
Interve�ção
ç�ntem

.,

BRASíLIA, 28 (OE).' - À nas f1"ontei,ras do sul, com

mensagem: presidencial sô- o: 'uso de aviões..
bl'e íntervcncão v da União> '3'» A pnisâo de um �fi
em Goias, envíada à Càmf.tr�. cíal da F'�, vítima do Ato'
ltld�ml" contém 'cinco' ítens.'

. Institucional," que' conduaía
·l·� A exístêncíá de artí- Plat�os subversivos para
cllÍações subversivas parã- COrltrf.l-rev61u_ç:il,o,
lÍllas, p,rin�'Ípalmente no Rio 4,") Articulações na, Gua-

'Glnde
elo

..Sul" .com.. p�Í'-, naburá de G�{)ment8s .

,;; ação ele 111ihtaJ�s' at.m- tares iltingld'QS Pelo Ato
.

os' pelo Ato I1)Stitucio- InstituçionaJ.,
-

com pessoas.l' '
_, 1(.'. •

...,nal; e contacto.:;; i �om ele- ltgaclas' a'Q ;doVêm()"' de
mentos exilados,'

"

'

,G9iás,
�) '0' ma'nifesto elo ex-

'

deputadb 'federal Leonel 5°) .� ebnstlint� troca ,de,'

t(iZOla, �proyeit,llnç'\'o o cu- mens:l�cl1S' �m ,código: entre
a criado pela situação. de vários pentos do país, com

iás e rem:4ões suspeitas � Mont."';id�'),

.ern

deputado
declarou

de
Rl.<i 28 (OE) . Asses-

;l, ' .' c'�r"'lS do" GÓ\ ."'n1'lc'<Jr ar-

lll-<;' Lril'erdà- diY1.11:,;� 'am t;"
, 1v1OO18o' que o chefe dO

�
E�eGutivo 'guanabari�o

"

en

_toü aQ presider.,�e: do Su

premo Th-'lp'um:d Federal, Diz
,
'.
o sr, 'Carlos

. 2.7.':;;�'c'in� - {Jil'ü
,

. l1UQ flcrà.ditt� . i}:;1i�o,. Sldo, o'
.'�irÍi trç> Elljeito. 0>\ \Costa,

;�����..������t.J��t '

se d(:.�1àrarõ(;)s ,
forem

co'nfirmadas, irá' '')rocessar

o Mini�t�o Ribei:i:O' da Cos'

ta, por Uljúria e call1nia
contl'a .(;, autoridade 'públio'

, .

ca.

''krar c 'até Édcr, sendo lj'�e Idelit-as 46
sã.o vitónas, das (FIU'�
l)or nocaute.

I '

então bnicto

Beqlardo. CarabaJIo, I)Or' )�o

t!aut:e, ")evemos salien�ar'
q,ue, esta' foi a 5)0 luta' de -_.- �--.......-----f
,�-

J(EiNA CÃLM-r)tf®IAS
-l ..

QOIAKIA, 23 (OE) - O cio,Ca:rdoso, eh &�cretarla

1 "lltldru�!Js.
�iOR2EU MAIS
UM'

Cel. Ivlei.ru, Matos, Interven

tor Fede"nl, em GoIás, em

l?e!;l primeiJ'f) boletim envia·

dQ 1ntcl'ior e Jm:tiça Q Jai·
me, PE'l;:oto, secreLário ele

Segurança, lnicjnram pr.ovi·
ce. ••

"
" .J';'ncias par�l, n prisão 1me- PAl'HS, 23 tOE), __ o Mor.

f; i;'.,ao, �;�sidentt; _",,_;;telL ,Uatll cl.(l p:,·th;[Jutada Josó 1:'0V usta Dlal,lhú, 'nmis UlJl

Branco, wormol.l que a ci- PorIil'io l' ,lr 'ldos os CO-' dos quintuplos naseidos,
1'ide de Goiânia' está. em mUllist·.�s (j1l,- fugiram nara num bairro de Paris, En-
calma. 0'" ':n'onéi;� Epitá-. q interior do Estado, contl'am-sc vivos,' s,omente
_,." '__,,�,< M' •

duas meninas
'

e um meni·
no.!'RUMORES SOB'RE À' POSSIVEl \DER·,

RUBADA D,Ó- GOVERNO URUGUAIO,' NOVO, BATALHA0
SUEZ·

, - -��----.::_'_,__---

'",
ElU luta que deixou pa:

t�nte sua inconteste supe
rioridad..: em todo o uniyes" MONrr'VIDEO, 28 (OE) '-dé esq'""n'da "J'':;poca''. ° 'pl'Í

- Df'':1.w1\;ias de çiesconten· Íl1eil..... Ltfirma· qu'e o Conse·
tameli�O de ex-militares e a lho Nacional do G('vêrr.K)

RIO,'288 (OE)· Seg'\-le
. no., p1'6xil110 . mês para a

"faixa- qe Gaza <> novo' , con

tingente do Batálhào S\.lez.
Os pracinllas estão' sendo
submetIdos a treiI:la.r;nento
"no HO( Reghnerito ele Infan
taria na Vila Milit.<:l.r.

..so, demonstrando a DleSma
, fOrM.a CL.l '1ue' se sagro,"

�

Can
_' eão m'�ndial da cate�

goria -'9S pês?s-g'álos, ,an
teonten ,,'in Bog-o�,"", Éder

,Jofr�, apo'� hav�l' ganho to
dos os �ounds, 'no sétimo,
.finalmente conseguiu do-

existência de um pIaria des
tinado a derrubar 0'( Go

vêl'l1o uruguaiO, foram pu

blicados :pelo jornal oficia

lista uEI País" e l?�lo órgão

realizou uma sess[tD ;'ec1'e
ta, para ouvir : as cHmún

� elas do Mmistl'o' 'do' 'In te-'
rior, sôbre' proble�nas 'mui-

.

to graves, 'urgentes e' Secre-

t0-r'. .';

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

-

.

o BA�CO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINAS
GERAIS SIÀ lem a satisfação de comunicar aO' laborioso-

'\ ..."
�

,

DOVO de :Florianópólis a inst�la�_ão de s�a Filial nesta ,�a�i-ltal, çonh�rtte em estar contnbuIndo para o progresso SOCIO-·

economico rJa-' terra ,catar,inense., '

A Filial d(, BANCO COME.RCIO E INDUSTRIA DE
r\HNAS GERAIS 'SIÀ, está'i,nstalada à Praça XV de Novem

, � \, br�!,onde a pi=lrur das �O,30 do dia 30 do' corrente,eSígn1mos
v !:li ),

sempre às ór�e�s- colocand.o à disposição: de !odo_s uma equi- ,

� �A� pe alíame�te especi�l�zada e uma, ira.dição de muitos anos.

� � em aíividades bancarIas. I
,._�

. Florianópolis, novembro de 1964
,
""

L
. \.. .

'Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais SiA

f"�lial de floI;ia�ópoli� ............ ,.

"

, RAS1LI_\; 28 (oE) - o UIO 23- (OE) ',� Tranilferiçic para; fronteira do Uruguai, 'I.eri<l

,Presidente CasteJo .Branco 'lgora'que o plano' subver- Alegre e interrogado no o objetivo' de atroux» r a

'ja está de l?o�se dQ 'relató· 'sivo que serlli posto srn: 'Quartel-General, da 6: Divi.:' vigilânçL'l que Vem sendo

ri9 do Gal. Justino' Alyes execucâo -

smiultâneamente v são de, InÚmta;ri!il, .:i prêso mantida .naquela ZOt.c1, do

�·BÚs.toS/ -sôbte .á descoberta no- Rio/brande do. SU}" em relatou 'todo o plano em que se aproveítaría. O :D::'x·

doi 'um Plano' subversivo, ·SãO Paulq ·.e n� Gw:mn,bara, perspectiva, revelando, ín- neputado Leonel Brízola pa

qUi:: '�eria> símultaneamente caso a.' crise de QOi4.s, dege- clusive, os nomes dos rnen- ,_I penetrar em tel)'itQrío ,

eKê(eiltado P9 .,Ríp' ara�é i neras8€' em �utn arr �,foi tores q 3' estão no UI'l'guai brasüeíro," [untamente com

do Sul, SãO- PaUlo· t9� d,�sm,antelado. pe10$ servi- r: dos' executores > em ter- outros exilados, todo,'> com

ha�á. Os planos foribl des-'
-

çps de informação do UI ritório brasileiro, principal- carefas especificas 110 de

�:;owZ'tos pé\)' Servi,ço- SêeIlê-· Exército; '5.,,- fion«, Aérea 'e mente no Rio Óraide do senvolvirnento do plano, •

bo :'do Exé;Ci'oo, em ·co1àbo-- secretaria. dai 'Seg�I'ançf\' de Sul, muitos dos quais 'já es- O Presidente Castelo Bran

raç�� com !l. {i' ZQM ).é;re�, -Bio G�e,'do SUl, gi-ut;.as tão presos, 'F!-lbe·s� que e�· co já está de ,posse de um

em 'aç;,ãú "c0I?-j}m� qom,· I'IJ' às *el$�s feit'i-s' PO:(l11'Jl' tne eles est -9 elementos ,reJat'Mio -mínucicso que 111e,
,

secr�a��:,{">de, �úg.u-ranl7.a: -dQ., exilq,do' político brasilairo·
A

atíngídos »ek Ato· Institu-
'

J_êz, 0/ Geooral Justino Alvos

Rio, �l;ajide, dê "Sul.', Vátiós - riQ 'Ur:l1&'tiat, prêso em Sun- 'cionâ-l.: 'inclusive das Fôrças :Bast,os, cómaridante' elo, III
e:lel!nentOg <:o�rfprÓttl�tkl.o$. Ui1a.:!lO . ti,frametit9 depois Armadas. E:sél'citC' revelando não ape-

. fÓT!nn presos .? novas ppi- .
"de t; '·I).I;>,n t a fronteira com Apesa� �s reservas mah- nas o d senvol imen to elas '1.

so�es pücIeI':'o ocorrer aio<lri' ínssrucões Sôb,re 'o m.ovi� Aida�" em tômo das decla- ínvestigações que estão seno

IJ.a pr6xÜ1l'i semal'!-a.' meato em organicacâo. 'rações 'do exilado .prêso; elo realizadas com o concur-

BR.(tSfLIA. '21}' '(OE> -.'

,\

spurou-se que êle forneceu so cí{, 5." ZC.13 !.8tea �,Se·_
Assessores d Múlisüo dri liifermq!'êies colhidas em d,etalll""s do plano e revelou . cretaría de Segunmça, n1HS

Guerra, inror,m:1l'h-pl búe o scfol'€s rúnjt�'r(..:; . adíantsm que. 11 '2 vez pôsto em e_v- dando' conta, -também, da

Gal. ,çósta 'e S:J:7;l .recetJeu� ®,e 0.:6 'Uâd0 prêso, . ctrjo púçúo;' COOl a eclosão de profundidade -do rnovímento
jnfop$:naçÕé� do"'.Gal. "U'stino � �tlome �,ai'� não foi rcve'ln,- lnoviment.ós armados em di- é _dos ,n�1l1es dos seus'men·
AI"'et 'B�tos, Conlii:nd;ante", -4,0, em .i;lI).éríct6 dns' inv"es, \rer�(''1 lX?ntos, distantes 'da t.ores.
do 'ln:; Exérc;rto, ". Sõbre." 8, �a.çõeS. :' qu'e "Pl'OSS.3gUen1, ,--......-"....,.....,--'--__-- .......----'__..,;..:";" --,--.,......._�

deSl,1.l'fii&ulação' ae' 4i1l1PlQ,:.' �àv�ft.d.�nI2lado· " d, '!'l'QntNra· .

'

. plíVi�� ��bvl�r�)�,·. CJ.ue:.'de:r�· . cÓm·_mais dois .er�m�ntos li·..
.

,

-r::4j. ,eelOdir n\')' , Rio Gtf.IDçle:- .gado, ao ,Qovê!'tio: deposto,
'do g;Ul,- São' t:J'IJ<i e Guahá.: '6s quais .conseiu,ir:l1'1l

.

eSc8-
'bara. nezen�":, de pr,.ispes fOr par, retornaido a. terrltr-.:io
mm ef-etuadas,;" 1

"

, 1
o· t\S�'Jcssor da'(,u.ll1"lanha, Eng� D'r, He'uiquc JUl',!an,

,Ze'l.,do elrlregá· do CeI:,tüicado a um clo� 'contluintcs
cursos

O Diretor da Escolà :In(tustrial dê Florianópolis, PI'Or.
·Frederico G�ermé Buendgens, cllmpmnenta '<,utro

Concluillte )

�

:' 'I\1ag'l'adte da h:rillà {irie. concluiu 'o .1.0 ,cu�'SO de De�ellilistlls
e Soldadores-élétricos

T
'.

,

�

l:'Oi no i-epouSO :ret�lltPerador ;d�l lil"t (lÜírJu. nol"
11l1ól.l, d'l) JJTe).laro e a(lestr:lnlcnto p1:ofissio'fi J, que a mor·

te os colbeú. Morte blÚ'bara., por.que. der-fechada pela
".rUchlênda ,..ermêlÍla, na

' crueldade sÍ>m' JiJlliiaçõ(�s.
Jyllsta' a, fjualquor 'e mínimo sentil1lclltu ntlm;illO, \\101'1::'

traiçl'leira, ém q\!e li COyul'din atiil�u' rc<tUiUlcs ue in·

sl1speitallá .selvageria, �rimáHq e o.dienta, :àtravés. dei �l,,,.

I sas5íÍrio 'pretnednudQ e frio �lm"lnóJlrk'S e fcm'fhll1k'i
ea.n.taJ'i1.c:las t]e armas.' I,

' -

,

E' o atmihuló, ai, sÓ podt'tilt ser àe1:;llido com

�fwàth'o l'ttpek�f, JilfWnlJll! ' ", .,
-',

.. c,'
,

,. Iff, C.ãtfl�;� bttst�'�f�'tJS' C'9roufrifi�a:.;,·W P,aiu \' '1";''';'''� �

�"��,*:��tIld�� � !���J'!'Pt,:$� , \\t lN".Ã'l� ".ç' r�;
,

,'o:m·o eoncllrs� de out�{,'S aUlO,tinado_s, inieial' a m:II'(,}1,' I
.

