da
F60ALSBX-12603 avalia-

pna para: mora I�, e. I Ica,
. . '\ no terreno descnto sob 11.0

do pel':l. quantIa de CrS
5 l' d � 1 t' . d. , ava Ia a e a quan Ia e

2.300.000,00; 4.0 - Hum· ter· 10"'00000' 7 _ "u c'
v. ,.,.0 ma cas':l.

de madeira, própria para '0·
ficina e estula,' eelifiçada no

terreno descrHo sol:) n.o 5,
avaliada pelai' quanth' ,de

80.000,00; 8.0 - Hum terre
no sem.rl.Q_�nf�i�orias, com: a '

área d��fft?fmetros q�
drados, sito no lugar Var
gem do .. [marui, neste dis·
Grito e' municipio, com as

seguintes confrontações fren
tes ao sul, n'1 Estrada Geral.
que segue pari:t São Pedro
de 'Alcântara; fundos ao nor

te em um zangueiro corren·

te; extremando pelo oeste,
com erras de augustinho
José de Souza e a leste, com

,
tcrras de João Santos da .

Silva, ,transcrito no Registro
de . Imóveis da Cobarcà de
São José, à fls 154 verso, do

'

Livro 3-R, sob o n.o 17.390,
avaliàdo pela quantia de ...

700:000,00, bens êstes perten·
centes ao espÓlio inventar i
do. de JOSÊ' BERNARDO
DA SlL'tlA, para. 'O pagamen.
to dãS dMdas ',ISSi'vas� di·

teitm- e� ao retel'ido.
E paTa que chegue '8 notícia
,de todas., tilàn'dou ,�di'r
b presente <Íue' será afixado
e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta 'cidade
de São José, 'Estado de San"
ta Catarina, aos vinte e Sete '

<lias do mês '4e outubro do

ano de mil novecentos e ses

senta e quatro. Eu, (Telmo
JOsé 'Domingues), Escrivão,
que datilografei ,e subscre

vi. .l'aymot Guim!:lrãeS Col

laço.
/

Juiz de Direito
.

.' �9-1l,64

Na Igreja de São Francisco, realízar-se-ã dia 5

próximo as 17 horas, a cerimônia do casamento de
Maria Helena Di Bernardi com' o senhor Vitor Costa
A recepção aos convídados dar-se-á no salão verme

lho do "Mario Hotel";"
I '

I Os odontolandos de 1964, estão em atívidades pa
ra sua festa de formatura que será no Querêhcia Pa
lace Hotel, -día 19 do próximo mês. Adalberto Carans
Lima, A:damar de Souza,' Aimorés Valmir Luiz
Da Cas, Aldo José Peixoto, Alécío+Manoel Costa, Ar-�
naldo Fenílle, Domíngos Lepolli, Egidio Zambonato,
Gilberto Nichels, Gracílíano Gomes de Araujo Fiiho,
Guido Ignacio Müller, Heraclides Menezes Namen,
Icara Maria �ocete, Jesus Roque S. Lopes, João Car.
los R. Meireles, José Leite Sobrinho, Laercio José Mi

chels, Liene Campos. Nilton Valentim Gollnes, Mi�
tes �. Riga, Nelson Luiz Rech, Tito Rafael Vick e Vlal
demiro Peruchi, são os "Odontol&;ndos" que terão co·

mo Patrono o senhor Eugênio Raulino Koerich.

Obteve grande repercução, a ,apresentaç�o de J?
sé Ribeiro (Zezinl1o(, domingo último no LIra Tems

Clube. A bonita voz do moço que veio do Sul de nos

so Estado, conquistou público na capit'll.

No Querência Palace, a expOSição do pintor "Ras·

sis", está atraindo o mundo soéial elegante .

,

.
Circulando em São Paulo onde estão comprand0

um amplo e luxuoso apartamento, o Senador e senho�
ra Atílio (Ruth) Font':l.na ..

nópolis, aos quatorze dias

do mês de' novembro do a!1.J

de mil novecentos e sesse,,

ta e quatro. Eu, Edison 08

Moúra Ferro, Escrivã'),
subscrevi.

na forma da lei, etc.
Desta vez foram desenhos traçados com

uma nova técnica, essa técnioca de ensaiu para FAZ SABER a todos qu" o

"Ver como sai" do. ,deSoobri\d()� \de )'lovas face;- pré'sente edital çle citaçã0
\'V1:rem ou dêle conhecimen-

tas de sua inte�..gên'Cia brilhante. to tivetem, que, por parte

I'Set�"anos feítos já qUe o pm.tor e -artista. d'e TEOTONIO, CARPES,
� '11_ j , brasileiro, casado, residente

catarinense .ttabruna" vericenao óbi-ées trans- e d'Omicili.ado à rua .j'oão

pondo bqrreir:as, màs s�mpre trabalhando, Carvalho, 11. 14A, nesta Ca

sempre vencendo sempre conquistando mere-
.pital, foi requerido em um:l

I . aç:1o 'de usucapião, o imé-

cidos aplausos' yel situado à r.eferida rU:l,

Mpu abra;"o, HASSlS amigo' por mais ês- Com áréa de, 1.000 (um mil)
Y ::s- metros quadrados, 'fazendo

te, triunfo entre tantos que já conqu,istaste nà frente à referida.- rua, e

tua carreira. fundos com terras de E::'

nesta Stodieck, sendo a fr"l1

...... ,

Oliveil'" -I 6{)S''j 1\ DE C A F É 1 l
em ex-"'{" -

. •
� �l

_,

,ENTÃO PECA LAfÉ ZJ'f" ,
10-11-64 �...J ••• �._ L. _...._J.

Deixará o Brasil para uma viagem de negócios

em Nova Iorque, o Presidente do Banco do Estado,

dr. Alcides Abreu.

, ,

O dr. OOson Qirdoso Presiden.te da l.a Convenção

Hoteleira do Sul' dó Pais, setor Santa Catarina, logo

mais 'recepcionará as Delegações da 1.0 convenção e

convidados especiais, para' o almoço americano nos

salõ�s do QSC!:t! �alace Hotel.

Ary Pereira e

Juiz' de Direito,
cio.. '\.

,�
.

(;l't �._ ".'_.... ..

)

'Como a "APAE", reçentemente f�ndada em nossa

cidade está .se' estabelecendo, o Rotary Clube de .Flo·

rianópolis, está promovendo movimentada noite de

elegância, nos salõés do· Lira Tenis Clube, para uma,
rend':l. _em pró'. da.'Associação '.'Noite 'das Fa,_ntasias",
marcada para o dia 28 próxiíno. Entre as mesas se·

rá sorteado um jogo de ,sala de visita no valor de

Cr$ 500.000,?__Q, oferecido pela loja Moveis Cimo".

FAZEM ANOS HOJE

Menina Maria Jo�é'
Um novo "Magazine", vai abrir na galeria do "E

difício Jaqueline",

Praze�osos -consignamos na efeméri�Ú;
que hoje transcorre a passagem ,de mais um

aninho de ',inteligente e graciosa menina Maria
José Nun�s Pires, filhinha do nosso ilustre é
distinto amigo Dr. Anib�l Nunes Pires, Cate.
drá6co da Facqldadede Filesofia e�de sua ex
ma espôsa dona, EugêniaOliveira Nunes Pires
pessoas qu'e desfrutam -de sólidas e',merecidas
Em os meios sociais' e ooltura�s flo�ianopoli.
tano. ':: I'�••_.

A nataliciante e seus genitores O ESTA
DO, el':lvia-lhes seus respeitosos e efusivos cum
pr;!mentos com votos de muitas felicidades.

�,nr'77W;

Muito elegante ,estava a senhora Deputado Pe·

dro CMarilú) 'Colim,·na inàugura:ção da 27.a Exposi·

ção de Flôres e Artes, na cidade de Joinville.,
,E por' falarmos em expbsição, estã também bas

tante <!oncorrida, a expqsição, de Orquídeas, inaugu·

ràda sábado p. passado, no Edifício Carlos Hoepcke,
S. A.

Muito co�entad':t, �, churrascada na' bonita resi· -

dênda de praia do casal Esperidião Amim, quandO
seu' filho Dão, recepcionava convidados.

Movimenta-se a sopiedade para o baile das Orquí

deas. Sáb.açlo próximó !lo Clube Doze de Agôsto. De

butantes 'que representam cidades de nosso Estado

esta:rãô ll,Q passarela do Clube Doze de Agôsto, c�

corremo ao título Ra� das Debutantes Miss Bra

sil Angela Vasconcelos, também será ponto alto na

noite em "black-tie". ,
- r. Antônih Mário Bonétti
- sr . Carlos Garcia
- sr. Jc�t�n Fortkamp
- Cap. Manoel Clemente Souza
.,..-- jovem Roberto Damasco

,
"

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

• LIDERANÇA .,,' CONSTRUÇAO
DE ESTRADAS!

'

.

ALLIS-CHALMERS
.

,,!

..

�
'-----'--

PORQUE NÃ,) ,TE1�OS O 14 BIS ...

-
--

"Ministério da Educacão
.

J

dE:: "re1íquias aéreus": um motivo
_

.

clerecer rapidez e conrôrto: outro,'
.

I

Nôo rllcmtembs l�enhum museu
. ' (

. Fazemos questão absoluta de
.

- ,

O 14 bis na6 o1erecia nado

Dando cumprimento �Q.o telegrama no.

1222, de,6-11-64, do Sr. Diretor do , Ensino
Industrial ,comunico a quem interessar possa
que, tendo em vista a promoção de descen

tralizaçã.o adm',inistrativa dos EstalJ.elêe'imen -

,

tos de Ensino Ind-t..\;strial não pertencentes à

'União, aquela Diretoria não l!eceherá 'dora-
, -

vant.e pedidos para abertura de novos estabe-
, leciinentos ,de�sa modalidade de ensino.

disto e nunca velO a Flonan6po]is.
A Tac-Cn'lZelfO vem tudos os dias (coisa que outros não tazem)

I •.

nos melhóres horátios. O aviôo? Convoir, padi'Oo de conlôrto e

raplpez. Ccntmué prefe;:indo tl Toe-Cruzeiro.

I
I i
. !

As mais recentes con'quistas da técnica automofriz,' numa linha

crdeqcroda pata tealiiàr com economia o trabalho "pesado".
ENT�EGA. lMED1ATA • 'FACIll'DADB DE PAGAMfNTO • COMPUTO
ESTOQUE DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO • ASSIST�NCIA. TÉCNICA CO,M
PESSOAL TRErNAOO PELA PRÓPRIA FÁBRlCA.,

IMAR S.A.
Rua Voluntários da Pátria" 1981 • Fone 2&1001,' C. Postell 2020 • �lJrO ALEGRE· RS

End. r.'8gr.: PATROl.: Flllad'RuCl 7 dá Setembro. 1051 - Fone "78 '

Caixa Postal 324 - BI�memru --se - End. r...legr. AGaOPAT�at. '

,

I·

\
"'--••••.1 f

F!oraqnópolis, 16 de novembro de 1964.
.

. .

<�,:",,,,,,,,. iiI.,
Frederico ' Guilherme Bueridgens:·· ,�1_ Diretor

� . �

,-o

TAe CIt·U ZflR O DO SUL

'.--.\.
;.'"

..... ':'.
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DruIRlas e lforc .1· ne
'�.

ta 4
Preelsamente v na segun- prova de modo eficaz' que

Ciã semana de novembro de os problemas de nossa agro-

1960, em um momento crí- pecuária podem ser re-

tico da controvérsia agro-
'

solvidos sem alterações cons

reformista, era lançado o títucíonaís e atentados ,�

livro "Reforma Agrária - propriedade privada, Con

Questão de Consci.ência", substanciando .as principais
de autoria de D, Geraldo teses daquela obra, os au

de Proenca Sigaud, Arcebís tores acabam de ;publicar
de Diam�ntina, D. Ant6- a "Declaracão do Morro A'-

,
-

nio de castro Nayer, Bispo to" - programa positivo de
de Campos, Prof, Plínio Cor"' política agráría, elaborado

-Faz saber a todos que o presente edital virem ou dê. rêa de Oliveira e' econo- com a assistência de com

le conhecimento tiverem que, por parte' de Amaro Marce- mista 'Luiz Mendonça '"
.de "petentes técnicos e' fazen

Iíno Filho, brasileiro, casado, lavrador, residente e domící- Freitas. 'Tornou-se desde deiros 'de Amparo, Braganra
liado em Petecas, neste distrito e Município de ·São José, ,logo um verdadeiro "best- Paulista e Sul de Minas .

I

foi requerido na ação de usucapião n" 24/64, que- se preces- ' se11er", ésgotando-se rápida O Prof. Plínio Corrêa de

sa por êste Juízo e Cartório do Civel, o imóvel abaixo des- ,mente sucessivas edições. Oliveira, um dos autores de, .

crito: Um terreno de formato' retangular, com a área. de A primeira edição,' de ." "Reforma" Agrária - Ques-
78.408 (setenta e oito mil, quatrocentos e oito) metros qua- 5'.000 exemplares, esgotou- • tão, de 'Consciênéia" e,Pre-

drados, e as seguintes confrantações: frentes, a Leste; on- se em 20 dias. sidente .da Socíedade Bra-

de mede '79,2 metros em um 'riacho; fundos, a oeste com A segunda- edição, de sileira 'de Defesa da 'I'radí-'

igual metragem, no Travessão de Forquílhas; extremando 7.000 exemplares, em ao' ção; Família .'e Propriedade,
pelo sul onde mede 990 metros em terras de' Gíl Marcell- dias.'." "em declarações "à imprensa
no de Souzft e pelo norte com igual metragem. em, terras "A terceira edíção., de, : ..

'

. sôbre: à ' emenda' constítu
do Requerente, situado no lugar denominado Pótecas, nes- ,1O;(jOO exemplares, esgoto\t-;,', cíonal, ,'afirmou: ser . j,incom
te distrito e Município. Feita a justificação 'da posse foi a' se -durante o ano de 1961.

'

preensível. essa' tentativa de

mesma [ulgada por sentença de fls. 9: E para' .que chegue', Em 1962 f(J{�lancada,., a ", golpea� e_deix�r moribundo
ao conhecimento .dos interessados e ninguém alegue ígno- 4a. edíção, de ,à:oe,O"exempla , .o direito de 'propriedade no
râncía, mandou o MM. Juiz de Direito expedir 'o presente res, que 'já se encontra pra- Brasil":

-

. edital, que será publicado, na forma da Lei e-afixado rio, tícamente esgotada. ,"Es,Sa .emenda constítu-
lugar de costume; afim de que todos, querendo, contestem Esse livro, que figurou du .

cional � de caráter aocialísta
o pedido no prazo de Lei Dado e passaflo nesta cidade de rante 'muito- tempo entre e anticristão,- 'continuou o

bào José, 'aos sete dias' do mês de' agosto de mil noveeen- "

os' 'Cinco mais' vendidos 'em �ntrevistado -,.- ab.re camí
tos e sessenta e .quatro. Eu: 'Arnaldo l,M. ,de Souza, Escrivão - São Paulo "e Rio .de Ja�ei- nho ao .extenso, confuso e

a "datilografei e subscrevo.
,

'

,ro,_�u�citou' em todo o"P-ai,S indigesto "Estatuto da Ter-
,.,Jáymor Guimarães CoIlaço urna verdadeira, cruzada .po ra" que, em sua linha g�-'

Juiz de Direito pular em prol da paz social , raí' 'e em numerosos dispo-
1IH]:·64" e, da propriedade privada' sítívos especiais, fere a run

contra o 'agro-reformisp1:) do, o' díreíto de propríeda-
socialista e confíscatórlo.: de.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
. SÃO JOSE

" \

Edital decitação com o prazo de trínta dias
'

O Dr. Jaymor- Guimarães Collaço, Juiz, de Direito da'

Comarca de São José, Estado de Santa,Catarina, na rorma
da Lei, etc,

.

�------�----------------�--------

SERVI,ÇO TECNICO DE ElElRO/NICA, A
-,

D O 'M I C I L I, 'O'
Pel� rep.ercussão que !,e- --�----.:...__..;.-.;.__.

:ve em tôdas as vastídões
- de

nosso território, deu origem �,:, /,�,�,�1" �a uma corrente de' opíniâo �',,., �
que constíbut uma das 'fo,r-' '<-/'" �'�' €na ';; fflÚuIt?�1

1",' .-�
cas mais, Jovens e, mais ,vi .. ",i
..

, , \1 (OUFE!t:ONf·lI OUI.iqUf� aiPO
vazes ,'t, n,ossa' vtda' culÚt- JI Gí (PJvi'- .

I

Consêrto de rádios,' gr'avadú,res de fita,
, ,

radiofones e transIstores.
Til'atar: J.C. KIRCHOF, Nova Reco.rd,

rua Tenente, Silveira, 25. rJne ,2696.

, ra1' e Cívica. ',Pua' ildnrlUo f, ''''U 'I
o �I

"Reforma' 'Agrária
''Questãe. / de Consciêrréia"

r-�'-'--"
_ _'---' ...._-�.,--�

,

I

I
),

,

BONN, - O ministro da
Eeonomía da Répúb.Ji'ca Fe
deral da, Alema'nha - .Kurt
Scl1muecker anun'c16u, em'
entrevista concedida recen
temente à relevi-são 'Alemã,
com referência 'ao desenro
lar dos' debates do Conse
lho Ministerial da comuní
ãade Econômica EUrO�p.i::t,
ora, reunido em Bruxelas,
que as listas de exceção,
isto é, as lista, de merca
dorias que não deverão i>er

incluidas na Concenç8o
Kennedy serão "'presentadas
até o dia 16 de novembro.

..
' \:._ ,

Não peço" caridade",quero_' âpenas ser, ,como yocê.' pesejo estudar,- trapalhar, s�r"'útil.
Com a ajuda: que me deiam�':já s�i' dar algúns- p'a�sos: aprendi' a ler e escrever. �f.[as aindaf
posso melhqràt muito, ett "e �milhares de,' outras 'criànç�s defel�uosas que queremos ape-,
nas unia' oportunida�e de .reabilit�rão., Colabore. co�' a gente" ajude a nossa Campanha.
,w •

'

, ,) ,',

Campanha Pr(l-Cria1Jça :Q.efçituQsa - Associação Brasileira.-
da Criança'Defeituosa - A.RC.D. COMISSÃO EXEcunvA NACIONAL

•
Presidente de Honri: •.••• � Amador'. Aguiar
Prel!.idente da Campanha ••••••••• : •••••••••Laudo Natel

',;- .... _.:
� �. ';.1 C'

.......r.. .

.4

D· t;"''''_�':!o. ._,.. t't o
--'

J ym T sue u'�"cu v ••••• , ••••••.••••.. '.' . . . . a e Drre

Secretário, ...•.•••• , ••.......Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesourdros . o •• � ••••Alberto Figuerédo e Camillo Ansara'11
Presidente,da A.A;C.D:., �enato da, CO,sta Boinfim

.. Coordepador'.... t' � : � •••••••••• � • plysses ,Martins Ferreira

ENVIE SUA CONTRIBUiÇÃO PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA MFEITUO�A', À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE.:
Associação de Assistência à Criança Defeituosa- A.A.C.D. - Av. Prof.
,J\$cendino Reis., esq. Pedro d<: tõledo, - São Pa.ulp.. J

IAssociaçãq Casa da Esperança- Rua Imperatt�z Leopoldfaa, 9 -Santos.
AssOciação Nossa Senhora de Lourdes, anexa Á Sa:,fCas� d� MiScri..
c6rdia - Av. CláLldio Ruis Costa. 50 - Santos. ...,

,lssociação Mineira de Reabilitação,'- A.M.R. "- A_da�
Pena, 2698 - Belo Hori2:u�te•. � ,-

''40Par.m�de&abiliti3�-A..P.L-L�8l1�

Associação Pernambucana de Kss,istent:ia à Criançà Defeituosa -
R.ua do Espinheiro., 730 - R.ecife. ,-

.

A_ssocia!ião"Saná�io.Infa�til Cruz Vc:rdet-Av.]andira.lOO2-São Paulo
Associação Santa Catarina de'P.:ea.:bmtaç�- Rúa Gal. Bitcencourr:. 102. -
Florian6poli�. ,

Instituto Baiano ele: Fi�iob:r�pia e ReumatOlogia - Av. GetlÍ!io Vargu.
544 - Salvador.

,< '

-

,Sociedade oimpineira de .Recuperação da.Cr.ian�Pará1iúCl.-RWi'Lusi�
" 369 - WmpW.a. .

. .... _'" _ c'C-' ',,9

, I

R FI ri' O R I A
,sejam pormenorizadas, pais

' �DITAl N'oo.. 65164
acham que levem apobr' ,

as joven!'l indústrias de seus, O Diretor da Divisão de Material da Uni-
'países", ' 'v'e�'sdáçle dé,' Santa Catarin�, devidam�nte
Naturalmente' ,;l, qtestão '

pohti.ca agrária vern' sem-
o
aÜ,toiizaqo pelo Mag11!fico Rei�()r, faz ciente

pre �. bona -delarrJll o mi:' . �os, iIlletessad9s qve 802 acha aberta Concol'-
'nistro Schmucckel': e '3,- ,

' ,"

crescentou have:" <) minis,:, rêrtéia,Pública aprazada para às 14 horas do
tró do Exterior fran()ê� a" dia:4 de dezembro de 1964, para aquisição de
firmanr<o que conside'.'ava material de�tinado ,à Waculda'de de Odo�ntol(Y-

. neces3árja 1. ,:J.P:L�élC(ão da. • '.' .

preço, único iJ{lh praclut,(ls gÜi desta'Universida,,:..::.
agrícolas - 2�T,; jentementt \,

,,' M'" .' ",
'. I'· d

-

'b
para todas as i11'ercar'lol'ms

' "
"

alares" ,f,�q a:J;�c]mentos po erao ser.o -

- após a Convel" ,: l} li. � 1- tidos na Divisão: ; do Material desta Reitoria,
nedy. Nessa fórmula êeh ..

',�:nos ·dl,:éiS"<.�tei�.,�'lil1o'h�rárT0'!,8asd!3,OO as 17,00muecker acredi�nva ver pr,c;-

sibilidade� pa.�·'1 nJU [, eórdo. horas.· ..

·

,

li''': �

�
Í)ivi�ão de: Mat,"...inl. f'm 12 de noveIn

ht-O (J{' 1 o�4.

Jo�oé FOl'tlmmp

r-

,r

I
'

I

Disse
�

Schmuecker
nessa questão. os pontos
de. vísta eram dírerentec:'
pois, enquanto "os h,Qlan�
deses e 'nos' alernâes s.r

mos de �pareeer .que as

listas de exceção devem
ser o mais reduzido pi'S;
sivel, os italianos e rrar.

ceses dese,�am:- que estas

CINEMa
PROQP "'MA DO 1)1"

Cine, �ÂO �V·,E'
Fone: 3636

às 3 e 8 horas.
Jece Valadão
Maria lIelena Dias

Vera 'Viana
- em

ASFALTO SELVAGEM
Censura: até 18 anos

Cine RITZ
Fone 3il35

às 5 e 8 horas,

Christiane ,Martel
Sonia Furio
Ana Bertha Lope

, " SENHORITAS

E<istnianColor
Censura até 18 'anos

Cinp ROXV
às 4 e 8 hor_!l,s
Peter Fyp.c):l
Jane'Fonda
Angela Lansbury
-,em

CICATRIZES D' AMLA.
CinemaScope - Te'cnicQlor
Censllra: até i8 anos

'Chie GLORIA
(Estreito)

Fomo· 6252

às 5 e 8 horas

Marcello Mastroianni
Sylvia Valeria Ciangottini

DOIS DESTINOS·,
EastmanColor

Censura até 5 anos

Cine TlvIPF.R.O
Maximilian Schell
Lea Padorani

- em

O, SANTO- RELUTANTE
Censura: até 5 anos

Cine RAJA'
fSãn .José)

às 8 'horas
Kirk Douglas
Cyd Charisse
�dward G. Robinson

A CIDADE DOS DESILU·
'DIDOS

"

FO�E

..

(L:

n
-c

C\
-,

U
-

...J

cc

:::J
O-

.. "

-c

;:

- -

--'O'

Em todo r.Ri>r;.,.'� 'i,:í,nj�l-
parr-e.s ,>d�a :t1':':,t� 1�?1::\��' 1-25 t,·'li.

'FJ ,·-\�:la'S. e':;'�\\!t:�I'q' -s'c:'
,
....

"cal' à. CEiJ ..

' 1.;;-;,' "1I11r:h,:",
.

. .....-

, '< i.odos
I ,:li>:'DO- ,P"L:,�" a

':'(;a da EUf'))),
',:

. ( :H:E'·.

----'----;.........---
�.. ,', .

1 R-11-G4

VENDE '_ SE
Teares circular'es pa�a malharia - lVIit

quinas, de costura ,industxiais,. tôdas em pleno
iunciomünehto� 'Maior,es informações ,com

éom 'Mazzola na Fábrica de Retldps Hoepcke,
rie�ta CapitaL

Vai Construir ou Refotltl3?'
Consulte NOSSOb Preços

Ind. 'e Com�rcio l\'1et:filúr�f('1l ATIJAS S. \.
,Rua. I Je()dOJ'{1 N �:i'
F'iTi:-ll F lorl<H!OP( h�

17,11.64

_ rrCRRENO COM ,450ms�, situado na

Pt-ajà_,:do Forte. Preço 'a::"c(upbinar. 1�atar cnm
dr .. Flávio� na Rua rr�sid�rite" Coutinho) 83,

Apto. 2, !Ju,à tarde ''pelôJQhe; 3596 ...
" �

" ��' •.�, " •• ,'_'.,' -', ( ,I".

,'" '.' "
�

�VENDE-,SE
Vende-se um Terreno com 340 m2 sito

ii rua Nestor Passos. Um Balcão Frigorifico
em

. ótim� funcionamento e uma Sorveteria
Americana em estado de n�va. Tudo por pre

ço de' ocasião. Informqções no Café Nacional

com. o Proprietário

V E N O E - S\E
uili Bar por motivo de Doença situado

no Super Mercado do Estr �ito. Tratar no lo

cal.'
,

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

'VEND\E-SE ,

Uma KOMIÚ, ano 1959, al�mã, em per

feito -estado de conservação.
Preço de ocasião. Tra ar nesta red�ção� ,_

lO=11-n4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



UZARO S,,_,.;'9'TÓlOMEU
.

...'
.

Próximo Sebado Halle das Drquideas 35 Méninas
MoçasParticipação do Desfile' das ."DEBS" de sr. 64
= 'Re!la1e Vasconce'llos Repres'entará' Curitiba - Miss
Brasil �íllgt:�� Vasconcellós" {hegara S�badQ peíe

,

i -

Convair TAe -Erízeire do"SJI
•

J\'liss Brasil - 1964 - All-
J '. '

gela Thereza' Vasconcellos,
n. RainJut.·' d;,' 'Beléza da

l\llu.lllcr
"

}��,eira", :v:li
dcsfilaJf;,,;. p�ii�Q, sá.bado

}
nos salôes do ')Cfube Doze ... ;',
dC'A/gostQ, 'no, Baile das' br .'

. .

quidf;!'as.

- ·PROXIMO sapado, te
remus o, BAILE DAS Og

QUíDE'«'\S ·(eÚl '�blácktie")
lío. Clube Doze de ,AgÕstll.
com o desfile de eon!ràttJr

!1im.;�o das debutab.tes de

Sa,ntll,,' Catarina de HJ64 _._

Misf) Brasil, ,ANqp,;LA
'TrII:;R,{i:ZA yA,SCONC.ii:LLO::'.

\
. -" ·,O�-�.

AS PATRON.B�SSES do

Baile das Orq)j;iú(�ns, v�u

recé'pcíónar com um janto:
no Qucr6ueia, l\H::íS EI:asU
de j 964 - 1\n2;e1a, Wascoll
eo11os. '

---oOo-�--

A PATRON�SS�"., ;,.,ra. Cr.
I

Renato' (Netcle) C(ls�a, sc'-

.gun(a-fei;:a rr.�'·'ciOl·,OU �l:,

j):lh'c<\('f,ses da h,,!:'{CITA l)l!;

GALf.i. c]a AssoóIaçi'to Cc �\;..l

de. Flor'unópo:is; do próx>
mo dia 24 no T" tro' "A:V'l
ro 6e Cm·'aJho"':'

-_ ... �oC(1-:--·-

.- O SR .. e SR..'\', pR., IL>'
L[O (Rrapca) F'l'e:ll:::.s, ::,::�

g'ilDdn - teiro.: recepé'n'i::tn',':, 1
gi:upo ,d�c '1lllL�) ,S Gonw!!)"-

·l'!)l1dU,n:--., ,J·U:J.1.l'O :�.··).03 ítE-�

sua fÚha Tcssa Regina.

Sexta-f'ei 1'<1. ['lróxl1l'1:L
no', (�ueróncJn; _Pahr,e JTc

td, arontecc!.',i. um CoC(uitcl
o <ercci(�o a Rainha elas DH

l\y�_' .JB,nt�'g. (Ie HJ�3 ,\J{,l'a OC'lJ.

...J

,1m't, Ran.lha "as Orqllideus
196� - l\'Iarltí.t' Baibi e a

Princesa Marisa -1'[osipl3.11'1
Estava anunciado pft::"

quinta-1'eira c J'b-i tánsfe·
rido pari sexta-f?ira,

_ �-oOo---_·
,

" , .': ',',
j-..... ';_:'A .VEDETE VIRGINIA

Lane e'�ua equipe de vede
tinhas de, 8oixtc�bana, Il(;�

", ,j;, vão da'r "SL1Cr\V" no !..i

ia 'i': 'c. - Estão cllegandu

'.' ,; .-·--00�
. ,�" '

·GARBELLOTTT'.··. o deca-
I .

.
.

, ,)�. •

rador do' R-',ile '.las' Orqui-
deas; planejando a órna:
nientação da esperada fes
ta de gala, do próximo sá
bado no Club,í

,.

Doze' de
.

'\ - '

de, Ti'Júeas �oride se apre

,sentaram' lÍa noit'3 de 011-
.

tem,
. ---'.000--·--

Agõsto.
�

- A "ILHACAP", vai nos
pedar debutã'nte" ele eliver-'.

sas sociedaóes do interior

do Estado que virao par�t
-(' IJASAL ,Làyre; u'; .... -o B.aÚe das .plquid.eas no

reza)' liome," l'�gn'ssóu> :
..(ta Clube f'JÚ, JOI(lY,t�18, Cri.

"Prmcesa da, SC1';ta", 'onüé ciuma, Tub::u.',tO, I)11bituba,
asslsth, a c(,l11cntada: Ex- Itl?i:1i, I B1U1W't!11l" Río .. ue,
pus!çào de ',' . P. 1). _ ..Pa!:-

, i::h..:_" Lages � IJn.is,:;u'c, ci
ticipar-"'.l11 da:': ''''festai,

.

élV� .

datlf"'l' que �sr,"r2 repre
aCOl11 ,cp'":an:., .....'0 "'10, de Ju"; sentadas' ':�,). Q,;'�liie ele eo�,,

lho".e 14 de' J'ílLlho". \ iraterlliz."''ià� das dcbl..il,an-.

.

tes dE) Santa, Catarina . (tc

de 196'1.--'-000-.-'-.-' .

lVliss Rad�I'�de Santa I
Catarina 1961

E\'él Ataria Lisbôil, chegará de Lag,2s, s�xta-t
. • ... "''-

fc:nl p'óxim r�l'a 'lJUrtlcll:"ar � com,lssao que
1·�'-·pl'P1J" '3-'S r.:r(:�sil 64" no AcroIJOr�O "Hcr-.. c.:.JJ ..... , '--l.-- L' . D

,

cílio Luz"'.

--....,..000-"-·-
A f!'1TA. JUÇA. Ca'-J!'al

e ' Dc-:,<,r;s.c1'-' J.' l1n� r;esrri,
em ·lire,'aratlv.1s par::t (i }!.::1-

.

lace Matr?nio:c,Lll, que se-
. 1'3. Jealizado em\ lfLCtl'l?) pró
ximo.

._:_�·-oCo----

MlSS u.:nVERSO ,de
19(H '_o Kjr,�aki Tsopei. es-,
teve e\11 Curitiba, a;Jte'le'1"

�a\ldo-sc no Canál B l; La

S .. ThaHa, CO:'Yl lUU el(�gaJl�'2
bai,e,

_-'-o J--. -

'COMENTA-�3fE 'que
ieputadus da' ,\ss�mbleia
L-eg.is1· : :va) oe Sant��

.

Ca

cal'}"11a � n""star';" o '('1'" ,,�-
.( . (. , ,L- I.....

' o. 1.. ,'_'_v lJ. ,}

, meria'gem 'ao' Alnli rarlte �Ü) _

,

filio t·usco d.o \/;:,�!.1.e Ii3J:va.
, I,

com o ta'! ul0 de CID.:\DAO
()ÀTÁRIW"'; "E equHí!Jl'jo
elo' iiDSf ré tmlitar, na revo-

,
J ll�'�\O éjiJe, pa,�.'lOU para U�

c�tarjnensc.s l'oi' algo fica
ri na hbtór�a de Sania
Cat'arina.