Jara o }>otler so1:. ..e lUllll. cm;ojJuaa trilha de f'Ull;!Jl!'. (II'

v'.m-ez e de orf!llwade. A intentona. inospir;ltla I' tkeiJl;.

::la por l"u:i� C'ados Pl'est-2S, euja at.ivioade, H!'<;fes \'ÁnLp

e ll�H' a110,'S. como remunerado bVl'ocl'ata �Ol')ót',':!). !I'ni,
�i.d(' de exploração sllgtltlle do o!lt:>c'al'iHdo (' (I" (:ri;t(1o! ,I>'

�nql >LàçÕes () olJstáculos ao desell\·ulv.hn�.'ni(!, �l [HI)I'nl

� segu}'�mça e ii ·tl'an(jiUUdade da Pátria e 'da }l'a,,1Íl;!;l,

tll'asHeira, CSreblVa alastrar-se com a "CI'Ü]ó("1l1 l!e ri·
,

':lo_ .. é, tOfllflnd{)-llOS 'pl'êsa da opressão !'l da tirani\.l boI,

ehe�;.stas. ,

�las. a resisH')1cia c a .l'cl1rcssão viiodosa (lo!' s:)ll);o,

�os da delllocr1wh 1'eduziu as proporções da h,!'('atlJllI.

h,e :a:(,�IJ:m; �i�'�lI't�1�;4,a: :g� �ll(VI1J�sp?n��(j,"f"riir!�: ''1 Hli"

I'lbr ã"<1e 'S(llJf{$Ha'ir;lpéla d�s;u?TI�ujidàdlt,,;olcllta: do� !w.'
, �essos e-.:treulhtas, j.1e10' crime infamantc, e .\O.l'!'\fll' nH1f,','sólidos os' J)J'i.icÍlliU'S de liberdade, e de l'J'atcrn.ilhll;['

�ristã> dr, ·li.l.'e�to e da justiçt', que sãó o sustentáclIlll

t'rrclllovh'eis da chili:r.ação brasileira.

O, 27 de novembJ'o ficaria" em nossd \:alemlfu'io hi,,·,
tóri�o, �(,'1l0 pági.llil' de luto e sangue, sob q lH11UC\1usl,O
1e heróis de memória sempre redhi:vii, ilumilluda p"hl
uandeza do' sacrüício, flue llies ,deu a ati,réo!a de lllÓlr·

ftves.,
.

,

'

'. ,�'

'R "

'" /'l\'Ias, o fI'a,casso no RIO, COllIO DO .eeIIe c [,:1 1 -

I "l'ltllI, imporia aos russ�s.bràsileiros a lÍl�(lincu..?ão di'
_ �r(l'1�essos de ação. Ad9tando aparente ol'lentaçao vacüu"l.,

lem lJor is�o .a:_l:efeceram o� propósitos de sOlaparlll:u,!to das illstltlllÇOeS e do regnne. Adaptaram suas c;un'l-vanhas às normas legais, iu.fi1trando·se nos p::u.'tido:-;; I
utilizando o dinheiro estrangeiro l)a1'a a corrupção Lor·

j
, nada. extcnsa e aliciante. Aberta ou

s.Ubterrân,
eaIDtm!c

I,avançavam llll l'calização de seus pbnos, 1:omanclo 'pro-
" gre�sinlmente, como' nos últimos tempos, ')Jostos admi

llistrativos:,e nlili.tares, posições políticas de I'c'ê\"o, 01'-1'gunizações 'estafais, tribUllas' do llarlámento, da impren·
sa. e, da ,rádio-difusão, aproximando-se cada vez m;.lJs,

graças a+ acumplicialllento fuescrupuloso da 'chefia tIo

go,'êrno central e de vários Estados, de que se jacLa \'iI, r

publicamente ó graduado ]lre}losto ele Moscou.
, IAinda aí, contudo, l� formação cívica secnlax {lq jJo'l

"O brasileiro haveri:t de esmagar a cabeca da v,il�on.\ ti"
..

'

• ," - ,I
colmillios alçados e peçonhentos, hVI'alulo o ]lal::; dú dc�',
r'ocatIa ti'ágica,; A' resistêlléia de 27 de ,l1{)Vembl'o de <::l,

surgiu cOlTIpáctá. em abl'il de M, com' o destino lmk.s·
viá,'el de r�sguardar o Brasil,' COll�ra � maquiJltl<.�O tlo jtenebroso f"turo, de que Cuba� e hOJe um

1I0101'OSO,'exemplo e Umà sofrida advertêncja. Se, assim, 1\0::; ",(:.
gozija,mos com a transfOrmação ,que nos l'epôs em 110:-1, 'j.

sa exata yida, de '!JOVO lh're e demucrata'. t1l'\'Cll1os COI}"

tiri.uat rendendo o Incito da grat.idão, da s;.w,{hulc, àqtlc' í
les que tombaram na Praia Vermelha, :para (Jli!; u Erg·
sil J,lão dei'\:asse de ser .Brasil.· nem fôssc transfo.\'madv
numa região caudatiída das ambIções inlperiatistrrs 1'11;;'

. sas ou chinesas, perdidas �s ctll'uetcdstit;us de 'nação
'soberana e .illdepcndente.

I

, Rendamos, assim, aos bmvos que segu{�m,' a ,nos:o:
mais profwida homenagem de l'ec'ollhedmellto, 1)01' não
haverem morrif!.o em. vão. ao serviço 11lagIilli�0 da ,Pá.� l
tiià:

' .

Tenente-COl'Ollel l'\'lisael de Mendonça; Majores A!'�
mando de 'Sousa Melo e João Ribeiro Pi.llltciJ:O; CapWkti
,Gel'lÍldo de Qliveira, Danilo Paladini e Benedito Loucs
/Bràgánça; .1.. Teu. José Sampaio Xa,ri.�l'; sargeuJos j�§ê
,Bernardo R�sa. Jaime Pantáleã.o de Morài8, OOriolallu
l�erréj.r1J; ,Sa�itia�o ,e Abdful' 'Ribeií'j) ,dos Santos;, cabu6
Luis Augusto Pereh'll.. AlPl:lrt0 pCJ,'\?ardino de A,l'agão, 1
Ped:t:o �'[ari.a :Neto, Fidélis Batista (.'le Ag-lliul', J(I§é He::1> I
mito de sá; taodoaldo HUl'sulal1O, níaullcl Bu'é de i
Agl'ella e F'rallCÜSCU, 'es da. .Rocha; e soldados Lt�i'
GJ'(!tJaga, LUlU vii�"'m,; �aJ.u;üs e,:�óii!) (I� :Veli:,l Al'M.loo
,!·.it··z1;� _'__�

- ...�;..� .. �':'10'
•

_

-,
-,.

__ i _�__ .. __ ..c..

:.II

_'

fa
dos
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u ra;ffê',
. 1.' --'-'.'-_--�F..

-;i.: Noceti Ammon .

..Jgico· 'moderno espeelali- .

O·n.••
dt "'. volvimento s,ocial na Argentina•

rc;ção��Pica" de fl�or (para preve� ..' ,

.es....pps: SOciologia, ... ntro-
.

A Coordenação do"Aperfei· ..
'

Do. rWêJ'ido curso eonsta- sitos: _., t-' p.
.

la cárie dentária)'
�ento. de Pessoal de Ní- rão os seguintes assuntos: 1) Ser cidadão de um es· pología, Economia, Direito,Acomp- At ..;...J t 1..'

S
.

Polít· S i.a.l O
.

ção tado membro da' OEA; � (contínua na 3a pag.),
,. ,Ar,i'-'r'

' eune amblem sr"\s. ,�uJ?erior (CAPE), in- ica oc ;. rgamza a
" ,....

d
.

." ta.ilm:�· q'{i';:" à' Org!:tnização do Estado; Administração; 2) Possuir um título uni-Somente -:011' hora marcada as .." �'. d�Estados Amerícanos, ení. Economia de Desenvolvimen versitário com espseíalísa-
8,30 às 12 � das 14 �c:; 18 horas ' -cotaboração com o Govêr� o' to Social; Sociologia do De- ção em um dos seguintes
_

.

/. no Argentino,' fárá realizar senvolvimen�o;. Organização � ,d.

-' .... entre '15 de março e 15 de e Desenvolvimento da Co-

A'
.

. �........:.'::.>. ..,../ \
-

m'aià" ae> 'iie 1965 o "€furso munídade: Investigação I So- � o,

t;.?cí .' ;/1
..:_:�.:::.' �

.

,
\ . /)'- _ /) .?/rj/ ._.. ..Curso Interamertcano de eial e Relações Públicas.'

. � .' . €m .; ",;..
\-{}�� :' .',

''/::'
.._1 ,/ '/fL? /I�� ... 4�1'ta,"as de� Desenvolvi- 'Os interessados em obter /, .

.

.

t -,

��;. '���c? - _' 7 '_[ l};; ':P'� menta SO'ci�1 em Nível Supe- bôlsas de estud_?s 'para _O! (ONFfcr.OIl!�1t(lf!,�QUlR ,PI

.iffI;.:�,��'...�:."f�,:;;._' " p rior", destinado a dirigentes cur.so em questa� deverao
," '" ttmlst'!�_'IIJIr......'J�, '.;�- ':......>;� c: Â .• e planejadores de progra- satisfazer os seguintes requi _,

.

.

I mas de alto nível ou a pro

tessôres universi:'ários.

4° Um· Jeep "O:.::'W
VÊMAG"; ano.1962, côr v#r
'de limão, mL1tor n° J-006017,
3 cilindros, 50 :W:P, tração As propostas deverão vir

,

nas. 4 rodas. 'em envelopes iec'!J,,,,Jos com

,� :;;0 _ um .Teep "WILLYS", o maxin10 de sigilo, trazb_l
.'
ano 1958, c'Ôr verde, ./Ioto' dG com tôda clareza. e pre,

rio. �-804049, 6
o

cilindro!>, - cisão 'c veíc'!10 que interes
.

-

'·90 HP.
.

sa ao nropó,'Jente' com o

Os veículos acima, têm os respectivo valdr de oferfa.
o s�guintes preços. 'mínimos. Que será definiU.). É i,ndis.'-

dé oferta: r;>pnsável as f' <;inaturas dos
JI.) -' O Caminhão NI€rc�-, intere,ssados h'l resn8ctiva

des-Benz. (do ítem 10); .,.. pronDst.a-;.
CrS 5.000.000,00 (cinco mi- As propos'�àS dever'ío se

lhões de cruzeiros) a vista, ref�rir .

a >,cada veículo -1e
ou 40% a vist,!1 e os' restan� .

'per &i.
. ;

tes 60'% ,em 4 (quatro) preso.
.

,tações mensais, !'lcreseidss Assim, cada veiculo rece-

de juros de 1 (1'0 ao mês sô- bera uma proposta em en·
bre o total do saldQ'deiVe- velope fechàdo e l'UbticadO

�F-)-.-r-·e-·-s-"-e-·-.n-'--�-·t-O-'e.--·-s- ---d·-.-e-·-·--'--·N-
-,....-----

--1-- dO��teMe.se que. qUal;�" �;�a���o:e::�m��QIlc:
.

at ..:II proposta que ultrapasse- o' rente faça propostas' p�

p" preço mínimo' acimtr. ofere- todos os veículos, porém,
cido, ficará sujeitá. às mes·

.

tais propostas, como se es"
mas condições mepciona- clarC9 acima, serão feitas
das· para a proposw. <lo pre- em envelopel'3 separadas. vei-

.

ço mínimo aci.l:na apontada, ·cujo por veicUlá, ,As pro
isto é, 40°'0 à vk'''a e,os res- pQ'litas serâo abertas na' pra
tantes 60% enl 4 ftIuatro)_ sença .de todos os (loncor
prestaçõ_,es mensai�. , .

rentes.
-

Os p,agamt;!ntos de-,
'- b) :...._. O Caminhão Merce· verão ser efetuados em

des-Bens (do ítem '20), moeda corrente. do país. Na
CrS 3,000:000,00 .(três mbr parte externa do envelope
lhões de cnlzeiroo)l . que contém á.. proposta.' de-

.

c) - O Omn't�hão d verá contar as caracterfsti·
(do ítem 3"), Cr\ 1.500.000;�J cas do veículo que interessa
(h.um milhão e q-_jnhento� ao PrQl1onente, . porque' é
mil cruzeiros).)

. � faClltltano �l todos OS p�1)o·
d) :-,'0 Jeep DKW V'emag nente,> a retirada de 'sUtt,S

(do ítem 4°1, Cr� 1.800.000,00 propos"'-" antes da, abertura
(hum milhão e oitocentos das mE:",mas. Vencida a con·

mil cruzeiros). corréncia, nei mesmo. �>, 9
e) - O Jeep Willys (do. de dezembro, o veículo sefá

ítem 5°), CrS 1.500.000,00 o ee�regue J;lO comprador. me·
(hum nülhão e qUlnhJntoS diante (\lmprinlento das exí-

I

mil cnlzeiros).·
.

géncías supra referidas.
Para os veículos 'mene:)- Os veículoS de que trata o

rutdos nas alíneas (b), (c), nrcsente l!;L)ITAL, se en·

(d) e (e), as propostas se ,:v••tram· à disposição dos
vinculam às mesmas con i.nteressados para exame e

dições do veículo· especifi- verificaç�o, no Edifício Pa·
cado na aíínea (a). l"cio da Indústria, rua Feli-
Na hipótese de pagam::.n� pt:: 3chmklt esquina com:, 7

to, párte a vista e ,paÍ'� em de sete111h,,) .. no' horário d'ls

parcelas, o veículo será 8 às 12 horas e das 14 às
transferido com' 'l. cl';usula 18 horas.
de "reserva de domínio", Departamento .ttegional do

.

até pagamento final e o ��l- Serviço Social da Indústria
do dó preço bferecidq sera elr/J:;anta' Catarina, em 17
coberto opor NOTA PRO- de nr--6nbro de 1964.
MISSORA; idôneamente a�.< A Comissão de COlioorrência

L lisad:â1S:" ,.rid;�espectivo v:i
..... ..