-·�--OLib-,

o DEPTO. 0o�Lal dn

C\.i..�jjÜ 'L;d,t�e� V;it,l. p�'(}lnc·ver
(�L) ,I..,lH::" ci.q.eo l_'_vXj,I�'!U" aO

l" núa
'

'

(.;, ulJe / em Coq,;e�l'(js
J, 1 ,<:�a LeU \"I1üPY,' ..

NÓ ü,SCiU'1 Plü.:\CE'

HOTEL, hoje, ':iuà ,LHtEza

::tj 1�;'21 ahnol;�o ofcl'eci�.t:; ,., JEj'
.

(d-,;:c�neionais do P,:,lmei.rú
.

'���l�]\!!;���(�Of�:���;�i����l:�i:���i
1 çila _Sih.

,

,

,o PAINElRA8,.

Colégio .. ormak de Juaçabu.
o Governacor Celso Ri":! I

primeira . série, 'anexo ao fie.) (Colégio ',Se<;undárJ,o;
mos, assinou decreto" na estabelecimento de ensino com o currtculo

:

previsto'
Pasta da Educaçâo, criando de nível médio do segundo pelo' Decreto _ 'N,

'

SE' .,.
o Goi'égio Norma] de JoaC'�';" ;eicl�,' poderá runeíonar, 13.02:63jl0,!.

.

ta, que íuncíonara a p;!'- preenchidas as condições 'A Secretaria q1!. .E,d�c�
tir do ano ele 1965 com a técnicas, um curso eíentí- ção e Cultura,' atra'{ês: " de'

seus ,ÓrgáoE'_ competentes,
provídéncíará a- instalaçS0

"

e o runcíónamento do C,.;- ;_\,0: urso p: n� provírnonto (\-;- cargo ,dn classe ','A" da
'légio (in lusíve o',êií�so cí-. �úi·i(; de classés de POSl'll.LIS'I'A 40 Depa;:trrmentô dos
.

eutíríco). ' ;'.""
' ,

li; . "'(;'08 e 'I'�I('<�ra.fci'5' '. " ',',:' j,
\ : '.í� s. '.� _,

.

: �b' ',I••

C. 632:
1�('8. púb�iça' '1' abertura J.l�la Dívísão 'dê SeJe("áo e

Al)é,·t;éi�!;)a,nen'to do D.A S.P.; ctn, inscrição no concurso aci-

\11<). referido.,
.

'.
.

.

�', ;_: Li mscricâo restará aberta na Delegacia do r.A.p.I.,
r�i. 11"A(:;:8 2.0 anelar, d�s 6,00 üs/11,OO horas,

T -rc DÜ3 í::, all;'J� U,l'�'t: ·liLU.G4; encerramento: 1501 2,64

us l'iOO horas:
,

';;1; J\��!Úm�\jtid:aüe.: o candidato de"\:lrá ser .1)rasH0iro.,"··
," 4" - �iiG rC�lU!SÜOS para ínscríção: '

"
"

.

nato 011 naturalizado;
b)' Sext.1i podcrúo .inscrever-se

. ;g.ndi.d�tos d,e ambos os

,INSTJIUlO, Df APOSENTÂboRIA.f�
, :' - \,

PENSÕES' DOS 'INDUSTRIARIOS
. '� . ;)

lj':� iGACIA EM', flORIANÚPOLlS ,:�
l( .,/ . >

PAR:ICIPA�ÇAO
"
r. , , J.,> •

•

Paulo da Costr. Ramm:i: õSra. Particâpam
.

aos Parentes c' Pessoas de :'suàs Relações o

'

Nascimento de sua Fí,lhjnhà DANIELA,
ocorrido no diá',14 de 'Np-yembl�o na :rviatérni-
elade pr. Carlos Correa.. '-

"

EDITAL

(

VENDe-SE
, '.

'Uma Maquina de Lavar Roupa Marca'
Bendix em perfeitas COflCHr;c,2S de F\.ll!ciona-.
mente. Facilita-se. o -Paganrento. Tratar' pelo'
'r2Jefone 3"003

.

/.'

l��HqU� -�;.. qUO tl ._N..!i;�v ',0' .:·)e-:-:üs:
.

.: :

I·" ) I ti t",iF.!v ",e r"l:/ e-u (' i Jda{\c; mí,ltirn,'1 ,lO anos completos a data. do . encer-

aumento "l�' pns;;'��.;'(iJJg? I(,'t·,� . 'r;Qm�ntc C1Hs, ínscríções; máxima 40 anos incompletos à

,.,':Jl1"''', el, ....';1.>-' .. -[jorgimLa, ,': 'cJ.HÜt da abel'tul';8. dlú, Inscrições
;2,a(lile :m:'a I.<j'ç·ldm"", -:ru'··,· _ 'd �, . ;�t'.f,ÚCO 'Millí�,r: os 'candidatos do sexo masculino
i!WI <'t[, \O".J�\ � ." ",,>.. ;,a'" 0', r'ê''('r�,.o es�a';" em �Ha com, as obrigações do Serviço MilJ-

o ::er<Ío tie)', � (C'tnettui-l'�., 'i;r.�1.," ,�'_1', �!;tr; " -

-
.

'"

,(�gU!,nv:;, �1"5�J1'8i,\�" l�.âjl;h�' e) Sjt:l1�·(.'ã.o' eleitoral: os' candidatos deverão estar 0,U

.tu-. !;Wt<:kl"', � Uh 'r",'!1t'-, ,\.1[-', à·; f', com S11;5 obrigações COÚ10 eleitor.
! :,\ : h, 1· 11}'\' "1\.' I�{,t\_>l·. 's, ,,--'("1' Jierlido de Inscvicào constare de, preencriímou-
(tU_ :,(l!�tu\' .:;' (lI\'�l I ��i ,ta,.; te de ��.t:h8.S fornecidas .no local de ínscrtcâo. .

'..lo

la�h qo,(_:h,Pl:' 'i, '\.Jl"Voll;"." .,'
, G.·'.......Juntarrtente com o pedi,cí.o�ue_iüscrjç,ãC! o capeti:

'!-,'" ",;",� ,:dl'thaill,1 \'�;8.rG'dt:'i8i6. à�Tesentar 'chIas fotogra!i'ls 3x:i, tim,das de

,f�'(mic e sém 'etlarieü,'
.

,é
-. �

'---� -:'-- ----.-,,-,--_
-

. '.
,

..

7. _.:...-0." ocup�ntes jnt�rinos dos cargos ,f:l. que se refe·
,

".;

. .--:e '!"J })rcsc. "Ltr. côàG�riso, se.rào ínscritô's Hex�bfícioH, deven-

... ' 'dó li�.:-a· clUe tenhRn1 suas inscriç'ões aprovadas, compare·

rér -ar: loc-�li, ,de iJ;lScriçõep, ':tpresentanelo os d,o?umentos a-o

cima referidos: . ,

"

. I. :
8. - O� ca'lididatos anteriormente inscritos, para que

tenhalÍl su.a& ÍI).seriçõés rr gúlarizadas, deverão comparecer
.

[-;0 i);�'f;to de il1se rição, n:).c.nidos do cartão de inscri.ção for

néi::ido p,elo-DCT e dos dOGumçntos aeima, citac,los.,

j

'A Iamilia dó sa�oS0 .I,

ALDO DA HOSA LUZ

:l':.gi·udçce erqo�ioné�da, tôda::> as manifeSta-
, .,' 1,

"'. , 1

compar�ç5:'=ram as cenmC:�llas oe S'2� sepuita-
qUe1e eÍne querido e, tambéni, a todos qu-�

\ "

" \,. t- •..

'

" -/.:
I

'

compareceram, as cel'll1.1.onms d·e seu supuüa-
mentb. Convida" oub:osst:-:l, para' a 'missÇl àe
7Y dip, çt celebl'ar:...se i1a- Capela. ,do ColégIO
Catm� n·Ense, às 7,30 horps, ,do diá 21 (sábó1�
dú).

i ,

I.:'or PféçO tie o�'wiãL
�m, pel'feit' �s1;ad/).; UIl),3.

�quj�la df Jayar ")Upa,
IHarca U>:�RThL!\", ,e u.ma

m�S�l ,.,a�Üca WêIl 5 cadf.i.
• J.S. �-�1: ._�. t��. :a�;

.
na ,Ru;,a

Arací Vaz (l9,�ado.,. 4n.. no

I��sb"jto _:_' I' vné 6362-.. cóm
...

I
.

F.l{idio I\rmlrim. ',.

Florhnópolis; 10 'de novembro de 196�
. -

,-

E"ialdo' l\fOsimanll, Delegq;do do IAPI

, .

_� _.�__ . __ �_. ... �··,,__ .�.,.r .. _ . _ �.._-_._�-.-,� ..

�----
,--.;.;....--�-__.

';.-. ' I,

l

: ...

"

"�,O ,.�����7'�:���-. ,

� ,','

">�, �I

'.
.,

-

.

,
.. ,

"�r ',�J
.

,

} ,,'

..
,..

"

,

.'

•

I '

Exc.eletÚes condições de ve'nda
à vista 20%

DE DESCONTO,
8 p�gamentos sem

outré�� modalidades à
orçamer!'to.

acrés'cimo e

altura do seu

"

,
Partic.ipe de ma,is esta pronloçá<)
MÓVEIS CIMO e ganhe uma' : ..

VEMAGUET .. 1001 o qfJilómetro. CARTA PAtENTE 'N.o 299
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.

'. O'Mais lUXUOfl das Americas '

. APr�seríí;TU!!;;, ':0 REI Dm lADROES" -- E SuaÚiJulosa Companí.ia l.-j!emadooal
, "

',"
.

ESfREJA tia - FFl�A:·.:·As 20,45'ho.'as. -

.

,

,
.

�j·!Jri}�1il' �i

I ,i
"

t��, �,

r\r�

�jpeta.�u los �:riftmenfe f(mHiílres Belez: é Colorido
Praça; da Bandeire

."/ '

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

;. /

!
,. .

Hotícias
.

de ilibarão
Para tJni d��'c �e\; 'á

<tias, esteve na estação baJ":
.

neâJ;ia de oÍ-â:vatãi, '�, ���
cos quilômetros :d�:'fq)a.i·ã:) �tá tomando vulto, em

o eng, tIdo ��neghétti. '.go.. Saitta êa,tari�a, o mov-rnc.i

vet'l;l.ador- do vi�· $st.·!.19
.

to popular "ln tôrno da BR':'
do �ió Grari4� tiQ: �i; ,�-:-

.

59, em vist4 da ameaca de

companli.ado ·,d�· o�a':e.X'tili.. paraú�ação� dàs p1;)ras.: .

E',
p'"posa e. J'tidltll' �eij��h�,. nãO' há. negar, uma �d(lvia
/!'<II! '

,. _, o. . n, •
.,'

'it'l tá'
.'.'

"
�W_ .. o ':

r

' ',.'.. de c�p ,a <'Impof, _.ne�l't, n ..o

De uma slm:pJici9-�� ��';' �6 para s.an,�a e!' ea:tarfn'a,
tagíante.. O 'Uustre ':, hom;e:m mas tambérir para'Ó\àrslsll.
públíco.. que .·,go;�á';

.

'hin Aléin' de ·<éStràfe.gi�a; ia SR- 'Encontra-se, há días, in
c'os maís impciltlUl� ista-. 5�' é Ó eaç�à�,ouro aatural ternado no Hospital N. S.
dos da Fe4er�çâP; ·.,�rii,.�f;'t& à�s nossas rfqileZas pêlo ; .o da Oonceíçao, após sotrér
passeando .86zin:hit p�l�s ru ral. um derrame, o dor. Atalíba
as .de Tubarão, e :eni 'vi$ita ,A. Câmara MUnici'1.! 'dê Cabral Neves;/p�omotor pú
a estabejecímentos. 'comer- Túbara,o, segu�do. estamos blico da Ia vara da 6)
cíaís. Outras vezes; 's·irit�- informados', já" eneamí- marca� de Tubarão.' S€:gu.;':
vá-se nó Café,' é:m, 'C91l�P�;' pliQ� mensasens teJegr;l\fi- . do 'boleÜIl'! plédi"o, Q "ç1�1l
nllia de. amígos

> t'\ha�Qen �Jt8'" �o pres,id�nte Ci,,'5t�l,o .

te vem '!l-PFesl}Ptl!-n� �i:tsi-
ses, para uii{ '··b;if.e-iv8,JO·· Branco fi ao ll),inistro' da Via veís melnoras. "

cordial. ' "" '. �:', .' . ç�o ',souCliápclo providen(�ia�
Altas autoridades ,dê, <.San . par�.Q prossegm.me?-�c das FALECJ.lWENTO

.

ta batarina f:"-re,.� ·'e&Iiêe!ll.'(- obras em·' ritmo ace'erauo

mente a Gravatal pára eum :' nnto OS '�elcÚlos moto-. Falece.u, no dia 3 elo cor

prímentá-Io 'em l�Óm:e . ,:d,o rii�dos' d� cid,ade c';'mo os rente, ne!)ta cid�de, q sr.

Governador Celso .fta 'il0s.: 'que por aqui transita.m. 'em Luiz Ma!,"alhães de M�cleir.('s
;. '.

.-.
.

demanda' a' outras regióes farmaCeu,tlCO ar
do' território na:ci�ne.l, trei- ror muit,Os Q.nos, o '&e'!l','
Z�J;ll c..rta�es e' qísti'CI'l� C'l!n Lulú, como era CQtll�e,çido
à 'legenda . "SAN1'A 'CA'r'l\- ,

na intimidad�, toi J;lfclH'ie
RINA PREcJSA. DA B:k-59' ,

tário de uma farm\Ícia; �"Í-
.

prov_ ,i�ço�te$te d� 'ul\jao de' sempre. a�endlá con:t ��ll
dos" môtodstas en1 prol da citude e prest.eza a !>l!i�, gl'í�n

re�enção .eceonôml� �e Staç de clientell1; ,

." \

ta. Catàrina. ' ..
'. '. O desaparecimenLo r,�:�cn

tino de> S1:". !-uiz M&!��'hães
de Medeiros, que r.l)n�ª,Ya
64 anos de idQ,d�, caus!j� ge,
ral corsterna' ão em 7'uba.
rão, onde êtelxgú V'l.st9 ocl:-

.

culo . de o �mizades .

MISS UNIVERSO -1� � .

CH'EGOU ,,' . o'.
.

Yeda Ma�i?- y�rg�s.' ��s
, Universo' 1963, apté�lltO,\l

se ao mundo sqcW tu��rp.;;
nen�e, durnnte a· ell'g?-ntl::

O Dir�tor da Divisão de.Material da Uni- "soirée" que' q C!�b_e �� de
.,' . Junh'o, deSta cidaÚEi, ievt,)p'

versidade de, Santa Catarina, de" :dameilte . a: efeito e� 8e�' :lu�s
ãutorizado pelo Magriífico Reitor, faz ci,-úk J salões na noite Q� 8·Qo·fôr- "O DEBATE
'. . ." '.,

_ .
_ .

h b' rente, ocasi-ão em qlie a' ex::'
.

.

aos ípterr(ssados que se ac ::i. a erta, concor-
rainha da õelt�zà ·univérsa.! . Está c1rC'ulando, nesta ci-

ren9iapúblicaaprazada para às 1':' :Loras di:: foi homenageada COPl ·qfP dade, o prlmeir({�(®eio co

�d"·.·.l� 7. d.,'� dez,em.'b,ro d.e 1964, para aquisição df c�itãq çle pràta ;_,'lertl:��f'�tn -jótnal" "O P�ATE�, :)r-

ça da "Cidage �ui": ':' �. gâo' da União' '. Estudantil
tilâteria.tfotográfico e aparêlhos para uso dE SQb o 'ritmo do Cortjllntq 'fuP1\ron�nse, o � qual tem'

"
. "

; .� r
"

. ,
. .

F�clJldaâi' de Medicina .'
Melódita "Rávena". _�a.: :,.i!;"; . Ç,omo diretores' "os 10vens

.

,/,
[. ',,1'..t" ",' �i.., !!,' ,

,. d � �e'r rei ti t'l� ���:_,
'

{� SoU II'r··· ;l'n'"ç
,"

.

Mai9res. esclarecimentos poderao ser ob-'/',��:ç:;�::�p:!iõi::t:�:��: ':i:lc�i���� �et���e��· _' �." t� ;.!�. V, 0'- ' '",�,:rU.�.,'" ...�. ;,�" : fi '[; J.a,'�, :�iJ" ..

'

ti�os tia :Pivisão �o Material_ desta Rç,itori:'., altQ,s �\<>r� � �;dá_. ��, .

�
. :ir ". ,

-
.

"

.;I'
"

t' . 1" d' 9' 11 iI ras
com grànde aplIIl,1tÇJ>,o.· . Muito bar lm.pre.,so. f '.

. \
. "" O Secretário da Segu-

��S �las U els� no' lOrano a$ as
.

o
Este acontecimell� '-�ici�J trazen,dr e!D �uas 10 pâgi- Festividades �de Santa Cata(na.' Vi,r_. rança PÚbli�a, �él: .Danilo POLICIA:MENTO NA&;

Divi$ão ·de MaterIal, (:111 13 de nbvemoro d
, fQi U!Da prQnl��' doJ, �p- ll�� eXL.:�ent�� artigos f;' far": . . . < � '. . '.., . Klaes,. por 1Dter�edlo do PRAIS

1964."
I ".

,.

. _JUl'+i) MlÍ$l'ca:l �iae§�'s �I,)�,. to;'noUciár�o ..de i�tere.s3e .da '..

M'�" n d'
·

A "d" Ci'c'iil' de Gabi'lete da S"='Í'
, .

"

.

"- ;. �:
.

':aa;·.80C!��!l.4�,:�i���,�i(�� .; �l�ssé',. 9, llcis�g::c���ta+!'O I,_'§em·e la(tlf;',ra, roelr� , rqUl ,lOCfSe ,\ sr,� �9!dol"Y Ji.;cs, a;lres�.i:
19-1":-.14 "e Junho. .' .

. ;',' .. nE�4TEt:" em' f.ó��tp ta- �,
-

, '. t ...
· .' uO� �cull.lp+.rnentos ao Ge-

....""'"""...;,.;.;.,......_-....--..;;....----------- "
_

-- _.;-"�.'- ..
'

,e do ptado .

' ,,,!eral _r�ti,+õ Qon.(;alv� Web�
,

�'.'" 'o'· '
. .- �r VIe!rá Ifá �sa, pel<l. sua

Edital de eonvo�ção . E ININTERRUPTAMENTE mvesti(i,ura" no cargo Je
I

. istã é,' sem qualquer pa:It-· Prefeito de Florianópolis.
POM JOAQUIM l)OMIN- (la e .·lÍ;õ.terru!lÇ!lt) n!l ma,r
GUES DE OLIVEfRA, POtl ena, ao,.sinal do. 'Cir€tor.",
MERC�

.

DE 'vEua Jil' ·pA Q{; fié�s e·' famílias' que
AU1)IJn.IlCIA,...

.

'SA�A SE �O�TOÚC��, não puderem, acompanh,a: •

. ARCEBISPO M:ETRbPQL�.;.. a PtociSsáo cl<êverao postár-
Pelo Secretário da 3egu-

.

, , " rança' Pi:j.bHéa, Cél. Dàni10TANO, PRELADo.' POMES- se n.os passeios. uas. ,ruas do
. Klaes, foram 'recebidiis emTICO ASSISTENT� AO SO- tra;j�h> !>a·ra.à.�isÚre� $ ahillência, as seguinte; pes-.

LIO PONTIFICIO, eté.·· süà pas·.sa'!t.m,' .

. ,

• s.oas: Dr. Paulo Wendhaa-
.

. ,.
O préstito .obedecerá ,o

,

Aos qúe o' pl-esente" E1lt�1 c :f:!guinte lli{neraTlo: Ruas;
sen, Diretor da DIreto'ria .

.s.,'., \ b n R O S O 1
v7rem, sauaáção' ]i)àz: � bêh' Tenente Silveira, AÍvaro' de

de 6bras Púb,ica do Esta-

S· n \j'. '." 'r E Z I' T n" ção em Jesus Cristo." carvalho', Felipe SChmtdt',' do e· Padre' J�ao Carei. BO, '<' {!
•

:' u

fazemos saber, que, de Piáçá XV' para baixo, :'11- Vigário _. a Catedral MetLú- t
.._...,

ácôrdo' com. à praxe está- mando ao lado dá. Pnfeitú. po:itana.
-_""

belecida e a piedad� dos' fi- ra, e catedrai.
_

éis 'celebrar-se-á po dia :?5 As varas co Pálio será I

'do cerrente, feriaqo estadu carre�adas pelas 1t4ereti'isi·
aI por decreto-lei ,de i� de mas Autoridades f!specia'l
Julho q� H)3� a festlvJ 'a- mente convidades.
de de Santf,l. Catariba, 'vir.. Para a solene _' procissão
gem e Mártir Padroeir;!. da convidam-se. todos os 'fiéis

. Estão neste rorrt9 (m operações de carga
Arquidiocese e jo Estado, e a população em geraL Sen 2 descarga, os seguintes navios mercantes: .

pelo modo que seg1,:e: do costume, :aliás, muito IOl!
11 _:_ As !1) noras, SOLENE vável e piedoso, enfeitarl�m Nac'onais - c�AO PAULO" - desc.:,rregan-
MISSA PONTIFICAL; . e ornamentarem os fiéis a;, do trigo da Argentina.

I

,

2 - As 16 horas, PROcrS- ruas e f�chadas das ca'Jas· ,,�
" ,

SÃO COM A IMAGEM DE . em circunstancias semelhan
. DOIS IRMÃOS" - carregando madei-

SANTA CATARINA, pa�a tes, o mesmo se pede e es- ra para.o ,NoMe. ,

qual ficam convidadas to": pera por ocasião da p'rocis� .

A
.

'.

','ii
' '" .

d·
.

tid
". . rg.�ntin.'0-.,' NA\.�.MAR" - desr-arregan'-,

as ás en ades!l institu!- são ãe Santá Catariba, glo .

' � -

ções .. cat6licas da Capital riosa Padroeira da Arquidlo
.

do trigO da',Argentiri�. ;, \

,que nele' deverão tomª-i" pa!' cese e' do &<;.;9, -'p. Holairck,'s _. ".'GR.AV.ELAND" - carregando. '"te, desig"'arlaménte pela se·. Desde já )lipotecames
guinte forma e nesta ordem- .pênção ..

a todos quantos \ ue n:ageirq para os portos da Europa - cont�nen
.

Cruz prcicessiol'ai, Gru- .

qualquer modo concorrerein te, >'
•

po de anjinhos, Colégios C,I para o brilho da ptoctssJ'l
.

ração "e JesllS , Asilo de da exce�a' Padroeira. Dinaplatqueses - "HUGO NIELSEN" - CàJ
.arfá». Cru7ad.i'r'h8.s� r-n:1- NOTA: 'ijesejàndO A Ar-

.
regando imbuf:a rara-os [ortos ida Africa di

gregaçQes Marianas �roi- quidiocese 1I.ssociar-sE' prn:. SuL:
. "-

ni'!'as, Associação d,' Sa,rtta zeirosamente; ao d'a da A-
Terezi"h!t, Associacã� de çãb de Graças, que vem em ;'A.E.S."
Sa.,ta Tprezinna Feminina, poigando o Bral>il, e aurov"!i ct1 t

.

, Ação Cató�ica,' Abrigo de taT'do ó prà"de co"'curso de o a -�rra .
,

Mer.ores, ép1égio' Catatinen fi�is e a presença de mere·-'

se, Congregaçi\íes Marianas tíSsímas Autoridarles, será
,

Masculipas, IrmandadeS, rr a procissão enterra -'a' co-rn
.

de1'YJ._ Teréeira. Masculina, () solene canto do TE DE
CARRO TRiUNFAL, Clero UM, em açac de graças :l

"

Piilio, Ba,l'ida' de Música e Deus pelos beTlefí�jos comJ
.'

povô. ta...,ta liberà.Iidade recl?bitio'3

_

,,"T"''''�, �A. !õ:T.TP.R.<\ MEN- Flori�",ó!lo'is..1-9 de nl).

• y -- - .. bON"J)�Il: Ji():8A •• 9,s 'rp.fl'!rl- vembi'o de 1964.
( ., �a� "AS'�0�!fl'''';es' e�ê...,tidad.�ie •

I
:
�'. ':�, � I ) " r....

.

f·'-, - �. ,'�... 1'"(" "

_, • �I:" reun,�ra.o "iie"'lt�,o, El ' �Vg
.hi' i '��SSOJut r"'�DÊ.I,;O' .

, c', '.
• , ac;fro' �l!- Ca�e.rli�v íi'I!.!,l!it�an

, " t;E .,'"!,,,' ,. _- ..... <rl.f" ...�q·a,.�l..,fl",e.lul!'.·,àr,·,Nüpl:t!le.·� i -",\, �.,. I � .. (- .
J'.l

.. ",..,.,.....".,..,.�"""....."", """........_"'o__","='. ORI vAL'!)�· STUART ..O'A�'- . frl'· 1'''!l'''r''7;R·4",.e GO"n""�tjr !'lO,
�- " .... , \ ,r- ,,� . J. "'. ".' '. ... ;.-,:. • _

. ,.' RUA DEODORO Nl! 33-A"
"

" - Qr6st'to, Cé).'1à assoç'af':<,)

,t!7J;�t�ÇJ)iElg51.1 ....'tL',.b�1�,.�P9�isi,,:/� ,"
..:. deverá àlm';E't'tar'!'se 'éonl;

,

\,0 r,especti
'.'

..

,'ft"i��
O préllo:.d,es

..
, "1'

NEqBETTI
'TAL

EM GRAV-!1-. ("0 . CoiTe�J.1.dente
.

IA.

1lE� GARCIA) , ,
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:'O 'Departamento Central' de Compras
faz; çie�te a lS intersssados que se acha aberta

CÓneoTf:áhela' Pública, aprazada para o dia .3

de dezembro de 1964; 'conforme Edit II publi
c�do ásfôlhas'no.'2 do Diário-Oficial do Esta

do·>no�,7.6g7 de 11-11-64, destinado a venda

de veículo, .

�
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. .... . .. . ..\ ,

.,
•••• �o Maiores lnfórmações serão prestadasdia-

ria:in��'�te": n�â ·s�<:.�,·do· Departamento Central
d� Compras, localizado 'a Praça Lauro Muller

no: 2. "
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ça fes,soal do Estado, dr..
JucéÜo 'Costa solicitou a.

cO'aboração da' POUêl!l Mi
:itar, por intermedl0 t.:o
TeIJ.. Taltibio Araujo, Vi�ll
do estabelecer um plano de
policiamento nas praiás de

Florianppolis na texpporacta
de vEranieo. fi, medida �em

por escôpo garantir a trá::i
qualidade das familias �

especla,lmente :'8:S crianças.
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mHnto de integravão do -trabalho na cultura
1\ Reportagem de O ESTA- rauío, representante da Se- Brandeburgo de Oliveira, inspetores, conduzida até à Colégio Coração de Jésus,

DO deslocou-se, às 15 horas cretaría da Educação' e Cul- Inspetora Seccional do En- séde M Inspetoria Seccio- que através de um Grêmio
de quarta-feira, 11, até o Sa- tura, Irmã Ermenegilda, di- sino SecUndário de Florianó- nal, oportunidade em que dá assistência aos morado
Ião Nobre dó Colégio Cora- retora do _Ginásio N. S. de polis, Padre Eugênio Rohr e a .reportagem entrou em con res mais necessitados dos ras séries, como nas duas

ção de Jesus, oportunidade Fãtíma, do Sub-Distrito' do padre Paulo Englert, respec-' tato mais direto a fim de' morros; o Ginásio Antonieta últimas, recomenda-se que
em que a sra. Zélia Chagas, Estreito, Padre José da Gra- tivamente Diretor' e Vice-Di- indagar sôbre a rr atéría ob-' (índustría, agricultura, co- sejam destinados para as

Inspetora de Ensino Secun- ç,a Simões, Diretor do Giná- retor do COlégio Catarinen- jeto da conferência. mércío) poderão' ser inclui- práticas de trabalho, no mí-
'

dárío do Ministério da Edu-' sio Moderno "Dr. Aderbal se, Maria José TeiXe'ir� (Ir: São declarações da entre- MS no currículo, com díseí- nímo 4 (quatro) horas se

cação' e Cultura, lotada na. Ramos da Silva", do Estrei- mã Stella Maris,) Diretora vistada:' plinas 011 como práticas e- manais aos estabelecimentos
Inspetoria Seccional de São to, Hélio M. Lacerda, Sub- do Ginásio' Imaculada Con- "A Diretoria do Ensino ducativas, na forma previs- de tempo parcial; 6 (seis)
Paulo, proferiu, encarregada 'Diretor do Ensino Médio da 'ceição, Professor Hélio 'Ro- Secundário está e-npenhada ta na lei de Diretrizes e( Ba- nos de tempo. integral.
que foi pelo sr. Diretor do Ser.' de Cultura, Paulo Medei mito de Almeida, Leonor de na divulgação da idéia, que ses da Educação Nacional. 5. Deverá ser estudada a

Ensino Secundário, palestra ros,Insuetor de EnsinO Se- Barros, Diretora do Ginásio vem tendo boa aceitação en- 2. Nas La e 2,a séries re· possibilidade de adotação
informal sôbre a idéia de cundário, Irmã Boaventura Antonieta de Barros, Profes- tre os educadores brasíleí- comenda-se uma ínicíação das 'prátícas de indústria e

ginásios orientados para o Zarpellon, do Ginásio' N. S. SOl' Januário Raimundo Ser- ros, do Ginásio orientado, comum, de caráter geral, a- agricultura 'aos alunos do
.

trabalho.'
.

'de Fátima, Maria Therezi- pa, Auxiliar'. de Direção do. para o trabalho, at,r�vés de través da qual' a 'esco.la efe- previstas para êles práticas
Entre outras pessoas con- nha Chagas Correa; Inspe- Instituto'" de Educa�ão e cursos eomuns com opção tuará a 'sondagem das -ínclí- flexíveis, observando. o gôs-

seguimos anotar o nome. dos tora de Ensino Seoundârio, Colégio 'Estadual "Dias Ve- para a nrátíca de comércio, nações. dos alunos., de educação doméstica.

senhores Orlando R. de A- Maria da,Glória de Castro lho "José Tambdsi, Diretor agricultura e índr.stría. Na-' A' iniciação poderá ser en- 6. Os planos de. cursos, os

do' Ginásio de Aplicação da da há de novo. A Lei de Di- ) camínhada através de práti- programas e a 'orientação
,FaculdadE) de Filosofia. A- retrizes .

e Bases, no seu ar- cas que proporcionem, =. geral do ensino deverão ser

rão Rebello. Inspetor de En- tigo 44, Paragrafo '1Q;, já pre- -. multaneamente, . três ou, sexo feminino, •
ou serem

sino Secundário.' Flávio AI- vira o assunto, 'nandando mais técnicas em cada série: maís ou menos· 'acentuado

berto de Amorim, inspetor incluir nos curriculos dos es t.a série: arte gráficas,
de,1<.:rÍsino Secundário. Jor- tabeleci�entOIl, r o menos trabalhos com madeira e e_O

ge Barroso. Inspetor de En- uma disciplina ortatíva de lementos de cerâmiCa:
síno �ecundário. Irmã Ar- carater .� vocacional. Esse. 'ti- 2.a série: trabalhos', com

tútiS. Diretora do -Colégío Co' po de 'ginásio, sem perder metal, eletricidade e noções
raeão de Jesus. Nilton Me- HS características trudicio-: de desenho técnico.. ,

deíros de Santiago. nais do "ensino .seeundárío 'P�rt.e das tarEifas'ad�inis-'
Os tr:<Jhalho prolonzaram- brasileiro, somente vai' ser tratívas -das oficinÍts poderá' INSTAL,AÇÃO

se 'í;lté às ,17 horas. sendo, em acrescido de uma nova cóm- ser.. confiada aos alunos. As'

segui(lfl.,,: a sra -. Zélia Chagas. ponente: será um ;instr�men, sirri, noções de'�comérció se-. '7. Quanto . às instalações
acomnanhada nela sra. ln!", 1;0 de integração do traba- ião ministradas.! a medida' apropriádas par,<t as práti-

petor_á .

Seccional e demai�, '1:10 na cultüra. 1 'que' os alunos efetuem,ope-: cas:'
------�--- .__ . ----'-.----............:.;,__;.;__- Essa orientação - pros- rações sirri'ples como: regis· 1 - Para a primeira e se-

" � seguiu -, introd'lzirá, na 'tro de entrada' e saida do ( gunda séries, são necessá-

ti' escola b::\,sica de 20 gráu, material, contrôle de custo,' rias oficinas Ipara os dois
r� condições que, permitam Uin etc, O professor poderá :n- grudos de técnicas indus

contato maio!' dos eJucan- tão surpreender vocaçoes triais; no caso de prática !3-

dos c·o� as conquistas das para �ráticas de comércio e
grícola, prever-se-à local a

ciências e o prop;resso da ·administração. �ropriado e insta,lações· a-
técnica, de' modo '1 Imcla- As técnicas supra-citadas dequadas.
los' progressivamrmte na a- poderão, ser complement�- .