'.
I

lO�;��;,�� �;_ ��'. ; "�

OSVÀLOO �LO

\

---- ..--

Entende·se que as pro
postas de pagamento à vis

ta, têm priorídad= sôbre as

propostas de pagamento. a
-sr, João Francis�J de Oli

vista e a prazo.
Não serão apreciadas pro

postas .que não traduzem as

condições mmllDas aqui
oferecidas, bem como ou

tras que estej'1m fora. do

imperativo de pagamento à

vista ou 40° o a vista e 4

(quatro)' prestações men-

sais do saldo devedor. HILTON OSNI PEREIRA,
Os interessados na com-

pra dos veícu10s acima espe- Prazerosos registramos'
cincados deverão trazer para o dia de a!�'n.nhã. '),

SU'1S propostas ao ,Depar- decurso de mais u!'.! uni
tamenta Regional do Servi- versário natallclo do nessa

ço SaciaI da fndústria de pn'·l,:a.d·) :;.rr.igo jover('. Hi.!
Santa Catarina, sito no Edi- ton Qsni 'Per�ira, filh.) . do
fício Palácio da Indústrià, sr. Osni Pereira e de. sua
rua Felipe Schcidt esqui- eXl1u. e"pl)sa, resl'!enut em

. na com 7 de setembro, 50 J!:''''llarUna. ,

anClar� n«s� C=lpiL�, Ji!o dia � Q u.a.taUciante, âlmlo�do
9 ele dezembro. até às 1l'l Inst�tuto de Educaçã,Q 'IDi
horas, hora esta erp que as 8.S "it)Jho", cursando ;) 2u.
PLtl)Ostas, serão ret.'ebidas e ci'entífico, formo,"�' em' t{ll'
apreciádas, na presenfa ?<:: no de ,si, vasto circulo de a-

tados os concorrentes pela miz,vIes, moti!vo porque,
Comissão' de Concorlêneia receberá estamos certos, na
PUblica dêste DeP(lrtainl:\n- efemeride de amãnhã, (10;
to RegionaL mais carinhosas demonst!'!l

VENDE-SE
TrRRENO COM 450ms2). situado na

Praia do Forte. Preço a combinar. Tratar com
dr Flávio, na Rua Presidente Coutinho, 83,
Apto. 2, ou à tarde pelo fone 3596.

.

SOCIAIS
FAuEM ANOS' HOJE

JORNALISTA DIVINO
MARIOT'

Com intenso regozijo,
consignamos na ereméríde

.

que hoje transcorre, mais
um aniversário natalício do

nosso ilustre e presado COr:1
panheíro de trabalho, jor
nalista Divino Mariot, o.lc

menta que dia a dia "em

ganhando ai simpatia e a

mízade não
.

só da redação
como também daqu«l ')s
que aí' fora' são sabe
do dinamismo e da capaci
dade de Dívíno Mariot P0r

tanto a data de hoje se re

veste de grande \ sígníttr-a -

�

\"
. -

do para o enorme cir �11.0

de amigos que envolve Di

vino, e, nós então que t,,
mo-lo como nosso grande
amigo, aproveitamos a CP'H'

. tunídade para endereçar-I
lhe, bem como aos seus h

. miliares, os nossos mais res

peitosos cumprimentos:

veira.
- sr, Arno KresPskY
- sr. Armando V!cheü

sr. Walter Lehm!::u.hl
_ menina Helena SÚ '.'3,

Farao anoS 8;ina.n1li·�
I

<:,;es de regozijo e. aprêçoy
às quais ü ESTADO, I>e as.
socia com votos de muitas

I ,

i"elicida.des extensivas a sua

ctigna farhília.

MENINA A!!CK

,

_ FOLgamos em ragü;�,ri'tr
na efeméride que huje
transcorre, o primelro a'ni
nho de vid� da galante e

graciom l-rle:1ina Licmha,
encanto do !::lr 0.0 nosso par
ticuhu amigo e di ,tinto com,
terrar.eo sr. LiUZ Henrique
Rúda, canto7:' que se tAlll
projetado ultimament·�.n ia
só ne "cenário art�"�+,i;::o -.11:1-

cional, como tamlJém in.'.:.f'r

nacional,
.'

e de Sllil.. exma.

espÔsa dona Marcia :R.osa,
elementos F.:oberjam�nte· co
nhecidos em. os nosãos meb,
·os sociais. Licinha. certa..

• mente! no dia de hQj�, ver.,.
sé-á. c·erc.ada do seu mune..

roso CIrCulo de !lwjza�es,
opo�ul)idâ.de'o�m que aqui...
latará o quanto � querida.
Dentre às muitás nmnifes
taç.ões de carinho e estinlá
que forem tributados à Li. -'"

.cinha, juntamos, pl'ilZer004 .:!
sárpente, os de O ESTADO
formulando-lhe; bem COll1Q
aos seus genitorcs. os nos ..
sos :mais respeitosos cu;m..o.
primentos.

SRTA. HILDA

A data de l.oje registr�
mais um aniversar\o nata ..
lício da gentil e �impá.ttC!l)
srta. Hida Collaço: descen
dente de tradicwns,l iam!
lia catarinense e destaca...
da ftmúionária publica fe
deral, :;llém de desfrutar em
nossa sociedade de sti1ldas
e merecidas amizades, Hil..
da,' no dia. de hoje llá-de
por certo receber as mais
VarIas. demonstrações de
amizàde, às quais asso_ciam
se os. que fazem O ESTADO
augwr.àndo-Jhe, bem como
à S'lfl.. dfs:inta família;
seus .m\i"is' ardéntp� vo�os'
féJicrcla1i�.s., A,�" v:

.., ':;'"
..../i- tr.'

REVEILLON SERA' NO'CLUBE DOZE DE AGO
..

,

A proprietária de "A Gazeta", Iná'Maria Vaz,
em atividades' com uma reunião social na s

Paineiras, em pró do Natal dos "Gráficos".

A linda Terezinha Arrais de Alencar que fes
.

seu aniversário ontem, quando na passarela do'
da Colina exibia lindas e luxuosas fantasias" foi
mente homenageada.

No próximo sábado, na sede Ba!�eária do

Doze de Agôsto, realizar-se-á a esperada. festa
"Chopp".

Concita Leite, com seu fino e esmeraldo
vai dirigir uma das boutiques, da conceituada
"Carlos Hoepcke S. A."

Será' em janeiro prõxírno, a inauguração o'

do' "Marambaia Hotel". no Balrieário Camboríü

informação foi do ctomsta social Sebastião

"quando comentou que acontecerá uma noite de

gância, com destacadas figuras do mundo ele�
.\1.0 Brasil.

No próximo dia 12, será altamente festejada,
. bodas de prata do casal senhor e senhora Jorge:
bato ·(Benta). I

ITAJAI: 'Sob o alto patrocínio das Casas Ja.

e Lions Clube, realizar-se-á no .prõxímo sábado no

Iões da sociedade Guarani suntuoso desfile de m

"Votorantim". ManequinS profissionais, estarão;
do "shaw" na passarela, com as últimas criações
Ta o mundo elegante feminino.

As 18 horas' do dia 19 do próximo mês, na
dral -Metrop�li� realizar-se-á a cerimônia do

menta de Maria Elizapeth Mendes, com o dr.

Rogério Albuquérque e Sônia Regina Mendes c

Senhor .Laércio Mereles.

:

Da'Diretoria do Jóckey Clube do Paraná âc,
receber convite para participar dos festejos do

de "Prêmio Paraná 1964". Entre as atr!lções a se

apresentadas no.s festejos do' Grande Prêmio, e

em palta, a divina Elizeth Cardoso.

Ontem na passarela do Lim Tenis Clube, de

"shaw" de luxo, originalidade e bO� gosto. c�m
lindas fantasias, EvaIidro Castro LIma, Tere�lnha
rais Alencar Jorge Valverde, Giovan� e ClOViS Bo

na festa pra'movida pelo Rotary Clube de Floria

ligo

P�IO Departamento Social do Clúbfl Doze

gõsto fomos informados que acontecerá bas

�Qv�entàdo e elegante ,a noite do "Reveillon"
.1 seus .'s;a.lÕCs. o unico' "Reveillon" da cidade.

Amanhã as 10,30 horas,'sei:ã inaugurado em n

cidade, eom movimentado coquitel, a filial do Ban

Comércio e Indústria de 'Mmas uerais.
.

ITAJAI: Com um
.

jantar americano,
filha do casal senhor e senhora Osni Ramos (Irei)

recepcionou 'conVidados em.' sua residência, parll �

tejar idade nova.

Bazar de Natal: Terça�feira na sed.� da Rede
minina de Combate 8.0 Câncer, será inaugurada a-:

posição de "Trabalhos de Natal" promoção do OI

Soroptimistil:' de Florianópolis .

Jantando no Querência Palace o Professo\'
mon Dl1'1.rt Nader, acompanhado dà srta. Zaira·
ra Silva. J

I
'

Já se encontra em nossa ,cidade. EveItne

competente Assistente dos prodiltos de beleza dt

J. Payot, que amanhã, na Drogaria e Farmácia '?II
rinense, inicia ,9. 'promoção dos famosos produto5-.

Procedente de Curitiba, também se encontra
nossa cidade. os dis�tidos moços: /1strogildo Gob
e Alexandre Bertagnoli.

Os nossos agradecimentos. a Vera Cardoso P
convites de sua forniàtUl'a. Magestranda. do Col

Coração de Jesus e,Contadora da Academia de

mércio de Santa Catf:\rina.

i: por falarmos �m formatarQ., logo :maiS a bO�i
ta. Leonora Riggeniback. em sua. resi:dência recePCI
.nará para um jantar americano, suas colegas do 0Jjs.

'sico do Colégio Coração de Jesus.
0'

CLUBE 1S�DE OUTUBRO

J,'F- •

FLORIANO'pOLIS E T:hEVISÁÓ. O movimento em

p O N T O

D,E

ENCONTHO
COM

ANTUNES
SEVERO

•
torno de dotar ,� Capital do Estado de duas televisões pros
segue com entusiasmo.

As EstaçõeS' "Florianópolis". ésta montada na rua Fe
lipe Schmidt e a outra, Santa Catarina, no Morro da Cruz
têm seus trabalhos bem adeantados,

HOEPCKE EM MARCHA Este é o, "slong" com que
se apresenta essa antiga e conceituada firma' catarinense,
apontando'. grandes transformações por que está passan
do. Agora mesmo, anuncia a breve instalação da Nova Lo ..

ja de Eletro-Doméstícos, qtÍé montada com todo o capri
cho no edifício que serã inteiramente, totalmente reror
mado à. rua Felipe. Schmidt, onde até bem pouco tempo
funcionou a Drogaria Hoepcke.

As montras lljlodernas circularão todo o edifício, farta
mente ílumínadas, abrangendo as ruas Trajano e Felípe
Schmidt. ,.

,

FARMACIA "VITO'RIA O prédio onde funciona a Far
mácia Vitória, á' Praça 15 de .Novembro, de propriedade
da firma "Catarinense", está passando por· uma comple
ta reforma, mudando a sua Iislonomía e tornando-se um

ponto que virá alindar a esquina da rua Conselheiro Ma
Ira com a Praça 15 de Novembro.

BANCO DO' COMERCIO E INDUSTRIA DE MINAS
GERAIS Está marcada paTa ..amanhã, a inauguração da
bonita, espaçosa e moderna Agência do Banco do Comér-

. cio e Indústria de \S�nta Catarina, que foi �apriChOs'1mppte instalado á Praça 15, n.o 24, aumentando assim a rêde
bancária desta C.'lpital, acrescida ultim'flmentc (e v:.rios
estabelE)cimentos de crédito. .

CASA MEYER (Agênci8 1':::";ta C':�:)iL'Ü) Ma.!::> uma ca
sa especializada no gêllUl'ü dessa amigo tirm'1 está em
seus acabamentos finais (ferragem), a rua .Conselheiro
Mafra. Trata-se de um est'lb i'�C'l{H�::ntO, grande arejado
'com todas as instalaçõE:s de 'Udt edifício' moderno, que
muito contribuirá para o progresso de nossa CapitaL Inau-
guração para muito breve.

.

DE OLHOS VEDAD0Sh DIRr6mlt��CA "TU-'
FÃO" "TIHANV', o !'lplaudido mágico e diretor·propri�tá.
rio do grande Circo que atrae no momento todas as aten.
ções dos f1<;>rianopolitanos, di'

igÍrã .de olhos cOfDpletamen
,� ,ved'fJd,qs, um carr? malf :.�� TU�Ã

'

géntilezà da firmã Nfe�ér "& '1 '.A �va terá i
horas, percorrendo vanas ruas de nossa Cap1ta1. :". t. "

E A BR 59 - NÃO PODE PARAR ,Tem de pr��sefuí�"rasgando e asraltàndo estrà,das par'l' bem do progressó de
Sant,':l, Catarina.

..
"/

P O N T O

O E

,ENCONTRO

ÀS 11',30
(HORÁRIO
.' I-Ú\�álTUAL)

SESI
SERVIÇQ SOCIAL DA INDUSTRIA'
DEPARTAMENTO REGION'Al DE

SANTA CATARINÂ
É

Pelo presente: levamos ao

conhecimento de quem inte
ressar possa, que se encon

tra à venda, medíante con

corrência pública, os veícu
,los àbaixo especificados e

de propriedade dêste Depar
tamento Regional.

1" - Um Caminhão "MER,

CEDES-BENZ", ano 1900,
côr ve:r:de claro, I motor

OM·�21919 A, 6 cilindros"
120 HP
2' - Um Caminhão "ME:&

CEDi·BENZ",
ano )}57,

��';..,;� anjl\;,mo�;.:�·. �\ "f
1200 5 - MBB-6521395, 6

120 HP. '
, 3"

-

- Um Cáminhão
"FORD�, ano 19�9; côr Ci:.l
za motor. n° 8RI6584, 6 ci-

.

·lin�n'Os.

ORA.' E V A
Clínica Infan�il .

2Consultório: rua Jerônimo éoelho no. 3 .

mco�j4f.,?07 �,.,Ed. Julieta Fóne: 2495,,,,,,,,- ho"

ráf1>O"d,t�;,14;_30'�:ãS,;;t8 lJ,s,.: .

! ,

'.

4/3: ;rõ'� }�ti.:� " ,}

ru.!12 DEA!IDS�.,'
L ••I':'!Il>��"

. , �
.

PROGRAMA DO MES; "

\' AVISO: Adquira já -o seu caneco; na
Secretária do-Clube para a'primeira Festa do

\

Chopp que será
_ rea�izada na Sede Balneária

no día, cinco de bezembro.
Com início à� 21 horas.

RADIOI�AS STEREO
HADIOFONO EMPIRE "S'li'1ÇREb=so�ORAMA
l'i.ADIOFONO GENERAL ELETP..IC I"STEREO"
RADIOFOl.'iO TELESPARK "STEREOPARK"
RADIOFONO TONBRAS "STEREOLA" .. , . , , .

TOCA mscos "MOVEIS" "STEREO"
"','"''''''

._-.....
000
000
oab
000-

I,

1'120 Kcs. ,_o

zYJ-7
ZYT-Lt�

'�rS 998.000,00 por 848,300,00
cr$ 635.ÓOO,OO po'r 539,750,00
cr$ 862.500,00 por 735.125,00
cr$ 785.000,00 por 667.250,00
cr$ 192.950,00 por 164,007,00

RADIOI...AS f'IH·FI"
.

,
.

- i/ �' "'_ � I , :' '�(.',' ,. • .i�.,.., ',(',� /.,..
�

:,,:,_.; ��:".. , ';,-", ':.-\;S.:�t: .�� i� ,
�', -. J, ,1

. ��;����� =" :;�·EL.ES;�1(:��p.-;., " �

..,
' '

.., "

" "

',',
cr$ ,.335.000;00' por: 318,750,00

�'m( cr$ Íi44.00Ó;pO poJ.,"547.04Q.;00·
CANADENSE -;- TELESPARK" .. "

, cr$ �!l.000,00 por.530.400,Q{)
TRES_ PODERES = "EMPIRE." "' ,, , cr$ 455.000,00 i:Jo; 386.7:S0:ÓO

I
MAQUINAS DE LAVAR ROUPA,

."TORGA" super Automática'

TELEVISORES

cr$ 408.000,00 por 346.800,00

FI-IILIPS = "Automático 23" ... , ", ,' .. , ,., ..

EMPIRE - "Horizontal Automático" , .

TONI:\RAS - cores diversas .... ,." , .. , ,., , ..

cr$ 765.000,00 por 650.250;00
cr$ 720.000,00 por 612.000,00
cr$ 690.000,00. por 587.400,00.I

I
I

GELADEIRAS CLIrtic\X

Geladeir� "CLIMAX" 9;5 , , , , ; .. crS 447.160,00 por 405.58'6,00
\

OFEUTA SOMENTE PARA A PRIMEIRA QUINZENA DE. DEZEMBRO

AS GELADEIRAS "CLIJ.I4Ax" EM PRESTAÇÕES ATÉ' 10 MESES SEM
ENTRADA E SEM ACRESCIMO

\

caPAClB1HA MOVEIS
Rua reliDe. Sehmidt, 53

.',

VENDA DE VEtcuLOS

EDITAL para Concorrên-,
cia Pública da Venda de
.Veículos do Serviço Social
da Indústria' - Departa
mento' Regional i8 Sant'l.
Catarina.

'Novembro - dia 29 - às 20 horas ,.;e;

Disc..Dance·
"

rDezembro --- dia 5- Uma Noite na�
._ dia 19 - Perspnagens de Filmes Celebres

COLLAÇO .;;.;._ Conjunto "'SAMBAMBA.�.
.

-
.

Cozinheira, E Arrumadeira .

'i?a:ra família n? �o de J�eiro., .pag�
.

PL'il!) exige-se r�ferencla�, preferencla ..�
snhoras com maIs de 35 anos. Tratar dr.•�'?l!

llo Jàrd'im Atlantico, nas horas das reifeç
ou sabado à tarde e domiggo pela manhã. �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ciais.
cologia ou Educação, ou ou- .

tras qualificações que a' juí-
Uiliãe- Pan�.i:nericana.
Washington G DC, EUA".20 da Comissão de' Seleção ?-Tão serão consid.erados os& OEA P?ssa� ser conside-

neC1idos creg..dos à Un,iãoradas aC�l!a,vels para pod'

� <'anamericana depois de' 31
rem partlClpar. �o curso; de dezem'lro próximo.3) Ter n..J mlllifiO 25 anos�;,'de idade; t;;j

4) Ter, pelo men(>õ � anos

de experiência de direção ou .

planejamento 'em, alto nível
nas disciplinas .citadas no

ítem 2, serido dada preferên
cia aos candidatos que fo·
rem apoiados por uma enti

dade, que declare que utiliza·
rá os conpecimentos adqui
ridos pelo canmaato.
S) Ter bom conhecimento

dd idioma �spanhol e, pelo
menos, poder ler e1(11 ingleso
As bôlsas em questão com·

preendem:
'a) mensalidades ue USS

219.00 para des: ei;)as de ma;
I

'I

nutencão;
.

b) passagem aérea de ida

:' e volta, classe turista, entre
,

o local de residência ,do bol
M sist<t a Buenos Aires;

c;J ,matrícula, livros e ma-

terial de "lstu�O, e viP.gens
, intei'n9<\ exigidas pelá pro·
J ' '. '

i grar.a,
,: �) F ��ro de sd,úde. ,

� 05 ,fornmlários de inscri-

j � (três vi8.s) d�vem ser

�. solk-ttados ;,�0-0 Escrit6rio da

I

Escreveu: Nelson Bl'asçll lI' ro:, Vice-Presidente, Sr. U- Est:l de- parabéns o Clu-
Terminou seu manuano a lisses Ribas; lo., seeretarro be iSoroptimista de ';',LL1eS

Diretoria da' Sociedade Lt- �:l'a, Da. Ignés Leal GJ111- La r,ESSOa de Da. Ilza Ama
jeana de ,L\"sistencia ao, torp;i;' 20. SecretáriJ' Sr. ral, Presidente

"

e r.omaís
Necessitados (SLANi, que Abdon Siqueira; 30., Scocre·- componentes 'da Drretoria O Clube S(\··()ptirnist!l. de
era composta -:f)S seguintes turfe, Sra. Da. Améla c:c- ;.:e1fl,s promocões leva.tas a Lajes, cumprindo Domingo,
elementos: _, Presrdente bral;, Cobrador, Sr. J'Álva:ro ,:-fet!:o Domírgo passado em passado sua programação
Dr. ,Hélio Ramos Vieira: Ramal) Víeira ; Tesoureiro benefício da Assocíaçao Be promoveu nos salões do 'Cll':
Vice-Presidente, Sr, Mauro Sr Mauro feli e ,)l'�,d:Jr .nctíotente Santa IzabeJ. �"o be lo. de Julho, um jant!',:'.'

.

RoCIlolpho; lo, Secretário, Sr
'

Sr Antônío Jader M'l,rc!ues ,

recmto das exposições Agro em benefício da "Greche",
'Rubens Souza: 20. Seci'í)'cci.- , N,'ssos 'parghens a nOVJ Di- Pecuárias, realizou-se às que aquele Clube r,,:,á parà
rio, Sr. Abdon Siqueira; "o.

'

vetoría eleita e votes .rle fe4 G '-lO' horas, ínteressante �i:1 inaugurar C0.u!'0Tme for, Ii)S
Secretário, Sr. Jose Rodri-' lir.:UadeB em sua 'ardua mis kana só para .senhoras ,�:e informados por 'senhoras"
gues: Lopes Neeto. Tesourei, são,' nhorítas, onde compareceu. componentes ela organiza-
1'0 Sr. Werner Hoeschí , Co-

.;
,

',_ graiüd� 'assistência 'proper- cão a Creche runcíonará 110
bradar. Sr .Ervim Mt\rke O () Dr., Abersrdo da'Casfa,'cioDando'as"im ótim<" r-n- edifício que S� destinava
radar. Sr. Antônio' Jader Arantes,' 'Jui.� de Direi-:;;,) .da d1., ",A parte. esportiva fr;i ao' Pronto SO'!Qrro, i',ito na

Marques. Muita trabalhrm Ia. Var�tt- Civil' da 0.6ma-{'ca muito bem' organízadn p�lr Leal (antiga Praça da Ban
esta Diretoria peJ03 neces- ele Lajes, .durante a vsua Sr 'Platanc T�enzl; que tam- deíra) , que foi construido
sítados de L'3.jes e desempe

.

governamental da l'ló,;;â· cí: bem: dirigiu i;J,S competições pelo Sr. Tito Bíanchíní e
Ilhou seu mandato r.Oo11 "8- dada e festejos da:h. EXDQ .

sendo que-o resultado fina! doado a Prefeitura Muni
forças digno", de nossos leu sibão Estadua� de' 4piIii�is" foi o segúínte: Ia lugar clpal, . Aínda fomos iÍifór:ffla
veres. Sábado passado em ,e Produtos Deri�a'dOS,' -re- .' Sra., Ingríd . Biavati; '[�"" lu 'dos de que as Scropti.'1ljstas
Assembléia Geral Ordíná-

'

'P;�e,i;ento� emtedas, a.s &()lê�· ,gaT"Sra� ,Téeza Bu�thn Che Já possuem 30 'colchões e.
Tia, realízada nos salões do nídades o Bxmo; Sri�!},<'!sel)l cdiac;.,30.:Iugar. 'Sra._ 'Z,,'da' 30 'leitos.: Logo :aPós,o.jan-
,Instituto de Educaeâo foi bargador ..

' Dr. Ivo· Gil�!tiorÍ f{am,ds Cesar: 4a lugar, ,Sra tar, tivemos finíssirrio des
eleita e empcssada a no- :PI?l'pl13' de Mello,'Presitlen- 'E,lga Cesar, e 50. lugar, S1'a 'file ',de' moda:',' ,da Beutíque
va Diretoria «a SL,AN, .n.e te do :,Tribl'nal� de,,;Jl1'stiça !rflena Gamborgí ,Arr�lda. ,"Tuhhas" de, ourítíba, CO:'l
fitou, assim constltui,".8." do F.stado.

, '
,

.

'

manequins, também. da c'i--
, 'Presidente, Sl J'oacy Ri')"i-

" ,\:> C'lube"da!-; Lady,<confi� dad'.l SOri'lSD" que· alcnni.!('u
l1ua "

em,
. franca at,:vidade, grande sueesso ..

':. �OnfecciQrtando enxovais
.' \

'par,a 'resce,m-nascidos 00:' "Vi,alou pal.'n:o ':_Rio de :Ja'
bre�;\.As� últimàs reuni6"s. neü;o .(Guanabara; o ca:s�l

A família Alves de Deus ,e José :P�a:(lló: . foramo, lias ,résidêncif:'�s de" Dr: J�nas Grantl "Ramb� -

V d'�
\

.' . \ '1'
"

�.
'..

.

:Da· Ja;ncUra . Ararites�. e·s�)t).ja Da., Giadys R�.tn.ó.�, que
� es-az, agra ecem tôdas às(man�festações' dê Cl!ÍP!, ,dei', Sr. Dl':'Ab.ehr.c.io· da Cor

' '�ívej:am' durante 5 'lias, J:Lifôrto recebidas por ocasiã� do. falecirrtento ,â�" ta Arantes dWa. AristiÚa- prinéesá' dr. Sern,. e111 visi

sua sogra, mãe e avó,
'. ..'

D;o Ramas) e' ele D�, LUCi�\,., ta:aos seus amigo."s e fami
"

Correia, :e&1Jô3a, (lo Sr, 'Cel- liares,' O benquisto' c3sal

I.Samuel- A'uglisto Alyes Cor:" 8,�;'l'[i foi muitü homepag�a-
. ", f r�ia '(Vila Milhar) '.

'

â(il ppl!' sel: grande número
de' amízades� Desejamos:

.

' ,'. i Em palestra, COm 'o S!', uma feliz viag;em e um bre

e, também, a todos que compareceram às ce1;'Í-: ,Antôhio.'Jad0!' ;�hrqnes� ,;;""". 've<regresso.
mônias de seu' .

lt
--

,

't
.

." . repte' da, AgênCl� elo' Bnn-
sepu ameIl O.

co' de Desen:V()�Vlmen:to 'de ':'No próximo di9. 3 d� De-

Convidam, outrossim, para, a nüssa qe,' Estado, de Sa!l�a Cala,rina zi?n:rbrc-, teremó" il�') Santu-

70 dia que mandam 'celebrar na' GatedrarMe.;�!A� ,':nesta ?if:l[\àe, fonTos ári-o de NO>:;!>il S"1!lhora das
'. � .'..','. ". :"

. mform,aqos l)� \) mesmo que ,Gra'ça� festa em beneficie
tropohtana, qumta··feIra, dIa 3� as' 7 horas.; , ",a'lltorjzad,o pela Direção daqUel!' Santnir',i. InjC',iiw-

Antecipam agrádeciinentos,.
'

� Geral'a, ap.1icar ':1'$' , , , '. , ,'. do' as fest1vidades (e1'er1)0S
______ _ _

.

,10.000.000,00, em' creJit)_ e.s- ,santa Mis<;a,' r(;z3,:I;1 pdo

CON'VITE M·I.SSA DE,70. DIA .pe:cial 'àaql!:isíÇão de .'bovi-, ':Capelao ReVIno. Pe. Frei
, nos d'urant'e 3,' h ,Expoili'ção 'l3er!lardino B·jrtol"tti. Vigi

"

Estadual de '.-'�nimai!? e Pro rio Geral da Diocese c io-
Os netos da senhora AURORA ANDRA, d�tos Deriv�d('l�,' qeu cá.bal ·go após le�l�es, rifa.:; e [iS

DE GARCIA ainda, c6nsÚ�rnados com o séu ',a:plicaç�o. aql1ela,� i11lportân-' 12;00 ,horas sUC:l�lenta Chur

f I
. '.... .

...
"

. : cia. E'"de r'".3s(üta._C1,moc1.li- rascada.'
.

q eCImento, çonv:ldarn OS parentes ,e' pessoCl§ ",lidrude d'O ;,il:édH,;}: ,ao, "nif;;'- O, povo católico de r_ii-
amigas para a missa de 70 :dia- ,que nüindarão '.rido· finanCh;lletitp�· PraZo·' j�, por çeno C::l1l10 em to�

1 b . '.