11 - para a terceira e

i preciação de seus valores e das, ou p'1rcialmente subst�- . 'quarta séries, pode-SI:) pre

na integração de seus resul- tuidas; por práticas de agn-
'

ver;

tados, quer como fatores de cultura. a) - oficinas próprias pa-

realização pessoal quer co- Nessa primeira f::se, ,h�ve- ra práticas de inàústria.
mo meio de contribuir para rá o cuidado de nao onen- b) - salas-ambientes (sa�

-o bem estar soelal. Desse tar o ensino '11,0 sentido de· las de escritório e sala de

modo, a educação nos giná- fixação do aluno em nenhu- venda ou, sala conjulgada
sios deverá proporcion<tr à- ma das técnicas, tendo-se de venda e iscritório'), para
queles que cont.1nuarem os e� vista a fin'llidade de ex-

práticas de comércio.,
,

estudos acima do nivel gi- ploração daS tendências, pró c) _.:. oficina rural 'e ter-

nasial, urna 'compreensão pria das duas primeiras sé-
reno adequado para prática

adeqlla$ de no,ios valores ries. de campo.

introduzidos na sociedade 3. Nas 3.11. e 4.a séries, ba- Para eada um dos setores

contemporânea pelo desen- verá iniciac.;ão mais especifi (industria, comercio e agri
volvimento e pela técnica' ca em determinadas práti- cultum), estão em· fase' fi

expansão da indústria, � da C'!I.s. Em funcão das caracte- nal de preparo pUblicações
,<tutornoção e das organiza- ristica,s regionais e l�cais, que dão detalhádas indica

ções. incluirá o curriculo pelo ções relativas a instalações
E' certo que n3.o será um menos duas das opções. de oficinas e salas-ambien

ginásio� profissional, mas, QuandO possivel e Rconse-
tes, e seu equipamento, e su.

não é .menos eX::',to, qUe será lh':;,vel. as três: comércio, in-
'gerem crient'ição metodoló-

instrumento, de iniciação dústria e agricultura. gica para o ensino.

profissional. Pois, muitas O aluno enéamfnha-se pa- Estas 'publicações são

vezes, ao término do giI'\á�io, ra uma delas, conveniente subsídios para orientação
ou mésmo antes, os estu- mente assistido por seus

que os re,sponsavels pela
dantes se vem ObrigadOS a orientadores. de Barros, com magnífiCO

procurar, por u,otivos di- Mesmo nas duas útimas
serviço de assistência social,

versos. o exercício imedi.ato séries. não deve o ensino de
etc.

'

de uma 'atividade ass<tlaria- qualquer das opções ter o

sentido de treino profissio- CURRi'cULO
daÉ, um sinal p�amissor de nal especüico, mas de ini- .

renovacão neda"ógica que dl>.�ão em técnicas e conbe

anima os educa/l,ores brasi- cimentos que capacitem o

leiros,'o fato de multos gi- estudante à urática de tra'
<. ,.

balho e à compreensão dó
násias .já terem f\dotado dis-

ciulinas .de ca.raLer, vocacio

nal dentro do ()bjetivo de

orientar a educeção para o

trabalho..
Fato que muito apreciei,

nesta capital, é que vários

estabelecimentos estão pon
do em prática, a idéia. As

sim, o Ginásio.Moderno "dr.

Ader'bal Ramos da Silva; do
Estreito, que mantém ?opa
relhada 'ofÍcina' p,"tra Artes

Industriais, cerânica, Técni-. CAS'A DOS FRE:IO�:'cas comerciaIs, etc. O colé-
,

_

gio Catarinen,se, que minis .

"'lua E'''\ntos Saraiva 453
tra aos alunos d"" quarta sé-

rie técnicas comerciais; o .

Dumiense de Paula. R�be:iro
Contabilidade - Economia Advo-

cacia Impôsto de Renda ,- Empréstimo
�Compulsório. - Reavaliação dó Ativo

.

das
Emprêsas (Lei 4357) - Imnôsto Adicional.
de Re�lda (Lucros Extraordinários)

Escritório: Rha Cons Mairà. $7
Caixa postal. 613 -, Fone 3,83':'

Floriemónolis se
'
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SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59

- CASA D'E TIJOT,QS NO ESTR;EITO - R.UA BALNEA'R!O ,- QUASE JUN
TO A PRAIA. COM GARAG:RM. PREÇO FACILITADO�
Quartos e dependências sanitárias.

'

- Palacete, na rua ViscoP',de de Ouro Preto - Fina residên�ia, em cima tem
4 salas - 4 CWHtOS - banheiro - rozinha e 1arandão. Em 'baixo 4 salas
- 4 aU'a,rtos e cteDenctências sanitárias,

- NA PRATA DO PER.EC1U1'!: - CASA ]\TdVA A MAl,"; LINDA DO LOCAL -

2 PAVIlV'(E)'T'T'OS COTl!{ 6 QUARTOS - 2 SALAS - aOZI"U�A - BANHEI
ROS - ALNDA NÃO'FOI HABI'T'ADA. PREÇO' COM FACH,IbADES.

- Sobrado na rua João Pinto e fup.dos no n"ar no Caes Liberdade. ,

- O'TIMA CASA NA RUA SANTA LUZIA COM 3 QUARTOS - SALAS COM
TACOS DE. SUCUPIRA - CHACAR-\. � HORTA - JARDIM - GARA-
GEM - FINO TRATO. PREÇO COM FACILInADES.

.

- Para o verão cas2. na La�i)a �nm grande terreno _:_ OUMtunidade!
.

- PRAINHA CASA TODA DE PEPRA - RUA MARIA JULIA FRANCO
COM 3 QUARTOS O'TIMA LOCALIUÇÃO.

'

--" Nos Coqueiros - Pra;,<t da Saudade � Na servidão ao lado do Hotel....,.
Casa de madeira n,o, 42 -'Pequena entr?<da - Aceita Oferta.

- TERRENO POR AUTOMO'VEL NAC:"ONAL PEQUENO NO BALNEA'RIO
- 2 LOTES E8TUDASE OFERTA.

/.

, I
- Lote ,Tardim Atlântico - metade. preço dos p.reços córréntes - terrenO

muito bem localizado..' .

,
'

- NA PRAIA DO MEIO - TERRENO DE 15X40' MEaOS - UNÍCO COM
ESTA METRAGEM DE FRENTE PARA RUA DESEMBARGADOR PEDRO
SILVA -Nada de

REBiTES
- Rua VeVreador Batista Pereira - casa com 3 quartos - 2 seJàs e demais

dependências - Terreno medindo 12,.'50 x 21,26 metros.
- CONJUNTO DE SALt.S PARA ESCp,rrO'RIO ME'DICO OU I:"ENTA'RIO

COM INSTALAÇÃO SANITA'RIA NO EDIF:rCIO JULIETA - BOM PARA
RENDA E BOM PARA USO PRO'PRIO,

SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59
Exi:a: em sel' carro,

Lona de ·reios COLADAS,
. - 60% J1l1l1S no ap�oveita
m"lnto dap Lonas.

'"
,

.'

f
,., 'L ,",�:I!em V8E .,;ons rUir Ia Sll'Ue.

JAIEI.nAS DE CORRER E BASCULANTES
PuRTAS E POR':('ÕES, De ferro. d� alta- qualidad,

'por preços mais ec�nômicos. ji estão pr:onloSt
e à sua disposição. e�:

'

'Cl:STRE;:ITO
- '-----

't� N V � C A ç A,Q
De ora.em do ::ir. t-reslCl,entE; e em obe

�iêpda ao que pleceÜuam os r.;statll,tos, con-'
voco os ��n.üores Delegados fie;. Associação
CatarinEnse de M·_ :licina para a i'eunião onti
nana da \ssembléia de Deiegados, qu� se

realizará na cidade de BluJ.�.€nau, dia_12 de
D... lerrbro de 19'64, para tratar dos seguintes.

'assunt0s:
'

1) Apreciação do relatório da Diretoria;
2) apr.eciat;do rtas reSoluções 'do Conse�
lho Deliberativ',..;
3) revisão da contribuicãc anual dos Só-

.
�

'Com�1]nl'!ld lS'�ljlÚ1h'l�U J'
.

Ih S ��� "''J:i� Ult.i ,� ÇlY1!;$'t·t"!'i'l_Uü uai. t 116 iloi! ti U .l'f, UV,(#;ílI-rt... ,

Telefone fi277
ESTREiTa

Ri.o 748

�ompenssados de: Finho
A.mp,ndoim

Imhuia
P?iu·M;:rfim

cios;
4) pstudo da
',A.C.M.

9s Senho:",es Delegados serão avisados,
prevíámente do horário é local da reunião.

.f1c: ip",A't'\('\l;� '1? ,l'p �Jnv��'hl'n de 1964
)1" "'lfn...,."1" �!3""P"''' ;1'3 .'M�tta
SECRETÁRIO � t}ERAL,

L, ' " j�"",
'

,.
,; .":, ii.,� "'I, Gil:�_�.;�..�: ij;.1��;;�\� ,:�g-� ;-."._.

.
'

�

C;. A.nreltva
Ceclro
Fanlasia'

Megou
Carvalho
Pau-Oleo

situação patrimonial

,

e os famosos
..

e,c JJrrLAlC'
MADEIIAS IfOBRES PABA ·BEJESTIMENTOS

valor social e econômico da

produção moderna.
4. Tanto nas duas primei-

dos alunos para as práti
cas, para êste ou aquêle tipo
de técnica e, ainda sua

maior tendência para as a

tividades intelectuais, ..para
estudos abstratos.

1. As práticas de trabalho

implantação' dos cursos e

os educadores certamente

ampliarão e interpretarão
com .0 espírito criador' que
lhes ·é próprio. e que .'1 nova

'lei brasileira estimula, aten

didos naturalmente as ne

cecidades e as possibilida-
des"locais.

CUR�OS E MATERIAL
DIDATICO

I

'Condição essencial para a

realização pleno do projeto

da

. em apreço, será o preparo
do pesso,<tl docente especia
lizado. Embora já tenham

sido realizados, alguns cur

sos, espeCialmente de treina

mento de professores de ar

tes industriais e técnicas co

merciais, pode-se dizer que
só agora será iniciado um

programa de ,!paior amplitu
de nesse sentido.
Para as práticas de indus

tria, 'estão' previstas por en

quanto, cursos nas' seguintes
capitais: Rio de Janeiro. São

Paulo,. Porte) Alegre, Curiti
ba e .loão Pessoa.
Para, as práticas agríco

las, será realizado um cur

so na Universid<tde Rural
do Brasil (aui.lómetro.47 da.

antiga estrada Rio-SãQ Pau-

lo).
. .

Para as práticas de comér

cio, considerando-se os cur

sos já re"l1i_7."ldos, foi selota-'
da a orientq�fí.o de nre)mo

ver-se a e(li�ão' de um ma

nUlll ele ensino n"l.ra uso de

professores e alunos, que
será complementado por
material audio-visual adequa
do, para· oportuna distribui

ção aos estabelecimentos
que adotarem as práticf,ts
referidas, ,e aos resnect.i'lGs

professores. O prenaro dês
se material, inclusive o ma

I,'lUal, deverá concluir-se até
o fim do ,corrente ano.

,.
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mundo Bastos Júnior, C. Jamundá, JaheS Garcia, Nelson
srascaer, José Ferreira da Silva, Clemenceau do Allli
ral e Silva. Jaime Mendes. Cvzama, José Roberto �
)heler. João José Caldeira' Bastos, João NilO Linhares,

REPRESENTANTÉS
Representações A:S. Lara Ltda, Rio (GB) _,_ Rua Sen&
dOT Dantas. 40 - 5'0 andar '- São Paulo - Rua Vitória,
657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP - Rua aos
Oarijós, 558 - 2" andar - Porto Alegre - PRO�AL _

Rua CeL ViceI}te, 456 - 2n andar. "

Annncíos mediante contrato de acôrdo com a tabela
, I

em vigor.
ASSINATURA ANUAL o-s 6.000,00 - VENDA AVULS4
Cr$ 30,00, .

(A 'C'1RECÃO NÃO SE RESPONSABILLt.:,'\ PELOS CO�
t\:EITOS EMITIDOS N0S ARTIGOS ASSINADOS).

PR07"LJA seus'

OLl--iOS
uso? óculos

bcrn adoptados

otendemos' com exatidão
sua receito dá éculos

ÓTICA ESPEOALlZADt--.

M60ERNO lABORATOR,

(línfea,' .Odonfopediatrica
Dra. Iara Odil� Noceti 'Ammon

,Método psiGológico moderno especi'ali
zado para .crianças:

'

Alta rotação
Aplicação tópica de flúor (para preven

.

ção da cárie dentária)
Atende também sr"1s.

Somente "!orr hora marcada - 'das .

8,3.0 às 12 e das 14 �c; 18 horas

REX-MARCAS E PA�ENTES

Aqenfe Oficldl �a Propriedade
IndustriaJ

Registro <:1:. marcas natentes àe invenção
nomes comerciais� tít,Jo� de estabelecimento

insígnias frc3€s de prL {-agand? e marcas de

exportpções
Rua Tenente Silveira, 29 _. 1° àndar -

Sala ] - Alt. s da CaSá Nai� _ Flori�nópolis
- Caixa pl)st�l; f.'7 - r.O'1� 391Z

ESCRITOP.IO DE AuVOCACIA
DR. NILTON PEREIRA

Advogado,
ABELARDO H. BLUMENBERG e PERSI

A. HAHN
Solicitadores

ACÕES: CIVEIS. TRABALHISTAS, CO�
MERCIAlS, PREVIDENCIA SOCIAL, ETC,

Rua Conselheirc Mafra. 48 - Sala 2

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

DR. FLAVIO ALBERTO DE AM'ORIM
ADVOGAOlJ

RUA PRESIDENTE COUTINHO,
83. apto. 2 _ RUA DR FUL

VIO ADUCCI, 748 _ ESTREITO

D'RA. EVA - CUNIC� INF�\NTrL
Comunica' R ""�abertura de s.eu consul-

torio no conju�to :c:07. do' Edifício JULIETA
Rua J�rorimo Coelho nO., 32t; .

.w;_ :HorárK"
-!""';i.'

15,30 - 18,00.
'_
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f9 ANOS DB LABUTA
/

CONSTANTE EM PROL

OE SA�A CATARINA'
\

NO SETOR DOS ESPORTES
/

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

.� ..' .

.... -

-'::"':'-.......�:�:'
-,---_.- _ ..

Pedro Paulo Machado

,COLAHURAnORES ESPECIAI�
MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS

G�ERTO PAIVA

COLAHORAlJuU):!;S
.-(,'Cl LOBO - MILTON F. A'VlLA - ORILDO LISB(,'.
l\o1ARIO I'NACtO COELHO � DÉCIO BORTOLtTZZJ

ABELAH.DO ABRAHAM

....................�II..� Bi II� � �..a...MI �F �,...ZS..aM.Ji *i*5lmE'.me',.�����
-

C.8.D. ,Cabografou à F.C.F.: '

.

·

Recurso do Metro'pol· se�á julga
"

,
,

cebe:c�:;;=: ���::ed�r:�:�::s�e�:� '�3'-',-;1 :'�
o �ruz fl� "

" -�-,I,-C,-.�-'-.--'--O' Il(.'-,s" m�-,St�",!n�!'e: -�,10,de, Desportos, comunicando que o recursom- 8 J.i ,
•

'terposto pelo Metropol contra.adecisão do Tri, ,',
'i...

.

"

,',hunal de Santa Catarina, estará sendo apre- Verdàdeiro 'clássico, que' justo, :- "is ambos .os con-

dado pelo Superior Tribunáf de 'Justiça Des-
"

.

,/

'

"

,
.

"
.

"

',' ..

- fez inveja a muuos _'Cli:l;S3�:_ - possuir: uma esquadra' rés-.

P/ortiva na noite de' ·ama�hã. A e,ntidade cata-
'

Ser�
·

..,(on'h.o,l';d.o·, .hoie'. :0 .adv...ersêne cos 1it>'nos�o: f\\t�lJtn P�ofis- : 'peltável onde -mtlítam ele-
U """ síonal, 'tahtú 'nà �arte té,��! mentes de :;iande gabaríto

rinense já co�unicou ao 1\�etropq. •. P(;)!I� tele- �

d" S' '4 .. 'f''': .".
,"

'd' I" B' .:,' ;'nicá
..

'

corno na' d�( ��bl�l�Q" 'técl1ic6. ',','
"

grama e ao Figueirense nesta capital. Sabe-se, O" anl:o(s para as. InalS
,

a ,'JÍ _ raSI" ,ofere'çel'am �9mlh�, I no l'(a "�qu�pe visitant� : po-
"

N'
, "

.

'
..