"

':'f' ,,", i.... de um ano 'e .]urqs :le;7, %' .dos os ano;; c')r,1pnrec�ra
,cee rar n9 ql�� 30, .s§gp._pâa_z- elra, q$__Jlfuho-: �ao -.ano, e :'defm:ido'"i'lO'IM-, ,})Qi'a 00apeI:ft!' com o ,EM!"': .

ras na Capela do Colégiot Ccitarinense: c' ment.o�. EvidêJjCii?o:"'� poL<;, tuárin rl0' Ol'J'amt,,) },ossa

Antecipadamente 'agradecem a todos q�� j �:�s:��:: '�:�:;:��Ci����� Senhora 'das Gl'2.CH'3.

',comparecerem a êsse ato' dê fé cristã. ,

"
'

,

criado para 9� catarínenses
e ímpuísronador 'de suas fl
tividades economícas.

, \
;" ..

LAUDEMIRA' THIBES. DE DEUS

.'.
"

S��,é ·Nycro,n legfti�,o, �, ',' t. \ ;',.

só a etiquêta amarrota.

NYCRON legítimo não amarrota,
.

nunca perde o vinco, nem o plissê.
E para' ter a garantia de comprar
o legítimo NYCRON, é preciso·
fazer duas coisas:

.

nos cortes· e peÇás, verific�r
se na ourela do tecido está
impressa a ,palavra NYCRON;
nas confecções, exigir a etiquêta .

de pano. numerada,
\

. 1 ..

A' lGENERAL 'MOTORS
DO 'BRAS!l . S Â.

.' p . ,

•

.' t

Congralula-�e c_. a população' de �FliJrla�ópolis_;
,

por, '

oca�ião � nomeação de seu·n9vo Concenienário,
,

I

,
. ".,. ':\

l,
",

� .,
"

, .� "

,
,

'� .,"""
FR'-'"'1''"n'I',', ri;:rt·I'� 'E'.' r'�.,...J..J�.' �E�

.

,

" "�",',.:�'_ :'. ".'
...: -:��I-·.�·.··,-,'r -. "

. '�.
'"

',"-.' ,�

,

,

...... t-'

"
;

, ,:': ÔlgâlÍ��ie$ll{ôerlJ�L" �u!!ênj� Ball�9 Kllerich t,
',; tiâ� ',J;hla., '"J,,', ; )0"; " }\},;'�-�" ,

I ::<" , '. '

'

Rua Deodoro, '19� C�.ni;o e [hm I"úlvi�c'Aduc�t 1.540
_.;. MertadÓ do E�lreito

I

',> .
'

,

,

#

�)
--

"

,,'� , \ '

, ,

"

" ,

.' ,. '

" '

,I

_ " . . '''I,,� ·;_í .. ' - .•_.: , .'" I� t-S. ... l� • " , í t

••
I � ,� \'

�-�-
.

._.,..,-'....
\. I

"_--

, �RtPRESENTANTE INDUSTRIAL
, , , I

Para ve:p_da de estoque e a comissão procu�

;am,<?'s pI.' produto de ótima saida nas ofiCI
nas, ,industrias e revendedoreS',

Os interessados, favôr 'fornecer informa
çõeS'é· -referênCiaS a: ROVEN ,INDUSTRIAL
'LTDA. ':, ":.

' .

(, CÇliXa:Posfal, 6390 São Paulo
'�';' ...

-

DR. OSWALDO KERSTEN
..,

� AUSENTE-
-

,dl:l�ante o 'mes ôe Dez�mbro 'em viagem de
estudos, na' Argntina, é Uruguay'

2/12/

I I

DECAL FONE 2681
------'---------- '" "'---------

_.""'-----

, BÔLSAS ESTUDOS: P:ROCURA, SE REPRESENTANTE
(continuação da 2a pag.)
Ciênci"<; Po:fticas, Ciências
Admirul'hativas, Serviço So

cial, Arquitetura Vrbana, A�

gronomia, Medicina, Enfer-

,rmigem, Saúde Pública, Psi·,

OEA no Brasil, Rua Paissàn-
.

dt '351, RIO de J'lneiró, GB,
e' depois d� devidamente tire
enchidos, remetidos ao "De
partamento de Assuntos Sb�

lVÍOTORTE0 - IndUstria- e Comérci
S./A� oficina rev;isora de �otores de aviãe
coro séde à avo Franklin Roosevelt na 137 ---

11° andar no Rio d Janeiro - GB procur
lJessôa, com conhecimentos no . setôr aer

nnáutico local, para agente do comércio nes

cidade. Os' ;interessados deverão encaminhd
correspóndência acima,

,

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

'.

Aviso aos Comerciantes ,ri.
.. , ·Santa Catarina

, I

.. \ )

IRMÃOS DAUD & CIA LTDA. e LANÍFICIO DAUD SIA avisam aos distin

tos cliéntes do 'Estado de 'Santa Catarina que o indivíduo Paulo Loureiro BO'l'ges.
" ", I�. \'

há: mÚito témp'o foi destituido das funções de vendedor d'1s firmas, no entantc

.

ainda:'tem."se apresentado ardilosamente comó nosso vendedor junto à algun:
. . .

,

cUlmtes: ,As'Sim, alertamos no sentido de não efetuarem, ao mesmo, nenhum pr, �./
, .

gamént'o,. nem tão pouco confiarem pedido algum de 'nossos produtos.
. "

,\
"

'

.

i.
IRMÃOS DAOO & CIA LTDA.

LANmCIQ DAU» S/4-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�iq�t:Jlç,�fJ .dos "ábitQs, Fiscais
HIO, 2U o rninisiro ·dt) : i'á; Ser· IeU\Q, de :1fna< sõ vez, . (cinquenta por' cento) Q,Us . yJí:pontarwan}el1te, ·l.iquldaI: medida preventiva, o depo

Fazenaa. baíxoú porta:h$ a.t�·d·tUà 15
. de deze�brO: multaà apUcádas', -se�ri. qual- fi seu debito . na conrormí- sito (la írnpontancía (.10 pe

com novas Instruções 'aos' cí�ste ',ano, 'se�ll (j reajusta-
I,

qúer';cli�érlm,�açãb
.

�uUil�o dade do item III. com 'rd� bíto rise"l . correspondente,
orgãos. e. repartíções çlo seu mf;}ilt:ô do' seu valor, .decor- 'r� llal1ure2já da ihfrar,ão ou 'dução dai metadé' da multa com redução de metade ci'l.
Ministério' a res�eito '. da 11- l�eIlte da :r!3spectiv� correção a especte 'das muitas; ínclu- cabivel.

"-

quidnçã_G dos debitos fis-' lnOIietati�.
"

'sh'º
,

JlS 'l'ilOr�toria�.' "

." : VIII ,� C-,llpm4� sé tratar

caís, 120111 base "na recente II} '_'A-liquidaçãô dos çl.e- V - A .reduçãe: de 'me-« .de processo I em' tramítacão
lei 4.481, q:tl0 'estabeleceu bito.S' iguais ou' SU]!)eri'Ol�es' tade da multa, prevista -na no Mínistérro .d�1I }!'aZenda, as necessartas anotaoões no

novm)' prazos pal'a esses pa- . a Cr$ -500.000,00' (quínhentos liqtiidarãd dos debites att'i. será fa('ullaclo aI? de\:eclol' .respectívo nrocesso Iiquída
gamentós.. -, ,.' .. , .' :' l'l.'iil �cnli'lei�'os),,' que deve-: o dia 30 de. novemcro ·,ele. ínteressado efetuar ato 30 .i1. a conversão do depo_::....\)
É a segufnr'2J a, fnt0g,ra da narti-' ;tê!' :sido 'págzs eui 1964,·..; excluí ,,:reiiuçiio ,te. de novembro de 19d/t como ern renda", I

portaria, que tomou o tiu· " pfes'taçÔc's 'meIisa�s,'"coY1l �'2,�'tQ" (vinte POF.· �l.J.il�O), oon 'Y"�' 0". "

�; .....
'. - • _.,,-- _.___...._

merõ ,
G:&414: Hq.uld'l�àiO obrígatoría �da oodida .nos termos; do

'

pi1�:i
"I �'. A' oerreçâo moneta- J,.' rprestação até o 'dia. 15 grafo 2.° do 'artigou: 3] d,a le,l

ria previste no artigo 7.� de outubro .de 1964; pOderá. numero 3.:47@, de' 28' de' no-
, j ,

da lei número 4,S57".de' 16, ser- feitâ, por expressa soU· "vémbro de 1953 (Lei do I:a-

de júlb6 de 196'4, não -.

se citáção 'ciós íritéressàdes, pO,sto de l::'enda) GU do artí.

aplica. aos .debitd\3 fiscais mil ,pI0.s1/clções· Illcn,safs,. 'gQ 05 das norm2.:r, geraís 4:1
que [oi'em 'liquidados 'até, igbloáis.e sucessivas. caiu a Cal'ú3clidac'ao i c!<;s '1,8;<:; .

d')

:.:0 d;) (:0. .nte niês, COliU a liquidação ,Obriglltorià . de 1n;p(;8;'9 -.:te, Sn10 ',âel:reto
redução de 50�'{) do valor da' l)ri.,meira prsstaeão até,

.
o numeco 4,):·�': 1. de 1.�,' dR fe

multa-- corl'el5Pondente.· -(lia,' 30 de noveinbro' deste verell'o de 19iif».
if'
II _, A'liqpida,(jão' dos de:. an'o: VI: .... Os de1,;1.t,P:;: . fi;;\.tuis.

bitos, ipferiores· oU Cr$ \ A') 'fGj.n 2.{duas) pl'e8tn.· (�6'n parceJa!"lent0 ;1'�on(�€-

500.UOO,(}O (quinhentos
'

mil' �ôes, quando ó valor ,do éHdo" (I!lf) Oo'SllhsÚlli 'l ,'8;' 1J

c111z·e1.1'08\, que dc':eJiarh' ·dél}i.i.o totaL estiv.eJ' com- ouir!'?,dcs dr,' u'�'á ,;':) "m!, Ü(,l:)

i'ilr sido pagos mn:es de ,14 preendido entre Ç_"$ o'· dt\1' 30 (lp nO"3,-,1.1\" (10.<
de nov'empro de 1964, pode- 5uo.QOO,OO. (quin\)eI�lo? mll te p·v.... �0'1ü,8,O" de rcil.llç1ío télIlP..

('r.1.1Zel·rOJ'l) e Cr.,'" 600.000,"" . (11� 509,;1' ((é'i'r)(f.llen!';� no!' c,un- i\ f '}'
� , .

d- ,� ).IM.
_n. anU' la .agra ece L.OS· que compareCt=

Nl{ l1o.ite 'de. ��,�tí.l,-,t,,:,'ra . i '.' -.' D.'[1\, seis �10 , Que!"eHcia '(�Biscentes mil' cruzeü·os). to) i:1.�t .U2u)la t1l)!ic·Hia. '

.
',' "" "�'. "'P""c'-' cer··�··renli3..,';jIJ't:lil ' ,

,- c d' 1'··l":,.... tste·al .... ,,,'.'{e'CI'l·ctc;"l.B " ' o SR. e' SR,A;��OalG,UGaÜ-" ..},.. �, ,,-, 'F ... ",�.

'. .�'1' :;_ ]:;�11 prestacõe� 'de yTr _. 1\,an ser"; en�1ee 1· Cl j • '_ Lv... '"
.r.O, "Arner��!1fl- ar . C.O t..!l1C t II """"�"��i!!!!ii!!!!i���!!!!!�!!!!!�-�.

.

l'éJlcia Pulace, Hotel, ll:il.!, &-' té' Emil10 IBeatriz) e ÚÚ>�-' coquitel, dan�al1 c ..- i 'Q� !!
• va�Qr,' nãoí inferia].' a·Cr,.$, 1 ..1:.

'

C" 11R'1éficio . nA r'educão
1.' riO, I i�':, �' �e ',novembro de 1964.

.

l'
:

t
... -

.;.,:" "t 1"" menag'em 'a Rainha cb� l';'� -. j 1
.

.,., 1 't t.

travam .os ê_r;;. COl-onel. 1t.a-, IE)r, ,na. a••te .""e, sex, a- 8j .

'Oo • ,,-' ", CONTRA ELE' :300.0'00.00 I L�'e:1:Gn, .-" nu. on�· de m.ets.uA (,a mll_ua em qa·

I 'O ..v S' t', d" é _·'·ra no Galera Clube lCl'niu butantes ueS. C.,,_ Su,�l(.. a
..'

;�eirosl. até o m:;,;imo d,e 'sr" ri.c i!".P;;n·('0?s �Ct11e�,;daf'\
9 on�e,. ecre a_rL!) v. ,:>e

,

. ," '. . _ ", ......na1.1 ",' Rainha das 01'- ,

.

••• . .

gurança: PúbTica do P�r$,- conv,}dados com uma múVl -"- - '"
,

' ?':l (-,11::,l-e), c'wlTIdo o debi· d:,�p('is' de 17 de nove�',r)ro
.

d f t c,�,. quídel'ls ':_:Le01101': PC1"'õlm, t 1 f
., -"� 1"'M �."'l ,""')s rlo,1);tAC>

ná; Ministro Lam'Q "Hêgo me�ta a,. ,es a '. n:) 'U<J.•era· � t.o 1.8 �{ .• 01' S(l!)enor a ... ' ",<::,. "'" " ,

"

",

'Barros, Bccret:::irio de 1n;(;e": Clube•. comemQpndo 03, -a::. OÍiNéil'a; Pri,PGesa. �a'3 J)e- Cr$ itWl.!)i}110fl (R'.'li�centos e0n"titll;;:1�", n,..,C;,,' '" """"nll�

rio" e Justi�a do Pl1ra:l:i; nos de seu., fiHio.· 'E'ernan-" �utante,!, de
.

S:�C.' .-. j).'Ia� ,rni1 8rtl:?E;l;·os). ,��,t,�, 1"8""rh:,,'(')s "''' "':'sn"

D
.,

t ;1' I' S·'· Pr·.s d'o FOi" passado Ul"l fl'l'me ;J.",' ria; da Graca Pmto Arm LI TV . n. ".' rlsbioos fisea:s 'O"'" (',118 "''l.C'. t�l'i"'''l ""'�'irl0
epu,uuo vo lú'elfa -"

. � "
.1_" <•. '

• • -. '

,

A L' d S c' 1" it.,.� Ia a' :oelizãdá� '" ,''',,' gm Pmho Zlmen1r.'lú e E- o,ne fnrO:'l e:'étll.'nmente, li-
.

fnTJ.('�'rl'-:n.ln nu 1',':;«8'(\")1), ele
ao

d t 1� •

M'
' tJ1 R '1 -

,. .'
", ,'-:),: liano, Pires. As treze ele- Cl-1.1_!.!.1"d:o<: p,+;;:i o di:,"' 30 d('l n(). :rp;"n1himenfo de 1,'-ihll.tos,

lllan o a I, . .lnl;; ;;0" WU'"
". '

...'
I . ga,ntes. do Al.10' (Srtas) ,3e- T-,-ô\'l'.l.h,.....A. ""�stp ""no a"o".. .prl'í,o adlrol'onnt� (111 11",..,olill<""8'"

Schaéfe:r;" Vereador" :-iazii, '
� . , '" �" . J. -.. , .... ! .,., ", . ". """,

, Be;:to: e DL' Armando Valé-: .. , ""' .::á0 convidadas e. �prp.se,..
-

. ,'d'1 ":r;eLlu�ão de' 50 por cento nos quni!j l�odf)rÁ o c1�vedor:
. FESTA:, do ·_ChG:Jp p;:óxi:- z.tadas. );� . ,

do :de ,ASsis, S�cret:irio da ..

, 1110 ·Ilã.bado ho .::;:orai'á ':Iube'Baud(' ,ele 8. CI . .

em Coqu'eir,os., nUl'na' pró-
!iloção CIo p.;epto:" Sóc!al" de
Clube Doze.

A ,f-R.oFBSSO:?."! .')�g3.
Jjrasil çI2'. Luz, D,ireto,l do

Def,l'to d8 CuJtura� da � :r�.C
cQlapoJ"'Ü ,'C9-;1J' ,o 'l',H!CS':O

da Associac.áo Coral. c:,� 1"',0
, 'À snÁ.. 'Aln1i;:�íl�e JvllF'q� 'rianQ)ojis·.

-

,

Z' I-
,. ,_, ':�

,

".

lo', \(�Iilcta)'� d,Ó 'V:lh� SiTa:.:: i"
,. ".

' I :, e' 10' ': fsA�/!=JP:)" ,:'
pr-eXlma 'S€l1),a11s" 'ial J'c,�ep- , . � R ,J,.

clonar em 'sua. resid0ncia \ ',' .
,.......,..

com u�� elcgaRt� .;c'!lá;' SS-.
nnoras clé'· dois '.IZWIJo,s . de

"lunchs"." "márc3.:r:ldà·. l1:1lO,

rét�ibuiç[l:O;::..
" .

C.;\SAlJ· Marw J01'[.'. '!,
pd
fi

PODEf\i10;3 qll�
em virtude do' regime de ri
gorQsa compreeusão nas .. des

pesa:s , o Ccinando do, ;)

Distrito .,Naval, náo ·lhld.,o.·
rã 110 corrente
o . trã(Jid0i1al

.

autorldadés e

,

.� 1\ PARTllt de J letal.Lld,
'� �,,' -

. "

na 'Drogaria'e:FarmHCll't t_;a

'tarinense, Me. Ey-elme E:.J.r

·.rê;, vai .faz�r dill lonst :a ,li,'>
'de .5el\lza.' com--'p�'odut()�
Ha:,:ot

_",.

: O Bt}ZfoR .de ·�3.tal do'

Clúbe das SoroptÍ'i1!stas,) se
rã D�augu,l:ado - n,a' proxtml1
terca-feira às 17 ils. l1a A�

ver{iq,à. HerciÚo, 14uz !;la, 60:
esquina 'com ª' rua Fernan_::
do Machado.
'.

.

.

.1 .RECÉPCJONQU ·.ce:ll l:i!!1
.....

e]eg3..�'l�t·_; :"r ltl1Cl}�'.· a ��r:" ·:�".Gl�
� ra� }Çj1·9}· �t. �Ja/!<:rr1a .. P.'1'� ç:'.:1

e.onfo�"\,l V�'J 1'-0sl0e�1r;u. l)�
na Ki,'2c'il,' n:qSt.ro:l' ue ":L·.
tos tr,·�<t1lros cí� �1.l'-,W

'

'.�O�� às 13,33: 113, eS1::1-·

.1'el na \�ádjo Gll�1.ru:j:í, ·P:1�':
1'a, aprese-11ül,r o program;J.
R'0,cta; ,na Socied�de, 'pa-

.

t.iócÍ:r\ado 'pela IrrtGbil;úria
A. 'áon'2aga.

,/

O Bf\NCO do C":l1lercio :0\
l�jjt -

�11�·�·ê:--:'l"c.:;:.') -:t-;·:'..!l (J,>�\le�.11n.cl
dize,ldo aj1tl' est.á·· ;:�GC;() c::t-

UCto;,,'lu";;;l·kA.p,,;' ri" :rV"'''n�l
.>.

c,,� N.:. \.,;" .... _ (:. �. '-''_:4 .�v.

Oliz�, t!,';·';Fl(H·m.l'ib � i". (t. c

está e:'.J -eYPl-'t'h�r;,�>;). {'0ln '0

Canal,lc>.r o.

() DR.. OSMA r;'.

llõ-ú_\ijçl·D.1'do (.} C,ój�l:'�S�:t p.�,�
ru :.1��ni:ítir·· h. ;0, ,}: ilp,1.,(:.zu,;;
raçüo dó Hotl'lf M':l":\.n;l}aÚ,
c.s der. 'liora�:, na .r;.i:�üa'· de .

,

;C::Wl buliu.
' .

.
\:VI,T'jT,l

BrasíUa

r.al. .

.

J l\

I' ,

N/\

nb ·Lira. T.O .

'(Z":. , O,", -

,

1�J.:u... "Uletl'ê;.t, tAÇ', Dtudü qUd
3Uó. 'J.�trellddil(l!\. !�üj)erlur
:jqlH. d011.J plLaub U liJl! llH�

�r'ú de nlLüru da. 8UjÜ;1 fin·

(i�LC-f;(: unia dus 0�tauas' cur��
tu D (:� \ i10 Duuto (ürt que se

;)I'U }cLg j, e;,tJ'6mlclf'"ae d::.
::JUI:fll)ru. clt) C.:itt.lC:1 ll1tLiur. lGs

peru '5U pelo menos dez mi,
·nutu� e fJnque·se a out:ra es·

taco. curta '(3), na '�po\1_a"
eX1;remid8,de da SO'1Jb�'a d').
Or,l�I'�1 �l1Uior.UITm linha Cra

',;;}('h de CD pnl'a '(3) S61'á
::;eJ11'i_\{"t' orhmtada do Oeste

p:\ra ,Le8te� Ur,m linh;:! tra·

çada a partir:' de (1) e pas
S8.l1llo pele t:Bl1tro daquel:;t
t"�rar;: orientada para o N·ol'·

te no I·.i:emisfério Norte e

Hemisfério
I

•

Il't.,]h.}b GlI ;:;::::••PU] t:._Yl 2. .tjL����re
� la:' la }Jt.;;sud� 11:::':'0 eUL1.':)�l ;u,. ��olii�yce 4(� i�� (1.' i�u ê�

ruG probh:n.1l; a1:,!,um PUl�U o' ::;8 ::;:,ste:w1. No mal", muitá�
U�l ru.rsb lScre'\\' ADJph�bian ", 1.:!1«Ü,-:,tUl·ClS �e vale;'!.) Jo 'i)L'jJl
pm vowu1o e::;�el!iuJ iu,caeb o 'l)I;�lü,·clü jttto, pam 'se desl0·
'_;oll�t1"uid:o !lOS í-'�sta<lo::; Ulll, eu'"elll Ol1 em. eondh:õe::s de
dObo E' 'Jnov'�do p01:: Hilui.íll:J;b (:nnetgf'h,�:a, A lulo, atinge ve

Mpiralatiu.::l . dispostas em lod<;iades -tão assombro':lus
Lomo de dois :J'lutuuntés gi.. que /chega a Pl'ojet:::.r-se até
1�'1tÓr'ios. F'qele desloc.:ar·se· fi. 6 metros acima da super

).)1,11':.1, qualquer lal1ü. ]�;m' 1m):-· fjeie.,'
-vã:! vLol.ellb,w, demOJ1�tl'ou

• ! •

,ma maneabilidade em lallUi. UUia nuva bU"3::lo1it
pesadl1, pànLtUlO, 1!<;L água,
lia 11e\:6 espés.sa e r�a ar· ia.

ele lt\lltlJ(:'jm' dcsloeal'·se

'"i:l\o:ir�,,""

�...: �.Y. ,

'"ulh; tr.ig�,da, ,. cumpríndo
,W .ihete' dI:. reparttçãc de.
origem.' provídeneíar, 001,1),

A fámili�i .de
MAIUA ANbF.1.�A NASCIMENTO

I AN(iELINA)
convida ( _'l;arel�tes e pessoas desuas re .. :

laçõls' para a missa 'de ;,exto mês que manda
celebrar 'eül' -'l.tenção à sua alma, -no dia '1.0
) I

de de:�embro, dS 7 horas, no altar dt;.. NOSS8
�:.. phor a de· L�oútde:", na Catedral lVIetropoli..

�ERVlfO T:C;N'JCO �i)E ElETRONICAf ,"�
'n O M I C Il " O

CUIlsér�u d,t' r�dios_ gravadores ele fita,
-

rnc.liofoné e transistores.
"rrot-ar: ,J:C. KIRC1-íOF_

,
.

Record,
2696.,

F2r-

.. � - .. �� -.- �"-_ .. -�-.. :-'-' ...._,�-;."'-.._,-""--_ ... --,.):_.........._-�
,I

.(

.-t.

r. ,EinptéstimQs'
�. '

'1." I'

Titulas de 1'cnda c outros V'110res ::. '

..

'

.': '.: t
, Imóveis de uso do Banuu, móveis, almoxarifado. e· instalações, '.
,e.gências 'e .CoiTespo'ndentes _ . .' , . , .. , , . , , . " ... '.' .'.' : ....... , :. ':..
\ .

C0nL'.;; de Fla'i'l�ltado
Conta:; (te Cllmper;�aç8.o

';t'l ,(i84.405.827 ,7(1,
,

7.3'r9.6'/8.385,50
·50.77402B.308,bU
\

• ',' • :
•••••••••••••••••••• I� •••• � ','

�

'.
-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • .'" •• c... • • •

, , ,

PASSIVO
.

, , {
.1 \ "

"

çapital' e Reservas '" ',' .

."L'epó:'litos ,
.. < •.

,'
•••.••••••••••••••••••••••• � •••••••••••

Ol'dc'tts de l'a;;ameIÍtQ e outros creditas " , .

�gêndai e 'Correspondolltes' ', .: '" , . � , .

emitas 48 Hesult;.l;do
'

.. :."., , õ
i
.••

qn�t�s de Com�en,sa'{ào· . , ,

'

.

t
;..--

•

\ \

'CONSELHO DE ÁDl\IíNIStRl\çAO

13.758.807.1Q1.20
_87,470.3í2,2-97.,60·
16.853_944.'763;30
42.917'.535 :239 ,60
1O.965.235.772,5Ó
50.7/4.028.3Q8,50\

-
.. , .

, pnESm:E;NTE
Vh'e-Presidenttss

.

j

"

Paulo Auler
,

1>rutÓn Vieira Pinto
Inár Dias de Figueiredo
J�sé .Wanderley Pires

pmETORIA E..XEGuTIVA
I

I

f :' "

,

"DIRETOR-PR'F�SiIDE,i\JTE .

DIRE'I:OR·SUPERINTENDENTE
"DI:RlaORES

'J

'

/
Eduai'do de MagâUlàes Pinto
Marcos de Magalhães Pi,ilto
Franci�co Fàl:ias

., ,

José Lui:z de MagJ3.lhães I;ins
Antônio de Pádua Rdcha D'iniz
F'ernancto do' Magalhães Pinto

.'

,

(':ONTADOR-GERAD
,..

,

,José Carvanlo l\'lollteiro, Te. C'3nt. n.o lG4·CRCMG.
,

'REMOGAO
.

.

ii. Direto.'" d('s
t.,·JS ele E�'� �," '''J da ��e.cl'e
L ria de !�rIUC8.ç:lo e' ctiltu-'
., (rut"' r�o�.:\�� u ·Jart��·:o.

�

... ,,,_ ...... l,. '_"

J.:.,
""'. lo

do dia 17 do j)róz�im0 ines
q["-:out'o �s CQl1cl.li:ses, de:
;:':m09ão, dto Ins)etol'es �" ..

c Jü1res, D�� �t �J�\);::' de LTt"i::!h),S
t.. ?'?'O �ai'es 8 i�rc'tefS� ((.p Pl._L
L�ários, p'-�(!I�t!'::I� 1!D.

.
�

... l;L'
.L1\! llí�,je �

.. :� i�l�cr�\:jesi C;UÚ
. �n,'cranl S� 1 inlc:o no q.ia
,,' do coa 'i: tb

,.:\ J.ll\al·t�r ��:�, proxi�na �e-
.1 aç,u. a 3-:(' 'et�r!a de' E'1u

e,'<;ao e c: j,'",1.1rn. fartl p1.l-
,_j,.

L. ;car oro, dfJ3 C:lndl(h�tos
L,.'cl'ltos Cv';.... a .re:opediva
L:"amada lJI'l, :<� a escolha de

vp�gas
O proff;;B : Rl;:m'l:O Ma

l;-lquias d(t Si:·, 4 il.tegrantc
C;L comls.dJ Oriél-1illza�(!Jr:.l'
'-'os Cone rrsos. estava ' -mI:

�ade de (Jrlt�.Yil' dp!ipa�h:tl;
;,,': cOIn "\ t!tu:nx .da Pásta

DEDErl__
;..

-

�,

(jONTIlA·NA CAg-
, "

.,
, I

�ARIITA�, PULGA!:. �

(l(JPIM 'e TRA�:'A51"

FON,E'

,.<&AftA/liA .l?pf{� 6 Mfg(S,.\.
( , .. "

• �
• _ , ,

,,,

r

- . - . - �,,� - �--�... .. .. ,_,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



f •

"

.

sr.. OÚney cha'V('s . Cabral
(l)o

.

CorreSllOlld�üte JA�
.

prefe1tó" munlctpai '�H'; 'lU",
BItS qARCIA.