'

,
' '. -' gramado do FIgueirense na demos observar' jogadores

que o alvinegro, vivamente, interessado 110. ,a noítade hoje, no Ma,.. metro, e'l�m. d:sputn d;l, :no,a, -_
b

Estteito, as ,eqúi,pes' do 0,'8- de 'categoria, tais,. como:
• r •

'
• " racanã, o ·Flamengo verta- ea Brastl, devéndo ,:J r 11.1 ->

VALD'O CRUZ "1 1 _, D 'T I B t tcaso, la. que conseguIu vencer na pnmeIra-lns-' rá a enfrentar o Ceará negro,' caso' venca cu eju.,.· , oca, e.AO orní e mo, ara a, I o e

. ,
..

. . '. - G E. DESMONTE de Pau- tantos outros. E no Osvaldo
tância enviara seu renresentante ao RIO de Sporting, a quem

.

vence-i pate, enfrentar o S3'!tOJ. lo' Lopes. Cruz craques sobeüjamentes
'

.'
f' de t

,

h
-,

I '

t
no primeiro íõsc. em FOl"- tricampeão da 'I'aea, 0111 '

Janeiro, a im e, acompan ar o JU gamen o, 110, fínalissíma.
A torcida do mais querv- conhecidos como Carlitotaleza, pelo escore de � x 1. série

, .

O
do do continente compare- Joquinha, Valtínho Anizio

Superior. encontro, como o l;ri- ceu em massa, incentivando e Lalão que fizeram o nú-

J seu clube a vitória, que in-
.

blico vibrar durante os 90,
, I

felizmente nao veio. Sob o minutos' da porfia.
ULTIMAS ,DO ESPORTt: calor dessa numerosa as- Jogou a equipe do Osval

sístãncía o, Osvaldo C,',lZ do Cruz com Antonio 'Rau-

ULTIM'AS DO, REMO
Escreveu: Abelardo Abraham Bo'M ABI�,IGo' E.C.

I , Acaba ,de ser fundado 11D

Esteve semana passada em nossa capital populoso bairro dê Bom A

tratando" de interêsses do' C.N. Ca�hoeira o
brígo da: capital catarínen
se mais um clube de rute-

meu particular- .amigo Luz .Gastão 'de Diniz, ,boI amador, o· qnal conta

àiss,e-me O pre�;;iderite do' club.e da manchester corno secretário com o con

curso do senhor 'Oásis Dias.

catarinense, que o seu clube está bem treinado o clupe vai la.nt;ar na p!'a-

e .esperan:do mesmo fa�er uma brilhante figu - ça a venda t:le um terreno
, , naquéle bairro com a fina-

ra neste camp�9,l1-pto .I;>e'rg1.l!l:tp-lldQ quais o�, '!made de conseguir' nUlilC-
páreos em que o, Cacho'eira deposit.a, maiol"es rálio para a construçã') ele

d I sua 'sede social.
'

esperanças, foi taxativo nas s1,las ec arações:
Ir�mos lutar para vencer os' páreos de' , skíff,
dois s-patrão, double e, quatr�' 's,:,pátrão'," nos

, demais páreos támbém' esperamos ' ser' bem
suc.edid�s e acredito mesmo q#e o, Cachoeira
irá dar muito trabalho em todos" 'os páreos.
Que se precavenham Màrtinelli, Aldo, e Ria

chuelo porque o·Cachoeira não. é 'de ,brincaâei
ra. Portanto, ,muito cuidado, q1,ialquer tropeço
é fatal para' as_prete�sões dO,s ,clubes' ela ca-

pital. '"

ConverseÍ ontem com o, '.Altamiro Cunha

aquele que ·era secretário da F.À;S.C:, mas que
andava desapa:recido do,cenário·remistico. A�

gora parece' que' voltou as boâs com o Os�ldo
Silveira e êle me contO,u que já'conse�iu com

a Capitani� ,dOs Portos.os necessárJos ,'i?str�l'
mentos para faz'er este ano l,lm . balizamento

.; perfeito ,e que ninguém poderá reclamar ,de

pOis: Conseguiu também juntO' a D.O.P com

o' seu diretor para fazer um palanque em me

lhores condições de qUe! os dos anos anteriores,

Vai fazer ao lado do palanque um reserVado
só para as, rádio�, emissoras e�cronistas espO,r-

'

tivO"s. Que o'homem tem queda para O' negócio,
. ,é indiscutível, só que é meio temperamental,
.,

que o diga o Dr. Ary Pereira que já trabalhou
com êle. Vamos ver o que vai sair para depois
co'mentarmos. Aqui vai um lembrete: o Sil

ver� (O' presidente) não se esqueça de arran

jar uma bandinha para o hasteamento da Ball

deira Nacional. 'E' só tocar o hino 'e mandar os

músicos eml?o'ra.
\.

BARRAQUINtlAS EM CAPOEIRAS
O JUVENTUS flITEBOL CLUBE C011-

vida seus simpatrtantes e ()' povo em geral
para uma groodiosa barraquinha a ser re�
-íizada nos dias 25, 27 � 28, e 29 do corrente

no prO,gtessista bairro de 'Capoei,ras.;:
. "

FlO,rian6polis, 10 de novembro,de 1964.
" Ahamiro Souza - lo. Se�etarlo

___.�
...__..... _.

,

I

AVAl VAI A JOl'NVU,i,l;:

. Com a fina]:(iade d2 1"(!

tribuir ,a visita que lhe fêz

�m m'eados' da semana pil.!'::
sada a repre!>entação da As

socia'ção 'AtlétiCD. Tupy; i:t 8-

quipe . do AYai, estará jo
gando amistosamente In

nóite de hoje cr-ntra o on

ze auri-anil, '1(\ estádio da

r\1a Edgard Se!,' .. �der.

, • .<--' )

MARCELO, NO OLIMPICO

,

� O jogador Marcelo oriun
do do ,futebol paranaense

�encontra-s€j treinando no

Qlimpico de Blumenau,

'O jogador deverá se'" te:;--

, ,

Dissemos" e nunca é ,demais reafirmar
qtJ.e se 'não fOSS'2ri1 as promoções do Depal'ta
mento Esportivo da Rádio "Guarujá" não te:",
ría,mos ?iais" co�petições ciclísticªs. na capital
oU: rrffsmô�no' Estarlo.

E, na manhã do último domingo o Depar
tamento, EsportjlfO da "Mais Popular" voltou
a nos brindar com mais· uma pr�moção no, se

tor dos esportes, faz�ndo realizar na Capital
do Estado a esperada prov.a cictstica denomi·
nada "José Nazareno Coelhp", .e que desta fei
ta. contou, sómel).te, com pedalistas da capital.
A DI'ova, que anualmente vem se'ndo .realiza...

da em colaboração com afábrica ,de bicicle�as
"MONARK" e setls revendedores, revelou na

manhã de'domingo um novo "às" para o ci
clismo da terra que som,ente ainda 'não su..

cu�biu ,Em virtude das promoções do Depar
tamento Esportivo da Guarujá - repetimos!
E, graças àqüeJe Departamento Esportivo, sur
giu o até então desconhecido JOÃO, PAULO
que envergava na oportunidade a jaqueta de
número vint.e- e três € que foi o ,vencedor da

los Renaux. Mesmo SQb o gr::mde prova ciclística que tem o nome de Jo
efeito das brutais agrt',d)�s .

de que foi vítima� Nourival
sé }\,Jazareno Codho, criador deste gênero de

Kosnich garantiu a valida- competições na capital do Estado. E os méritos
de do golo do tricolor brub-

.

da grande corapetiç5.o couberam a0 Departa-'quense. Reiniciada a parti-
da, o União_ de Timbó ahn mento Esportivo da "M8ÍS Popular" que, mes'
donou o campo de luta, pGr mo sem contar com o integral apôio da Fede-'
f�ta de jogadores a!'tos ::.-

A Ibandonaram o campo. Des- ração t ética Catarinensei I'eàlizou no peito
,ta maneira o juíz procla- como se diz na giria - a prova Que visa desco-90. lugar - Luiz Carlos As inscrições podem ser mou vencedor da partida -

Gentil, com 1 ponto; feitas, mediante o paga- o Clube Atlético Carlos Re- brir entre os seus participánks um segundo
100. lugar - NÍ'vio Andrã- mento d{l uma tax\l. de Cr$. 'naux.

.

.
SAMUEL SANTOS para ri ciclismo de nossa

de, com meio ponto; 150.,ilO, e , com os seguin-
110. lugar - 'Osmar Pizam tes Diretores do C�tt'!)é: 0C- -:x: X x _

terra. Temos gostad.o, sem dÚVida alguma elas
com zero ponto. sembargador

.

Adão Bernar- promoções do Departamento Esportivo da
des; Dl' Jaime H. Sampaio Ivo Grott, vice pres:ct'nte G .,

d d .,' ,

Cardoso; Wilson L de ,M,e- oa Liga Desportiva Brus- uar-uJa e' es e Ja queremos não so cumpri-
deiros; Nívio Andrade e Dr quense esteve na Capita�, �entar ao colega Fernando Linb.ares -da SilvQ,
João Jaime dos Santos tratando de interesses dos e seus áuxiliares pelo brilhantismo da provaclubes ,brusquenses. O re-

ferido desportista, que foi como con,vidar aos demais órgãos :espO,rti-vos da
o representante da Federa·· capital:oO' Estado a imitarem o Departamentoção ,CatarineI).se de Futebol
no match disputado entre esportivo da Guarujá. Contamos, atualmente
:Kenaux e União, afirmou com cinco emissoras e dois ou três jO,rnais., ,Se
à rep'ortàgem que ficn cl.tô todos os departamentos esportivos desses órnico ante a falta de equi- "

_

Ubrto 'emocional de 'alguns gaos procurarem promover competições es-
atletas do União, quP. cem ,portivas não r.esta a mencr dúvida qUE' ha�reatitudes gros"eims querem
tencer na "marra". Tão de �escobrirem entre a vasta multidão

que habita este torrão bons e .exímios despor
tistas que poderão inclusivé defender o pres
tig:,Q de nosso de1?porto além das fro'nteiraS do
Estado.

'

,(

'Vamos, minha gente.,vamos colabot"at
com Q esporte estarual e trabalhar para um
Brasil esportivamente mais forte!

jou na .,ÚIl:ima c sellljnjl,.; CQm_ '*�. "'" por Marcelus
destill"o a' São, Paulo, , Rl.)

"

' ,

de Janeiro' é Espirita' Sal'Jtr. O Paissandú, no noite do Cenas revoltantes e de-
êom o' objetivo de adquirIr dia 5, vingou o duro. reves primentes foram regist.:::ada:-:
um Quatro, com para o C. que sofreu ante o Carlos Re no match em que o Carlns
N. Riach�elc). , naux pelo ,Torneio OSC.lr Renaux venceu ao União.
Todavia, até o momento Gustavo, Krieger, ao abater Aos 25 minutos do 20. t.em

ainda não :t:étornou a· rlapi- o, onze dó Carlos Renaux I po o atleta Edemar \ de
tal catarinense mas, dev€'': por 5 tent.os' contra' 4, em União foi excluido do jÓgo
rá fazê .. lo' no ti:-anscurs') pârtrda �amistosa'.

'

por ter agredido o 'lleLlia-
desta semana, dor da .partida ,

, I
- X X x - Aos 30 minut.oll o CarIO':;

Renaux abriu a' cOlltllg'8m
'Domingo 'últirno no cs- quando os atletas do 'J'Iíir

Com a finalidade de d,"�:- tádio, Augusto Bauer; ü Car- exigiram que o à.rbitro anu
mentir boatos podemos' in- los Renaux suplantou o a- lasse o teJ:'to do Renaux.
fOl�mar, oficialmente que () guerrido conjunto do União Nourival Kasnich o áriJitro
atacante I{elinho '"etorhou de Timbó pela . coiltag;m1 da partida; confirmou' a va
ao Fi?,ueirense; -ass�nan(!o' mínima,: A :Qartida :;;n p:l.l::; lidade do tento, fat'J que
compron:isso, com' Q clube tá foi' peIo torneio 'Prc;-;j·· gerou nO'las agre:--sõe.,. ' Os
preto e' branco, conf'Jrrr.e dente Oscar Gustavo Krie- atletas Jurandir e Ivo do
palavras do' própJ;.io joga- ger, e com, êst:e re3ultado, União atacaram a �;ôeo& e

dor. Fica âssiITÍ desfeita a foram ÉÜimhadas a')' e,pe- a pon'ta-pés o árbl't:.-o da
notícia de ,que Hêlinho iria ranças do União r2fcret;tcs partida, ,para dêste

i'CC:Opara o Âvai; à oopquisra do titulo do alu- , primário e b:fl,rbaro co !'"p-
cjdo torneio, cer ao árbitro da ne �e ,:'rla,

...
- de de ,anular o tento de Car

tado num compromisso' a
mistoso, nos próximos ·'dl.as,
afim de que a direção t.é(;
nica dê -seu parecer a rcs

peito do jogador.

DE PAULA AINDA EM
VlAGEM

,O destacado despíCrbista
Joãc Leonel d� Paula via- ,

IIELINHO FIRMOU
,

"

por W. L. de M�dejros

luta Clav X Liston Iransíeride
- , ,

BOSTON, 17 (DP) ,- El1- perdidos, enquanto O'; pa:- '

quanto o campeão mundial trocínadcres calculam os

,'Cassfus Clay estava te.íz, prejuízos em quase 400 mil
em convalessença da ope- dolares com o canceíamen
ração de hérnia que lrl()t> to- da, exibição da luta: .pela
vou a transterência de S'Ja, telr=ísâo em circulo fecha'
luta programada. para ho-: '''',. o Méàic'o Nathan Bha
je, frente ao ex-campeão. piro, 'pela Comissão de Mas
Sonny Liston os empresa- ' S"t,C'1';s·pts. afirma que CàS:
rios mostravam contrar.e- síus Clay POd2),'� iutar den
dade. Líston estava ahaH, tro de s.Js meses, mas os

do, pois depoí> :e tanja r,,;_ médicos do campeão acha-ri
fôrço para .atíngír G máxí- r[l'A será necessário mais
mo de sua ror-na, a IU'a um mês, o que faz prever
ficava adiada sem data, Já que a luta só possa ser rea

empresários falavvr i - m lizacla em julho de 65.
cifras, com 75 111"1 d::" ,.,.:S

II CAMPEONATO DO ex.
DE FLORIANOPOLIS - Á
BERTAS AS INSCRIÇÕES

O Departamento Tctnico
do C.X. de Florianópolis� a

gora sôbre a rec;pons:t'JiJi
dade,do Dr. João Jaime ti')S

Santos, abriu inscrições pa
ra o ,II CAMPEONATO O

FICIAL DO CLUBE que te

rã início no dia 9 de aezem

bro _ estando as itl8C�içÕfS
abertas a todos associados
do Clube, até o dia 5 de

próximo mês
Pelo ínteresse que esta

despertando, porll."n".os afir,
mar que o II CAMPEONA
TO DO C.X.F., serà. um dOil
mais brilliahtes e disputa
dos Torneios já reaUzajos
nesta Capital estando i11S
critos j� 1;1m bom número
de enxa.âr.i:�'ta:S,

. 1.;.

,lutou desesperadamente '}".n

busca do triunfo, mas q,

aefesa visitante estava :fir

me, bem plantada no ter

reno, conseguiu garantir o

'Clássico O x O,
Resultado este que foi

justo, pois ambas os CO',l-
,

\

lino, Cesar I Cesar II Car
lito e Daniel; Jaime e Za

milton; 'Joquinha, Valtinho,
Lalâo e Anisio, (Marinho).

O G. E. Desmonte com'
Domi; 'Cecílio Nadír, Ito e

Cesário; Fidel e Lídio ; Pe
dro Paíilo, Telmo, Barata e

Elson.

G;LBE�TO
Pllil/R,

Últim'as do Futebol Brusquense
- x x x-

TO,RNEIO DA 'TERCEIRA
DIVISÃO' ,....:

CLASSIFIC.'\ÇAO

Com o seu término pre
visto para. o 29 do cort'en'"

te, teve andamento r.q úl

timo fim de samana c F1F.i,

NEIO DA TERCEIRA DI

VISA0 DE FLORIANOI'O

LIS, que após as úi",iltWS

rodadas disputadas, passou
a ter 0 seguinte quadr:J (ie

classificações:
10. lugar - Mauro Guim:J.
rães , com 6 pontos;
20. lugar - Jak Lorme Car

06S0, com 4 pont.ps;
30. lugar - José Airton

Miguel, com 4 pontos;
40. lugar - Jorge Mil'aglia
com 3 ,pontos;
50; lugar - Flávio Azevedo

2,5 pontos;
.'

60. lugar '-Targi.'lo Fer

reira. cóm 2 ponr..'ls;
'lo. lugar - Luiz Carlos H9.1-
fpa,p, com 1 pooto:
80. ll,lgar - Sidney Bec:ker,
com 1 ponto;

.. CLUBE DE XADREZ DE
FLORIANOPOLIS IRA A
RIO DO SUL

Segundo informll.çãt> co"

lhida junto a Di,ret0ria, do
C.X.F., foi. o. referido Clu
be convidado a participar
de· um torn�io na cidade de
Rio do Sul, em comemo 'a

çã'o a inauguração da s(.de
social do Clube da Xadrez
daquela' cidade,
O nosso informante li fir

mou que o C.X.F., aceitará
o convite e que se fará pre
sente co� uma !'orlie equi
pe, além ae um grupo de

s1nlPatlzan� do Clube que
também integrarão a cara

vana,

-x X x·-

O Tribunal de Justiça
pes.portiva da Federação Ca
tar1nense de Fl!tebol, por
certo irá apf!1car pesadas
sanções ao" atletll"l valt>n
tões do Uniao.

---,
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qujfdo da Posse do Gelle- ççi}do ii. terra. que," coáhe- radQ.6 fl'lãOs de meu querido
ral Vieira da Rosa no car- ce '0110 sua grandeZa' e 'nas. amigo Osvaldo. Passos Ma
go de Prefeito Municipal" e,' suàs . Umita-çÕe�_; e' tém" vivi- chado,
"durante a transmissão 'do dó.c�nósc<>nalb� �rur Não serã, sem dó,vida,
cargo o Preteíto'"Osvaldo taI!-te � seu pl'Qgl'eS$O. N.lo multe cortês, o destacar de
Machado pronunciou '0, se- lhe' f�tam cre,q�� .

p,t.; � p�nÇ88. Tc>
guínte díscurso..' ra a, lhrpo�te' tatéfa, e 4 dal$ me. honrarn; todas me

Faz cinco anos, no d1a de pena. que V. E,rn.. receba OS 'ale�;,�ime, são gra
.hoje assumia. eu o gov:ê�O negÓcios' do muni,c�pio �nl tas. "It-O oor�. Em, tod$s

,
dêste município. depois de situação que reclstAa ;>� vejo li. amizact�, eonsoUdaQa
'um dos mais dísputados, tias' e urgentes" providêl'1- na Vivência ,', de todos' ,Os
pleitos já 0091"1"1d05' na ca- cías para .o 'eumprímento dia� e no contato dos mo
pital catarinense.' das

\ previsões crçamentã- mentos dê todas as horas,
A círcunstãncía de haver' rías do ano �doU:tó. Setá- Mesmo assim, ,é-me

'

par-
podido oferecer a' Florianó: essa' unia luta de viÚil 'sig- tícularmente g.ato 'ver pré
polis várias obras e serviços ni1i�9ão ao êxitô' dos traba- sente, a minha companheira
no setor priyado,' através �e lhos. elb novo exercíeío.. dos' attos e baixos ct3. mí
emprêsas que fundei e pre- Gostaria de' passar o go- nha vída, sempre"e�tilnulan
sido, assim, também: tÔcta vêrno a V. ,Exá. com

.

às do-me no sentido de ser útil
uma vida de trabalho, que compromissos em . dia, e à coletividade, '!ri, com ela,
começou cedo, aos .treze pesa-me fuzê-lo ,nas � atuÍ:\ls 'a presença dê seres que me

anos, e' mantenho )iIÍlpa' e círcunstãnoíasj mas 'não có- deu 'para amparo moral .e

sem desvãos, acreElito h�ja nheçe,'o rrnagre da mQlti- sentimental da niinh'l v&

concorrido para os resJj1- pliéaçãó no caso.em 'que a lhice,·
tados daquela e'eiçãq. de�pesa aumente

"

.em pr6- J'I'1.a8, se 'na presenças' a
Meu nome obteve os su- porÇão, a 'quel não, corres- deslac�r; ausências ha por

frigias de apreciável cqn;, PÇlnde a ,receita, e,' tainbém, que lamentar,' qu,ais as de

tingente de eleitores. ex�rà:' não sei de economista ; ,c�- meus pais, que' me ensina
nllos ao PSD, como a, dê- pàz de formular a equ4ção ram,'l enfrentar todas as

monst:rar o legítimO desejo que compense êsse desajus- dificuldades' com a'.' resíS
de verem à frente do 'gb,.. te,

.

'tê�cia morlll que assegura
vêrno um homem afeito' à ". Aqui ofereço � V: Exà: 'o O' 1 'sneitó de todos. É ,spb
luta e em pd-sição de adml� quadro que �o�tém>o le- $I- 'é�âe ,de seus' mane� que
nisttar o município. ,s'em i_h.:' vânta'mento efetuadô em 9 orientarei I a

.

governánça
transigência nem pr.eocupa- de> novembro' d.a;pó�ição dai; ��sta: terra q�e êles' fuuito
ções subalternas, mas, '�º contas do rpuniCípio' �in alIlaram;
ccntrário, apenas preocupp.- 3i.20,' É um ,resUltado me

do com o desenvolvimento �ancólico, mas '.é a 'verei�de,
dá capital. - �eu cato gener�l!":

As economias, possiveis
Ninguém janiais ocupará foram·' nossa "

preocupaÇão
esta ,cad�ira com maior cà- permimente em tpdos os' se. '

101' e 'entusiasmo :pelos, pro- tôres ',da aI'dmin!stração. ',e
blemas de Florianópolis '\e .nó 'quadro do ,,'fl.,lneion'áUÍ;..
ninguém jamais experimf,ln� mo e:x:tinguimos (ip' cargos.
tará tantas tristezas e

.

de- TiVe críticos'
..

'

e V. $xa.
sencantos por hav�los

'

Pat- tIlmbém os terá:,Màs. êstes
seguido dia e l,loite, meses e são:.'o.s· de lrlãQ no' bÔlso' Oq
anos, sem contudo lograr al- de peJ;'�as, cn1Z!ldas. enooo-,
caneá·los" tais e tantas e tã.o trados gElr'llJj1en,te entre' ,as

co�plexas' se apresentam às'
.

pessoas de pouto .' trabalho.
. .

.

I
.

.

peças do conjunto de admi�, , 0& oJ,rtro�, pem os, outro�,
nistração dêste municí.pio,. dnem ser "ouvit..)s.

.

]\Lo bastou todo êsse. ea.. Confiamos, VQrérti� 'Wlo ex- : Faço' �Ontâ. �. id1,t.eligênCia
fôrça nem o perfeito conh�

.

pOl";ii!nciiJ. '.c;\cii v. It.qj.: M sQ,a e ao e!ipíritQ, );l(19)�co dos '

cimento das medidas.' rel;l'i, Hotmbooid.'i!. �!.v�()��e ,,� l?re�e'qW, ,�@ÇQ�tlgQ jus-' P
"

' ',."
m�nte inçUc.�i$ a �'alilli;;rJ� llQiQ � ij,Q Pllt��Q.ti!init:l 't;J1ít ia u.·',{ilJnQl!!i4�M Q1,1ant9 �

"

,r0,5 S n,9un m', at IV c'; 'm' e' n�tepercalGo� dQ govííJ'l',IO,' Ã ,t�m 'p�iidigQ ª tmlQB " Q$' ,d.ir�trii��, Q,ue vão no�t�ar,
" "

� � ,,

questão�tem" sido a mesvu� ut,()S 'ele stj;a briJh1nte f\:, agI' minha ação à ire);'lte ela Pre-

desrle ue a ca.pital, ernanei� tada. viCia, militar, feitura, Igualmente . ,confio -

pada, vem mantendo-se com' 'Agrl\.deçQ a 'Deus o ter-me, em que, 0S' que me· ouvem, b' i h d
.

A d d · ''\
re,eursos própriOS e sem dado f�rç.as' pSI'a 'chegar conhecedores d�s

'

possibili- ' .

.- ::t i t:: �.' . ""'� re e"
" . '

'I e" � lPl\erg��'8:";'),':."'"posst1--°1idpde de. alar��·los .: até���o fil11 d.ê',:�e lnandato. dades que yon encnntrar e
. � � � �<} '<l:,j . �Jtt 1:'-;1':' . " ".J. .

.

'" .."ed;c'!.a de suas neeessid�- Á 'Êle' di;.I,io-me 'agora, com dq, limitacãó da miÍ)ha ca- '
"

-

des, . 'siricero � fei.:'ror:' pe<t.;bido ''l.lu-: pácidade; lião esperarão mi- Muito se' tem falado sôbre usando a fôrça gerada- pel� tribuição racional e produ-
de 'e, ilumine o. -nová Prefei- l�fFes�'

'

,

a impossibili.dade de el& Usina de Esperinha., Uva..
.

Quando '{ôr eSCli�a ,a ,Pe- � \111<' J;'I1inhi ,t,e�r�, ll?ilpan-
.

Envolvido pehs circuns- trificar o oeste cat'lrinense, O fato é que, enquanto A SADE, companhia de

. quena história de n,]ssa par� do-:P' d!1. tr�ste2;ll-' do de�enJ, tandas P9Jític':'s, surpreen- uns ainda teimam em não eletrificação co�n grande
ticipaçãD nos desHn3s' desta:; -ca,n:�0 I:l ga: incompreensão. dido com,' a

•
mdicacão' de déritro do plano que o,,,Go- aC.mditar na solução, os tra- fôlha de serviços no ramo,

Casà, é certo qué ne1a não
.

A5J m1:111 F'art.�do" �o, Vê- meu ri�J!le, o�_viaine�tt! nao vêrna do' E$tado, através balhos de ligação d'l' rêde -responsável pela obra, está

h8.,ierá nenhuma página a: ' lhó 'e combativo PSD, devo �ive, íl, oporhm!dade que da �"Cretaria do Oeste, e a vão sendo realizados em desenvolvendÇ>, um-'1 ativida

registrar. f�itos de prQl.: : urÍia,:, pàlavf8:' d!'l� ,agradêcio, surge' das I(Jfigas, campa- CELESC resolveram ac!_otar, ritmo a.::elerado, numa d� de digna de nota, tudo fa-

mas posso afirmar hoje, mente .pelo·, respeito' ('.oro 'nhas �o�ít1ca� 1('1.1'a elibor�J:, '

---- ----------------..

para o historiador. de ama· .• 9-i;,<ij"fD,Vl'.riàV,Elrm�Íitê acolh,e1;1: um proO'rama ·Clrf"mstanCIa-' ('At'TA rATARINA PREflSA DA BR 59rdí que aqui' . ,govêrno se .. n'iilli-ll�s decisões; sem, nélas;' do d�' �m.ba ad;rii�1istração. ;) .'4' A� \i-.,' " 'f;\ ,,' ,
:,' '" '.' . :, i ", .: � ;": : l; I

118u�ecomham..tecompcis:'�uli?a.hrm�r'�teTfer}do, i. Noentret"'ilto' afei�o"co-

C·
, '0".': .. ;f",:'i' ,

','

d" I' "f'
\'

b"tUl'aeaautoridade.doPre,'�et'e,c::�:aqu�"re,gtstt9,'0:fato �'cn,',�}O�J.;,·:�,�,��a�l:eV."cons"' ,r�n:'·'l·r-,S·a-'o Ec.t�' u''a \/al-' I·x"�r" a's', ",'a,ses'feito jamais de' d!1tiiu nas" dê: gi\'é, em ,�étihUll�!l : Opi,)l'r e,�eI?-clOsq'.das 'lJllssoe� ,e dqs \J � v:', li c: "
'

cO,n:::essões fáce"s t�o � gôs·,
" t'úni400e' qêle�< 't\-c;e1Ji, soilei" fatores, clã decisão de di '''nO ..' -

to de alguns admiíiistr�dO-. taç&es: de qualq\w17'r:liturezú: \c'In:l;)1'l.l('l�' não dei�(j je .

� I

h
.

I BR 59res,
'.

'

,.

Soli:, o únic,o, .re�PPJlSáyel ter. dil'�t�,i�e,s bE)1i� defirli�as, ai a ca ITr p ?'na) pe a
'

'

Construímos amplá ofici-: 'peÍo,s atos 'da ádiUliUsttação' �ue llegmre1 com essa flcie- "'-.. ' _ _,J ,

na mecânica,' a frota de- ve� nó pedO( , que hoje terrni- )'dS1de 'e firmeza; que redti-,
'

.

,

,

• .' , ",

culos foi tôda ela rE1parada� na. mo como apanágiO de Imi- Reuni�o Qu:n'ta-feira no Palácio das Indústrias com a Participação' de
03 se�'viços internos' e os Ao meu velho, e' querida nha vida. .,

vários departamentos 'sofr& amigo d,,:,. Aderbal' R.amos ES1>a.s diretrizes, é claro,

r'am' modificagões de ma�, da Silv8.: 0 agrad?c�ento dizem da meta prüi,eipal do

neira a facili�ar o trabalho dê sempre. Bem - Comum do florianopo
e proporcionar maior' pon- Ao govêrno do. Estado, na litano, no q.uadro 40, catari
'fôrto aos func�onários; cons- pessôà' de seu. digno e ope- nense' e do brasileh'o"

truímos um gl:UpO escolar roso chefe, sr, Celso �a:'J1os,.' ,Na ma,rcha para, a conse

e ref'Jrmamos. vários pré� agradeço tôdas as atenções" cil!'ão· 'dessa meta,
.

tenho,
dias do ensino municipal; a com que me honrou, e a CÍ-, co�o,,' .todos os g�vemos,
rêde de professôres tornou- .

dade saberá fazér·lhe justi- r etaúas bem, preciSas. de ação
58. eficiente· e a' ipstruçã.o ç?o pela,s grf.l.I)des obras que, po'litka" admjn�stp:l.tiva e

teve seu níve1 elevado; pon- sua "ldministração tem aqui d,esen'l(olvi."I1ent.ista,
tcs e pontil):lões estão plan-· reiüizãcio,
tr.d8s em vários trechos do Fin,altpente, , !loos. dedi;:a-, Na mlnh� conduta politi
município,,; o funcionalismo dos funcionários .

do muni- ca, � minh!:\- siúgui�r �osição
vem O'btendo sucessivos au-, ,cílíiio, aos oper�rios· e aos de desvinculado ,de q�alquer
mentos e dispõe. hqje, ,de ,amigolS,' envio minha cor- partldo e de eleito por agre-'
um serviço de abast,êcimen, dial Sáudação e os melhO'

.

mill.,.Jes quasi, semp� coo-'

to de gêneros que muito .. () " �es' agrà.decimeÍlto�' Pelo fijtantes, s� .não me,__impli;
teln auxiliado,' Dotámos a, pre,st4nos� a,pôio ..1lte dê: ca,m "partidariameníe no go

c1,dade de U:T.i.a estação ró- le,s, reçebi, nas, �oas horas" ver,no· mUQie,ipal, .

não me ,

doviária. abriram-se ruas. 'quE) :fomm 'roucas" e nas llJ'lp,*,rn, abdicar' de 'minhas

Calçaram-se outras; potas difíceiS" que' fora;m &n4ências políticas, consu'

Ar'u' nãq se Jez p01!!"i,ca niüitas""
.

bst"lllciàdas nos postulados
de a'r1ei.a. Não se perse.guiu Voltó, agora, 'para .0 des- revolucio�ários que ajudei.
i e o�nço, ,que 'acredito mereci" em 'longos anos'· de luta

. n"ngn m.
. ,

.

Mas ,os relapsos e· falt!)- . ,do, com a ,coQ&ciência tran� frontal, fir'már ne::;te. recao:.
sos, a êstes . Dão poupa- cihlla e um olhar de. esp& to da' terra brasileira. 'Te-,

;nos.
. ,

ranqa ,para' o futuro �e mi- nho, pois, o' direito,:
.

e o

PElSSO, assi{n, ,meus SI'lIhl'lIj- nha. terra.,
'

rei,nvidico, de ser tim Pl1l-
rés: olhar :s�renamente para

• tnts.
'

,

Esta é uma hora 'de fes

ta, A amíJise da gran1e lu

ta: de todos êsses cinco 'anos

'€0. .t,,,,.�fa para ourr� oportu
nidade.

na

:te * *.

Viémm aqui,' os que se

fiie;ram presentes a esta ce

remôniá; trazer uma afir

maçãQ ,de créqito· para. que
eu po!)sa _ cumprir

.

o me\l

dever
. para_ "com o, povo:

Não me dêten;i 'em agrade
çer ê�se honroso voto de

cop!iança, pQis, muito d,ifi
eH senil;�IQ a contento.
Asseverei porém, fosse dado
ao meu _coração evadir-se: d,a.
mim· sêmpre feliz ceÍlsul
do édildCfente. ,trad'\1z�do 'te
ria. plenamente, miriha gra
tidáir'>

' .. '.

Respeitando as posições
existeÁtes, até onde ,:olidam
com 68 reais Interesses da
comunidade fl0r1anopolitansl,
'eSpero o respeit." dos que
'as detêm.
, .