..

. barão," .sanctonou].' 1{Q_ 'ma-
.

nhã do día 21) de novemoro
.• ,/ .'

..
'

a 'Lei, Municlpl'lJ 'no. 3á:�, se, de. uma velha aspiração
que

. él;'ia ,a, "facutct'adé de da· mocidade estudantil ;lo

Oíêncías .'Eçonf'�ea;�· �ó '��f ' Sul do ESli<'!de, congra tulan
ué &'1114 CaratmQ�� .' ,

. do-se com o pi'cieito mur í-

Em alo 301(:)n0,; óue
.

con- A solenida®'; te•.;!' :'lpgar Cipal pelo fp,l!Z �ventó ..tou. éom a pré �:.;nc.� de 'au- no' audit6r1b di>
.

édihclo do Ag\"adecerdo a benfazeja
tOl"il:l'ad�s,' d.irat/JreJ. :li es-: For�ni; teúdÓ frlh\dd; inicIa! Lei' Municipr,.l ouviu-se, em

'

tab.eleCiment03 d� ensino, ,men!ié, o qr. F:ia�e��CQ Car- S�da, a pat:lVrlt do' jo
prbfe�sÕrés e es�utia'n�';:;;: c los Regli;!'reptes�htánte' da, vem João Nléolau de cnr-
._._-".-_.-_.• ,- ",,",.�_.-.--.........,_--'-'-'_'_',--', _."_"...._',__

"

'-- va.tio, pr€SllWnVe da VE.T -

União Estudarstíl 'l'ubaxo
n�nse..

. f(;: último, discursou o sr

(Prefeito mumcípal qu-e dls-
se da ímportanera da Lpi
que

-

acabava: de sancionar
para o cesenvclvunento do

ensino., superlOL' no Sli� de
Santa Catarinc .

A noticia do : fU�lc;ona
mento, já no próxiirlo ano
da "Faculd'l.de lle .....Cíênc];.is
Econômicas d J StJ.! de San
ta ·Catarina", com sede em

Tubaráo, f0i • �cebida COm

int�nso 'úbtlo pel't dàsse
'estudanv!! da reK�l:'.') sul des
te Estado .

"?,aT-ROT" ,INAUÓUP.�i .

,
fam'lUar -.'5 ,'e' amig ·S. o' st;.. :

Si,\LA'J DE- ·ORA. . LO'.lrNal Han.tos,
.

lrm(; );3 :lb r ,

'
'

sr. h)nclcs Sa..'1tÓIS. 1gentC;
ApIOye)tando O ' feriado do ··'COl! ei,... dó t"O'i .i'. -m.;' �

esta.dual. de 25 de novembro Tubarao. ,�

data" consá,gral:!a 'à' �:lnta·,.. "

Oatarma, Padr®!ia �o. Eà- 'AN'::VF:RiSA�IO" .' ...•

tado a qti:eção; da,' ·flrm,1i. .' dP,',: l

"Pat-Rot� �t'da.' 'fez' ·il'.a>J": FeSL.e.lúl! seu' awvet'S;lr'o·
gurar (i :s9,lão de, CM -ane- -: nataücro oooiTldJ no dia ". '

xo ê. rotifeit.e.'l-tá, 'Í n.tIL 'Íú\1
.

2.3 (oe r ovembm, 'O.:I( B&-"'�
ro' 'Mll'��r, ç. neSt3. ',(,i"l�1e: níto :FJ.i rtas, '·gel·el'llfe. da GliIo';'

'. On·,indo, ·s;')�;!· 'tuP:U:1to' sa. "í� b,ápitàl?\ :n-éi;;ôrÓ, ci+
nense, r�presentado.,· pelo dade... .:

Olube oa Lady., 'Participou O aníversaríante, que g� ,

do. ato l�áu�a!, notando-] Z9f ie vasto Círculo ie anf
se. também a' pre$t?l1ça."do,)� zanes, erereeeu 'um ;an�;;1:r.
representantes (Ia: unprensa" em: sua rssídêneía n.')$' arh�
fa.:ada· e:: escrita '.' g0<; que roram .cu:n.,:primep
Dotado de ar· cond'e.�l1h- falo J..lIE.. passagem da grata

do, e c�in' uma j:'��(lracão efempr:de.
..,

primnl.'os!t, . o. Salã,), \;1: Cl:'lá,' \ ..

.

da "Pat�F.ot"· Qfer�ç,��no�' VI1\:üEM DE RE.;r�EIO
. um �ml)t�ntt... 'fino go'sti:>: e.'.

"

máxl.r.a'l;; distin�âo. ; ! 4s!$;;' �
. Em b':'ZO de férüs 'segJliu

mente o"que' faltáva na· :'Ci com h,,,t. ro ae Ri.) d·e J,a,-

M' d"
. .

, ,-rjadt: A�u,\"�
.

::�.���:���.·.��.p��?�.·���;sd.'�'G:�'·' U'q.... "0,"
.

"UI P'.. 1.'.:.', U'
'

...."....,'.'..': .. f·.·l·.·'.'
.

C 311'. '1:.-0 '" l�" C'.0'
'

V].s�TANTlil· 'I" cia' o sr Jahes Oaii-cm,.fIS- .

. l' .

, �
'. ""'

.. " 1' ..... \ .� . '1> l
: >.

.

call (I'J !.KF.C e· ·.cortl'spón .

.

ppct:"�ente .. de 'l�;t.i. ... pó:iS dente '\lp,fc . roãtuttn'J' ':em"
'

Estn.cl) (!:l.Rio; "ericori:;ra,;,iê Tliú:lCa" <!evendc' ,��tórri�r .

:ll'lanUeS
. A 18 de outu- H.ino Nac;onaJ de Malawi, chael Fred &l.uka; distinto

entre iloe. em vlst.''l ti ..S€_\:S . no .diq 22 ne 'dezêmb:�l bró. os ·4015 mil Bispos' par� ,. ganho em concurso aberto, católico, se imp"�gna todo
-

, .��" . • tici.t>a '.tes
.

do COnClUO. e .

em ;:,ti�eiro lugar por· Mi- de· religiositi.ade.
____ ._::. .:-......_

.._'_.'_'._ numerOsos' fiéiS, 'assfstiram
"na B!:I.sÍJica Vaticatia. a. sol&: .

ne canoniZaçã:O dos 22'· már
tires negros' de Uganda.. l!:s
tas valentes. çristãos . afri�

pa1:;lOS .preferiram· ,.a morte,
entre norríveis 'torturi!-s, a

renegar de'·. sua �é ca�ólic::j,�
l·ot·centagem. De' . cada, 5

africar. ;)s, _l
.

é cristão.. Em

toio o continente os cris-
.áos chegam a '53 milhões,

·

sendo\ 29 milhões católicos,
19 protestantes e 5 ortodó
X0S.

Reunidos. Antes do reini
cio dRs sessões do Concilio,
os Bispos da África Ocide.n
tal se reuniram em Dakar
e os da Africa . EquàtQ$l,
em' Yaoundé', para juntoS,
estudareúi 'l-1�110S da evan
.f,-.llizar,ã.o afllcana em or�
dem àf Drientações do Con-
cilio.'

.

.'�

�liera.rqliia;
. Atualmente

· existem n.a Igrpja Católica
71 prelados..d.e r;Ôr. 1 cJ'..r
deal, 15 a.rcebispos e 55 bis
pos. COngo e Tanganica .con" •

taro oom' o maior n\Í1l'lero
de bispos pret�s: li e li. res:
petivà�eIlre. Ó primeiro sa
Cf' .-qte'negro a sagrãr-�
bispO foi ·Mons. Jose. Kiwa-
.... ,

.

\ .

!luka., ,....
·

. ,O primeuo.· No� Estados
'Unidos; pela primeirá vez,
um religioso negro .tol'J;101,1-
se Superior: Maior em uma

Congrega.ção ,t:e1igiosá. _Tra

'ta-se" do. Pe. ·Aroldo' Perry,
norpeado , Su�rior. pl'()vUic: É conhecido � 'Sensâ�i0nal
�iál . dos 'Paar� do Vérbo oa,SQ de Mari� Besn�:d ino

ni�ih:b, eJt'ilrià; provínCia ceh'tem�nte' ,46�4:e��i 'ª�(
rnéndforiál norte-americ��. Franr:a"" ,r cri;ne' q� "mo:.'t�
SÚa 'Rêvnía: já Se tinha,. pro· por enVdnenaI'nentp e' agora
jet4do nó, êénái-io' pol,ittoo posta é:m lil;>erdade,

. com' .

em- cúiestÕes ' de int�gtáçãO provada. que foi asna lno

racial. _.. cência. E qual :;os C"S3S n"io

Pàulo VI•. Em Ruanda, existem de "assassJ,nos que

Afriea Oriental; fenômenos não ó �ão"? - Nos Estados
estranhos .Roriram profun- Unidos eXfste um �'juri de

da· fenda no solo; em três última i�stânci<:t". É um
. dias ali se originou enorme conjUnto particular que é

lago de dois quHô:",etros. 'compôsto de se�s elementos, •

Ocorreu o fato a 21 de ju- r:hamados os "seir? justos",
nho, primeiro anive-sá"io O seu o):ljetivo é ex:;tJ'1inar

. da eleição. do àtual. Pontí�l- e combater possiveis�erros
te. Em homenagem à data júdiciários.· Ao mesmo per'
lOS' indígenas dentm ao lago tencem: . um �etetivo, que
'o nome de Paulo VI. '.. lio mesmo tempo é jurista;
MaJawi. D,esde 6 de ·julho, um médico, um redator de

Malawi. o rtlennr estAdo
..
da imprensa, um antiquário ou

ex-fede�açãQ Rodésia-Nil;\sa- archeólogo, um antiga .guar

lãndia, tomou-se p,!is fu.d'é-·, da de prisão' e t;lma mOQa

pendept61. 'na África ,.�ul-. de '26 anos' de idade, secre·
oriental. Os ê�t61icQs ul"'a-' tária do . criIriinalisi-1. Earl
.passam melo tTlilhão' dI!' po-.' Stanley Gardner. Cada um

puJ.ação . total:' 2.900.000. o destes tlJementos. �á ..,vol·-""-
táriamente �ma parte dos
seus vencimentos pr-Jf�ssio
nais para uma cai,..'Ca espe
cial, destiu:a,d<:l . a... finanefar
aS :stta.S ,mv:eStlgaçÕés. Em"
prftnei;o" i�gai" " tr�balh�' o

médiCó com' o'" inve$tig: dor
· antiquário, q�e apre�nta o

seu relatório;· depois' entra
o detetive e o jorn!1!ista. Ao:
f;uarda de pri.sãn c,m""eti'
converSJil1 com a vi: ÍIl,1a,
que já se acha na prisão.
A moçã só é chamada quau-

'CAS ..A D�.'.;: FREIO�' ".
do um caso especial femi-

R � l'lino o· exige. D�cuiid.os Os
·

asslidtofl em cónjtJIloo, me

Çl�àJlte provas e testemu-.
nbas

.

arrOladas e, convenci,
d�s da inocência. do . c::nde
nado, é feito o tra'Jalho em

seu favor' pela pub1icãção
.

na imprensa, rádio etc., até

que o clambr público. conse
gue a iiltervenc.ão' do.mi-

.

ntstro . da .f.ustiça e. U"11a re

visão do processo. Nos pou
cos anos de existência os
"seis justos" jâ"cl5ns��r("'am
assim tirar da l:ndsão seis

.

..

: .' if.'i�·( J:;"
.

.' �V,�\i\j��:a.;,� �''';
"

comíssao espeda! coor.C:,}-,
nadora do -mcvímento p1'6-
construçao (10 es tabelecl

mento, o qual disse rratar-.
.

CRIADA e: ·V'ACllLD4DE.
DE, CLENCIAS l,;CO:r;-rONÍI-'
CAB.".

.'

': ..'!.
.

Y'
.

�
o')

r»::
l

As' !nols reefihtes '�nqu�tas da técnico outGrri�tri�, numa linho
_j. ódequQ'do. paro r:eoli-Zat corri economia o 'trabalho "pesado".
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'CUrsos de férias
'Preparàção 'para exameS vésbõUlares
... Inicio: 1.0 de- deze:mbro '

' ..• ,,-

fns�içoos e 'infOrpl(\�� .�la Secr�taq,a,
2'a' 3' 'a 5 a 6 a d'" IS' '21' L:;':_ ,

•. s,
.

• s,. ._ se.. s. as, '
-
-.- .

. llUl'aS

.... Rua'Vitor Meireles,,'·38 apL 3:'
'

.
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crL111e de morte, inclusivb
um comerciante q-le já ti
nh'1 cumprido, 17 lnos de

prisão por um cr..ue que
não cometêra.

por WALTER Li\NGE

1'Ii." .371

Um professor ,distr�idó
deixa Q teatro com a sua. Em Oberkircnen na Ale·
espôsa, levanc;io dois guar-' manha um homem levou o

da-chuvas no braço ,e lhe seu pparelho de rádio a

diz: '{DestA vez não fui es- u l1R ofiGina para' reparos,
,,quecido. 'Tu esquecestA o' pedindo mJiximó cuidado' e

teu guarda-chuva e eu t· a- interesse por. se tratar d�
go os dois. Bem vês que um 'apatelho herdado do
estou melhorando.'; A es- beu avô .. Já rio dia seguinte
pôsa..: "Ei�, ��s �6l.J,esque- foi lhe devolvido'· o rádio
ces que. QE)m . eu. nem tu, le- com;eftac,io, �companhado
'lamas" .g�rÇtf1.:Ch�l';'�:"deê�l!- de uma vultuosa soma em
vez.: _(Repr�uiido po}'. ,ter ainhelro, encontrada' den·
saida , incen�pleto 'no . últi- tro do ri1esm�. É que o a'i(ô
mo número:). util:",sv,ll o· rádio como co

fre.
De Moscou informam qUE'

na União Soviética' deve
existi:- o casal mais velho
do muncl�. Em A,zerb.llJ.djill

· reside um, pastor e sua es

pôsa que estão casadC's há
103 . afios! Ambos contam
119 anos de idaqe. Casaram·
se no .ano de 1861.