Não governar olhand'o Ó
paSsado. Nlo vau adminis
trar . medindo minha gestão
a partir das falhas exis
tentes. Se erros houver c:

e os haverá, pois faliveis
são os homens - só me in
teressarão Il'1 medida dos
ensinamentos decorrentes e

no sentído de não renetí-
108,. Não fugirei, ent-etanto,
li: responsabilidade re dê
les provier•.

,

Minha. conduta admínís
trativa assenta-se no fato
de .que, por mais avançada
que esteja' o \ecnicismo,
não pre�cinde êle .10 homem

p,'lra dinamizar a máquina,
É o homem Que está na

origem e no fJJll das co!sas.
É êle que pensa, que pro
move,. que aje e que conclui.
�ão é o automatismo ele
trônico dos maravilhosos

rqbl>S que, preside á I ci�li
zaqão, mas ,a vontad' insu
'bstituivel do homem, sob a

orientação divina.
É elevando o honem 'qU'l

trabalha -na' Prefeitura que
melhorarei a máquina, ad
ministrativa para que ela

possibilite as reaUzaç5es
que nossa Capital tanto ne

cessita.
Sei daS suas falhas.
Nl!.o . passou. em sua ad

missão, pela triagem ini
cial de capacidade. Alimen

t�ram I
essa falha pela poli

tização constante em todas
S1S atividades. Não lhe de
ram o estimulo de uma se

gurança financeira. no pro
vimento de suas necessida
des. Viciaram-no com o

exemplo da' inobservancia
da lei, com o abandono do
senso de. responsabílídade e

com a índíscíplína das ta

retas pela priorização, vezes
em demasia, do particular
sÔDre o coletivo.
Mas" sei também de suás

qúalidades,
Qualidades ,potenciaiS que

assim permaneceram por
que 'ldormecidas pelos deli
dentes fatores acima cita
dos.
Não é, senhoras' e senho

res, um ql,ladro particurar
desta Prefeitura, mas a trá

gica rotina de deteriora
ção que dominou o pais
nêsses últimos anos,

Evidentemente, melhoran-.
. do o operador, melhorada
estará a máquina. Comba
tendo o Vicio de não obe
dec�". ao estatuido; restau
rando o escalonamento das
responsabilidades e díscíplí
nando - êsse o termo jus
to' _. as tarefas num sen- Pata a consecução des
tído objetivo, finn�rei, ba- sas.metas, . empenhár-me-el
ses sólidas para realizar ou em
dar a meu sucessor possibi-
lidades de fazê-lo. um programa. -detalha-

" * .,
do, cuja: elaboração já está_

Minha conduta desenvol- completada e breve será
vimentista assentá-se nos do conhecimento do, povo
seguintes pontos:

.

- um reestruturameato
Recuperação do ho- do organísmo da Preíeítura,

mem, no seu aspeto mais para dar condições de . run
amplo, para que êle possa, cionamento adequado à con

pelo conhecimento, pelo es-
.
sccucão dessas metas. ,An�

tado de espírito, pelo esta-
.

prójeto já elaborado e· que
do física e pela segurança será entregue à colenda Câ
social" ser) util, em pleno mara Municipal. '

rendimento, à sociedade. � uma' c,oorde�ção dinã-
- Plano de· abastecimlm- mica com as iniciativas da

to, com base na produção Únião e do Estado 'já, e�s
da terra, do mar e a ani-. tentes· no território, munid
m�l, no ,-sentido de alcançar paI, no sentido de, beneficiar
a Rato-suficiência e, núm� diretaménte ó Município.
segunda etapa, ceder os J

excessos,
.

D_;_ Plane viário, não só no. '; ,;

sentidO, d_o trân i.to facU da, )

pJ!odução,' mas, e principal- ,

mente, do da explorar:ão da
nossa 'maior e mais ime-

díata fonte de nquezas que
é o turismo.
- Plane urbanístico, não

apenas no que toca à esté

tica, mas, e sobretudo, no

que 'concerne às , condíçôes ,

dignas de habítalídade,

- urna revisão tributi�mais capaz de dar os mel
pf,r�\ o desenvolvimento. �Capital. \ .

- uma cumunidade'�interesses, iguais ou idênti.
cos formada pelos lli�Ci
pios da zona seo-econe
d�.' Flori.!1nópolis, bem (l0ln
os, litorâneos no san

mais }l.justada à realidade ,partícuíar da pesca.
* ;jc *

Aí têm, meus senhores, &
minha orientação
mental
/ Não são promessas"

'

.

São apenas 'etapas, de llllIa
marcha .

?ão se trat<1 de cort�j
6' p0\10, pois não sou POli,
tico 'i,
Tràta·se �;pehas de se

lo em profundidade
Q1,Ie Deus me dê fôrc

aos"
<

senhores compree
Não estou em causa,

Qqem o está e Florianó<
poiis
Muito obrig&c1o,

.".. , .,..

ES: ·ft
O fIlAlS "in <co j)1.1>"

. FIo' jahÓpolis! (Quarta-Feirll), 18 de Novembro ele 1964

consígn iidos mais--S____"--Otl-m-'�ilb----"-ões-,,'
no orvamento do Estado

Quando .11 Secretaria do
Oeste viu, aprovada. a Lei

que a criou, diversas foram

as correntes, políticas con

trárias ao Govêrno, que cri
ticaram a iniciativa pionei,

ra do Govern'ldor Celso Ra

mos" tachando·a, de medida

eleitoreira, com finalidades

de empreguismo.
A medida que o tempo

foi decorrendo, entretanto,

_'-,-"'-

PROVIDEN'CIAS 'PARA' O LIXO NO
ITACORUBI

Na sess�o do dia 16 da
Câmara Municipal, o verea

dor Domingos 'Fernandes de
,

AClUino, anresentou a se

guinte in�i.na�ão:
Sr, Pre�ldeqte:

. Na fo'rma regimentHl. for·'
mulamos a present.e, in�Ü'a
ção, pa.ra, o sr. Prefeito Mu

niciual, fazer urna "isjt�: ao

local. on'rIe é deno<;itad(j> o

lixo da, �id�de, nl) h<';rm ri,e
Jt!\�nrubí. em ter.renQs fron

teiri'}qs aO. �emitério publi
co. e (1nnstfmte: '.

. l�) �le o, lif[ó ali. d�'1osi

t�i"o, f;.f� eX"lpstt'l. s"\n-ip \Im

,n1'l�"p.n"",rn 1"I'�t,,'rJ:l' õe ""ns

C'1S e todos os tipos de in-

set.()�::; .

verão, maior será a inci
dência insentos, correndo

'perigo 'aos· habitantes das
. localidades vizinhas.

I

3°) Considerando·se que
nas imedia�ões, está locali·
zada a 'penItenciária do Es

tado. bairro da Trindade
Universidade de Santa

tarina, e bairro do Itaco
rubi. merecerá a presente
indir.ar.ão toda atenção do
serviço ,de' saude do munic)
pio, e esneçialmente ,da
Exmo� Sr.' Ptefeit0 PaulQ W.

. �.. I'

Vieim da Rosa, que, temos
cer.teza. tOMará as çJ.in�idas
P!o'ridêndi:'}s.

S,S" em 1"/11 /61
Ass, DO)1'lin":'<''i 'Fen!,mdes

, de Aqü:i!iú
.

"

I'

i

'0'$ tr'a··

zendo crêr que c!1ffiPritã in-

, tegralmente o .cpmpromisso
,as�umido no contrato, fir
mado ".om a CELESC, para
a eritrl ';a dos serviços em

10 meses; prazo ,êsse que
terá seu término! em fnaio

,

de 1.: .iS,

'I
,i

.

Entidades Governamentais e Asso dações de Classe. '

:. _

Com a' l1articipação de tod.os os clulJes de . serviço de tas, além' de entidades go-, serã iniclaaa, visando a con

Santa Catarina, Associaç'Ões e Industriais; Entidades Pa- vernamentais e assoCiaçO)8 �lusao das obras da impJr::'
, ,tronais, F�derações (lo. Comérdo e da Indústria, Sindicatos de . classe.

. -

t,ante l'odovia.
Rodoviários, DNER, DER, PL�MEG, Secretaria da Viação, Areunião de quinta-fei.::a A campanna· peta �R' 59
CODEC, imprensa e rádio, será reaIizad� em Florianópo. reveste-se de excepciomtl' teln adquiridO ,excepcio lal
lis importante �eunião, quando será debatido o problema importância pois virão, ciS- vulto nos últimos dias "e
das obras da BR 59, sisti-Ia jornalistas e .ciné- está polarizando fl ?piUü:>'

A re-imião, que será realizada às 20 h�ras de quinta grafistas eie Sao Paulo e pública catarinense. Pare

feira, próxima, no auditório do Palácio das ;ndú�trias, oh- Guanabara,
.

que documen:' aes, muros 'e parachoques
jetiva a constituição de uma Comissão Estadual que fixe as tarão para todo o país os d,e. caminhões ,ostentam t)

bases de ampla campanha reivindicatória para a conclusão debates em torno do grave slogam SANTA CATARINA.
das obraS da �R 59� problema que aflige o E�-' p�E(n8A:">A BR 5.9.

ão é, o Lions Clube de Flo- .

!ado, ,causando sérios pro.,
.

{' ':
,

LlONS DE FLORIA:r�ÔPO- rianópolis, contando com a JU."''''s a <;"!> eco.nomia e .te
,. ,OOlliVlTE.

�IS PROMOVE colaboraçã,o das' CâmaraS, senvolvimento. Os organizaaores do en-

J'úniors do Estado, R.ota- 'I' "contro, .de' "(nlinta-feira es:'

Quem pro!nove 't -reli....:- rys Clubes da� .3.oroi,Jtimis- 'EXPLAN:A�AO SOBRE Ata0" c(;mvidapdo' �a, i�prem3.
DR 59 o rádio e as e1'l�,iãa:des in':

Na oportu11loade, ser�' fei �ere8sa:das ,para a .! rennu..:)
t!> amn1<1 <>xplal12Mn sfbre no Pá�cio das Ipqústrias.
� importância da BR ff'

\

quando será' formada 'a lia:"
para o desenvolvimento de missão Estadual pe1a 'Con
santa Catar,ina 'e estuda- clusão da Blt 59. ,

das as bases da campanha (SANTA 'CATARINA
de âmbito n,acional, que PRECISA 'DA DR' 59)

.Renhor Prefeito "e meu

fpa",' (I" l?p-ll,.,l'l�ão. Pevo'.u'

O . Generaf Vieira da ,R<1-
.

ção que não é o movimente

'sa pr�feriu a seguinte orJ:l.· fl ..........r'ln a'Ie asseQ11"nll' su�

ção: ' vitória, mas o 'eSpirito do

"Exmo. ," anseio de .l:l.llOS de paz para
Exmas. autoridades o B"a<;il,

Senhor8,l'i. ,Sennores Livre, por delil?erada e

Deseio, como primeiro int.eligente dedsão dos par-
ato 'de' mirihfl,' gesti'\o,

.

invo:, tiQ')s {'me, p'rom01lerl'lm mi

car a, protec:ão de Deus, pa- T'.h<Í. elei.�ãf). a di4:lt'iz poli
rf.J ('111e .'1nssa bem c.um'11·ir til'''' nl1e t0mei é a no -res-

,

a t'lrt;lfa «ue os homens des, peit,n -ao "S<lt.llS "f110" detér-

til.: l)ela térra " ri'lê imP� . mirt!ldt')' pe1>1s últim.fls 'ur-
r � , �, --.

'\'}
.

ràm..
,

'

I').flS, C"',:,",", i,lTna Rfir"l1<ldí.o

'f""l�";�"'-T"'e lO, �M,l1"�' 1'ls· de e"1Hf1ih1'ln bf)n�f.;�.n 1:')'1,"1l.

pe"e"a do exen;íf'if) rle t.ão o nq�,n· e "" ...<;""}o n",il'l. QS

}:,',,,,:)!':o qui'í'l .difi�i) ,,'''r'R!J,
. rrrtiç1ns políticos aqui mi-

o tê·lGi:. l'ecebldo hon- . litant6.:l.' .

.� ..:���\.::

ve1hn e n"e�1Hr() amigo �.
np,."l "Illei'ra (Írt F'ns<>:

'l'eT'1,h,n TI1ll.;t,,, ,hoT'1r?, e ',O
r�-'v;'--n "''''''7.81' em tr'lnsrni
ti,. ,? y r.:"""l O p.\""�,, de Pr.a-

,

fpH", "Ie ,"Ii'l·... ,.;"n"i"'lol;s:: e i:>�'

';':'.

\ 4' f �. fi
.- � 1 'V'''! 't; "', .....,: ... ;""; � (-:ii: !-·(�:-1..

,e afd·

A 'par d,0 auspicioso acon'

tecimento, representado, pt
.10 vulto da: soma consigna'
da' ao 'orçamento origin31,
'não nlenos auspicioso é o

fato-de .que deputados ol'iulJ<
d�s de outras correntes pO
liticO-'partidãrias se inter�S'

,

se�, pelo aumento das con'
. {sigrtaç'Ões destinadas à Se-

-:-r " _., cretaria do Oeste, QuandO:
FIINCIONÁ,RIOS DA PREFEITURA HO.. me�os,. isso si�ifica e trS'

'duz com clareza meridiana.

M'EN� GEI'AM O�VALDO MACHADO�" :rr:��if:O�ec�t���:ian:
no; Hélio' Peixoto, Walde-' ,Oe�te, ,e, em última análi'
mar Vieira. LUClO Freitas e se, 'na' ativid'lde que veIll

Baldicero Filomeno.· séndo deSenvolvida pelo �ell
titular, o EngO SerafiJII
Enoss Bertaso.

Ca- Ontem, às vinte horas,
na Chur.rascaria Lindacap,
foi homepageado pelo tú
mino do seu mandato o Sr.
Os�a190, Machar'lo, p"'los Inicial�ente fálou em po
funcio"árlos- i'a Prefeitura, ,..... 1'1"'1 """cionér''''' " ..tr.

com,um iantttr � Que com- Alvaro MU118lt da. ,S1l'V:�
�d�;"��ll

.

�rà'11de número de
'

postertom.ell'te, em nom� da

,fu"';cionãrlo�," Elsf:h1!>1'!l"1 ba"'can,a o 'vereat'lor Hp.!iÓ
.. �

.

.. "
. I'., . �

t!),mb"1Xl pr�sentes, solidan Peixoto"e, fina'rneTl�, agra
Z3�rl0-se co'n 'o aconteci- <decendó, e'· ·vibra"te alócu

. ' � .

ment.o, os ven�ar1ores: no- ção o' homenag�ado, sr'. Os

llÜl1g0!5 i'o::!�h:;<.::�&-'" d� AllLl!� Mach",d0.,.:
�:. i.�

, ção
que ess.� mentalid'lde mu

dou radicalmente, Hoje

,Secretaria do Oeste já é e

caJ1lda: sob outro. ponto
vista. Os méritos da iniei
Uva 'cl.e sua criação e�t
sendo devidau. 'nte obse

'mais ferrenha.rnente con
.. -rte:.""àg0ra l'econhece-.a j
'teza e o alcance dO: ato
Governador Celso Ram

Es:sas considerações,
feitas. no momento em q�
',6,dr, Semfim Bertaso r

De . comunicação assinadi(
pel'1s Deputados Gentil

,<in. (UDN), Antônio
(;úetti (PRP e Genir DeStri
(PTB), na qual está consig
nai' '1 a, informação de q��
vor'\'i '�Iherida apresentada
:por'· j á�ti� ,5 parl'1mentares,
� Sé�rê��ria do Oeste, viu
'aumentada sua dotação or,

çamentár:',' paTa o próximO
m�eréic.), em 800 milhões de
cruzeiros, A 'emenda ao Or'

çamento do Estado }oi 'lP!O
vada p�ll.' Assembléia Legi�
lativa, fat, êsse sem dúv!-

I
'

,

da ausplcioso, se levarmOS
em conta que a dotação
o!iginal er. !iada pelo PO
der Executivo, proporciona'
va meios suficientes para
que o Secretário do Oeste
púdêsse realizar um be1l1

,ela,pl""ado Plano de Traba'
lhos para o 'ano de 1.965..
Com ê s s e substancial

acrés.cimo ná sua dot�çãO
orçamentária, por certo, II

Sec.retaria do Oeste encon'
trará maior campo !pa11ll
estend'ilr suas atividades

/

já
eláborad!ls nos estudos do

Plano
.

de T:l;abalhos a: s,er
anUcado no· próximo exer
cicio.

Os 'que nâ,o ac:reditam 11&

ob�a" poderão visitar a zo

na em'· que uassará a lin:h&
de trf,"smf�<;í'í.0,' ,pois tetiO
.11 oDo"hmidad� de consta
'a r�.utdez e a ex�elência daS
servicos que estão senda

<

,:�
;""'�'
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