O diretor. do BaL..)o Na

clonaI de .Lanca"'ure (U.S,A.)
. transporto!' l-e�soalmente,
dentrQ de .

am carririho de
mão e vbstido de simples
carregador, todos os valo
res maiores ,:[:.ara o novo

edificio bancário. 'A,ler,é:u
que o transporte foi assim
n'lis' seguro dd q�é\$e1 \ :, ti;:
vf)sse - tião leYRd'J" 'é""''' uni
.ca.��dtJoi.tél!;Mbhipanhad."l de

guarr' 1S.

b poeta e cine'lsta' Je�n

Coctea\!, já no ano 1957,
consultaclo .

a respeito . dos
decotes de cerLas atri�es, as

sím se exprimiu: "OutrorJi
os seios alimel�tavam crian

ças, Hoje alimentam os

'produtores de filmes."

,-

Teimosia: Davisinho é,
um menino �uito teimosg .

Certo dia a mamãe o estavà
recrL"Uinando:' "David, 'não
faça isto!" "FJiço." "Não fli-
ça, I;>avid", repete .a mãe.

"Faço, faço, faço:'"
\ repetiu

o pirtalhinho. "Não faça!"
-

'exploue a mãe, no auge d�
indigriação. Então o .peque
no com -oz de censura:

"PUxa, mamãe: tu és teimo
Sli, hein?" ...

o -gano A'.fredo M. Grl,len
"'h' � G_::mta o· se�inte caso
'Ce:JrridQ na El1t::Jpa; quando
Efsenr'-'wer dnuandava ali

.

as forçtl:S americanas: Um
sargento-instrutor estava as

. voh,·.ts com um recruta dos
máis obtusos e; exaspera
dl., êle acabou berrando:
"Voci> � o general Eise
n"','1Wer tê'!). uma c-isa em
comum: atingiram o m"ÍxÍ
';0 :c'e _e pode alcan'çar
neste eXtlrcito!"

Nada· de,

REBiTES
Í!�X·. li em �ei � .c:Brf<'

.,ona '" de "reios COLADAS
_: '60% ro:ais .;...no .apr,)Veit�
m<!nto dá" LtJn8'Elótilllo '! -,

. o:: �::i�
O ·nôyo aze�te que.: 'alia' Ó 'excelente paladar da oliv� ãs.,ptopri.edadif
tivas· da

.

so�. '. ·Cotrr' S U P R E M O você. ganha na q.uaH,d�d.e e no ".

ôliva··+ ·sol
L, .'

I

Você sabe o que a água
í:lisse para. o peixe? "Na

qa:.t. '.

, .. ,_/

. "tiu, � intos Saralvll 45'
,. '<I1'T'1"'VT""" �-'';flj' ":"THn�a '1emiQi que

"eus 'studos me saíssem'
tão Caros .," o' filho:' uÉ
para o senhor ver.... '. e eu

estudei o mínimo possivel!".

.---------------------

Je,Ohasempre
: /

"-�
.

,

�',

.qo est<Írlio unl' to"cedor
gritandn: "Juiz ve'1dido". E
um outro: "Vendido, nãc;>.
Um· juiz como êsse, não se

vende; dá·se"de· prBsenta: rq
au.dq, � i;;.;,ri.i;"!

.

"""'�""=:;:;;-

,
. :.Tratar, na R,ainfw _

d.as Bi-
Gicletas ._:_, rlVl

. �afl"í�-...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Silva, teve coordenação pai' senhores, 'Leonardo rvIi{'rs, '� Gubert, ,·cIi�fe' do" Escritó- c assocíanvísmo eooperasí- rperatívas em ,Mafra;
Cooperativa' TriticoJa, Oes- representante -da Associa- ric Regional da Acarese em ''\'O em' Santa Catarina e realizada nos dias 5.e
tina , Límítac'a- de 'Herval, ção dás Cooperatlvas de Joaçaba; técnicos -da Aca-

'

� ...as " impli..:�çÕE�S 'na orga- uezembro' i.�rl1xmiÜ.
d'Oeste, - conjuntamente, Santa Oata.rina, dr." Arl PaI' resc, representante» tia De- nização da produção agro- , I

com a oooperatíva dos Ban: meiio,:·I�wpetor de Rendas legacia Federál 'd'v 'Mi'listé- [.( cuáría .. ii; também foi tra

eáríos .de Joaçaba.., dr.' Bóz!'),�t -',José Lacerds rio da Agl,"lcuItura ém Sa.n- l'� do 'assun ,'JS' S . :.re os im-

Ainda estí veram
.

presen-; Inspetor de Fazenda, dr, ta Oatarína e: representan- p0StOS de .-pml;;' e 1\ C" Pre-

tes à aquela -reuníão. os, 'Antônio Coelho, ierente da tes do cóméreto, mdústría vxíêncía .socia: R�!"nL Ii-

Agência' do Banco .Nacíonal O expediente d� r-união nancíamen /) às coopera ti':' ,

,do (k.édito Cooperativo de ,eonstou de pa\f'<:tr:'L sôbre vss .pelo Banco Nacional de�=::�����iJLCt}titiba, engo. agr i Roque assuntos. relaeíonad. r, com }':r.ra utiliz � (�1() das' reces
�

- �
ne armazens e sílc, at.ra.és:Aum�nli
das ,CpOlJ;;�r.1;ivas, vísan.,o------------:

uma políti.;'l. de moderara:
cem benefín " , :>�:a' ,:; pro
dutor e co dl:Jl.'idor.'
No últíma" nía da rem'JIão'

:lroi ,realizada em Joaça
ba, nos dias 12, 13, e 14' de
novembro a 3a. �1eunião !te
gional de Cooperativas. A

reuníão foi presidida pelo
engo, agro. Marínato Días
de Paiva e foi prestígíado
pelo Prefeito Waldemiro

.'

CARIORIO DE 'ORFAOS, AUSENTES r
'DOS'FEITOS DÁ FAZIENUA'

=-'

, EDITAL DE 'PRAÇA' COM
PRAzo, DE TRINTA DIAS,

. Q Doutor Jaymor Guima
, rães, Collaço, Juiz' de 'Direi
to da €omarca de São,José,
'Estado .de Santa. Catarina
na 'fOi'ma da ,:lei, eté.

ço, fui acrescentando: "Var
"

FAZ SA'Bl;!:R:, aosque o
mos juntos' 'chpr,ar' riossas presente,. edital de praça
mães.

.

.
com, o prazo 'de trinta 'dias

__: Não é ISso, .dísse êle, -'
,

virem, que aos trinta.' dias

REDATOR-Cl4FE No capítulo IV da Regra que não estava ainda com a, do mês, de novembro prõxí-
Antônio Fernando de, Amaral p SilVf, de São Bento, o Santo Patrí- "cara" suficientemente, cheia -, mo vindouro; 'as dez horas,
. DEPARTAMENTO DE EDITORIAl.

'

arca prescreveu o dever do para não perceber a ,"goza· à.porta do, Fórum,' no edífí-
Francisco Vaz Sepetiba - Peçl'l'O Pauln \lachNil' auxílio aos pobres: "Recon- ção". cio ,da Prefeitura Muhicip-'ll,

-'Osvaldo Melo' fortar os pobres", diz. - Então? desta cidade;o porteiro dos
Esmoler, não é o nome - Sabe, padre,

�

que eu ,auditórios ,trará a ',público
'que se dá ao mOl.õe mençli· estou com -fome. ,pregão, de 'venda e

'

arrema.I

êd
'

cante, não; mas sim, ao ,-,Com fome ou com s e,' tação, a qUeJn 'mais"der e

monge ,que distribue esmo· perguntei. maior laprie oferecer' �Úém
,

I
" ,,", las aos po:>res na portaria - E' fome, ,sim. das respectivas;, avaiiações,OEPAJtT�!;��a�:��f!..u, do. Mosteiro. ,

- Toma' lá 50 �ruZeiros,'� os seguiÍltes, bens: 1.0 ,_
.. "

,
:.. \- ,

'

Hoje em dia é uma função mas não vá acertar" logo, 'Hum"caminfuão marca Ford
Ó)J,t\BORAIlÓItE�

, '.' penosa, por causa da difi- com o primeiro bar! ' F-600, Gabine de"aço,
'

,mo.
Prot. Barreiros Filho, Prof. Os.valcib .Ru(lngueô3 0abn..,

_ culdade de se distinguir o
/ Tive pena do homem, ain· ,

'vida, a' gazolina, ,apo de' fa.
rito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Otholl Garru pobre realmente necessitado da moçá... Se a sorte ti- briçação �961 ' n.o ,do, mo.Lobo E'Eça, Mini�tl'O Milton Leite. da Costa, Dr. Rubem d.:>s mendicantes profissio: vesse sido outra, naquêle' tor F64AAISB.17293, lhO doCosta, Cpronel r.ld Gonzaga. MaJ<).r Ildefonso Juvenal '. .

Walter Lange, Dr. Arnaldo Santiago. Doralécio SORres nals.�, d:ga.se de p�s�age�, momento os papéis podiam' chassIs F64AAISB-17293 com

Osmar Piza·rli. Dr. Francisco Escobar Filho, �ur,y MIs- os prImeIrOS proÍlsslOnals ser' inversos: ele mn monge -,capacidade' para 6.000 Kg:,
chado, Lázaro ,B�rtoJomeu, Raul Caldas. Fi\hO. Marcilio, da mendicância foram 'os e eu um bêbedO., Faltou·lhe avaliado, peÜf qJlantia de.Cr$
Medeiros Filho, Luiz HenriquE' da Silve.ir�, A. Carlos .Bd "�rades", ,que por profissão a oportunidade que, tive. 2.fiOO.000,00; 2.° - Hum ca.
to Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, Major Ed religiosa abraçaram o esta. Antig::lmeIite a pobreza e miziliãà marca' Ford F-600,' n{mdo Bastos Júnior, C, Jamundá, Jahes Garcia, Nelson \ ,

"7

Brast-.ler, Jos� Ferreira da' Silva, Clemenceau do A.nvl
do de pobreza. o desajuste,eram um aCiden· (j;:Lbil}e de aço, movido a

"81 e Sil"Ja, Jaime Mendes. r.vzama" JOflé R.oberto Bua Nossos superiores, para te: ficav,i:t-se pebre, ou por gazolina, ano de .f.<l:brica.
'heler. Joãl) José Caldeira Bastos, Joãf' NilO' _Linhares facilitar o trabalho assisten· uma doénça grave e prolon-, ção 1959, motor .

,cial, resolveram' ,entregá·lo, gada olJ p�ra morte do c� F64AA9SBX-1l230, com ca.
de modo normal, à' Saciada· fe da .família, ou 'pela perda

.

pacidade para 6.500
.

Kg.,
de de São Vicente de Paulo. da colheita ou coisas pareci- 'avaliado, pela quantia de
Os Confrades Vicentinos, das. Mas nesses C,'1Sos. 1am, 1.800.000,00; 3.° - Hum ca.
assistentes sodais improvi" os demais cristãos em socor· miilhão marca Ford F.600
sados, mas eficientíssimos, TO da vítima até que ela en· Gabine de aço com capa
Íevam a esmola a domicílio contrasse 'a oportunidadé da cidade para 6.000 Kg., movi.
e, cob ela, uma palavra de reabilitação. Era a caridade do a gazolina, anos'de fabri- .

confôrto. Muito mais do cristã. cação 1957, 'motor n0"., ••••
que tudo isto, um testemu· Hoje, não. A pob;reza é u· F60ALSBX.12603,� avaliado
ilho de vida cristã. ma organiZ'�ção._. Mantém-Sl! pela quantia 'de Cr$ .. .- ...

Há dias fui chamado à êste estado de lJobreza para" 2.300.000,00; 4." _ Hum ter-
portaria para atender a um justüicar a generosidade de 'reno com a area -de

'

, póbre. muitos. E' a filarttropia. 28.298,24 metros quadratl0s
- Que há; seu moço, disse A mim, me parece qp.e .. o sito no lugar Vargem do

notando logo que o homem que, atualmente, mais neces- Imarui e 'ás confrontações
,

estavp ;!Í com a "c<tra-cheia". sitamos, não é tanto uma, seguintes: frente ao sul, na
- Sabe padre, é que eu vim redistribuição elas riquez"Is, Estrada Geral que segue pa.

falar com o senhor porque mas uma ·redistribuição das ra São Pédro de Alcântara;
perdi minha mãe.

'

oportunidades, somente P?s- 'fundos ao norté com um'I
-_ Isso não é problema, sível, aliás, corri' a: prática da zangueiro ou quew de 'direi.

interrompi, - eu também caridade, .verdadéirarpente' to; extremando'à oeste com
perdi; e dando·lhe um abra· cristã. ,terras' ,de Adão Jorg� Zi.

mermann 'e a leste, com ter

ra� de Domingos Ventura
transcrito no Registro de

,
gianian" Prefpito da S C Imóveis 'da" Comarca deda Propagaçào da Fé. São José, à fls. 126 do Livro

3:S sob n:O '18.722; ,5.°AOS J;>ES DA V�RGEM Hum terren�' sito' a n,ua
, Joaquim Vaz, Praia Compri-Um gl'UpO ?8 ,SOO' profes- da, nesta cidaiejl(:l,' com a

sores e',aJu'nos da, Inglater- --áre.a 'de 1.188' metros, qua· til
1'a. catÓ')icos, e nrotestantes ,drac;ios, ·ou sejam, 22 metro's
estiveram 8,m Fátima 'i:m- de' frêntes por"54 metros de
pIorando a prot.eção e· !lên- fundos, 'com as, seguintes

�ção de Nos$3" "1enhol'a. confrootações: 'frente à les.
,

te; 'pa' ,Rua Joaquiin Vaz;
fundp à oesté; com terràs
de Valdemar;,' de' Màttos;

O bispo proteqta,ntee Fred' extremando pelo norte, 'com
Co1'son, Prf''l�ctepte do Con- terras de José Salvador de
selho Batist:l, Mundial, <'0- Mattos fi) pelg, sul; com ter·
mentou 'a' enclclic!l. "EcCIe- ras

'.

do Climpin'as, Futeb'ol
siam Suam", Pôs em desta- .Clube,· transcrito no'Regis
que os esforços rle Paulo VI tro dê' rmó",eis ,da Coma.rca

pela unificaçáo de tôclas as de São José, à ,fls. 3.° do Li·

forças religiosas �ristãs e -Irro 3-=S sob n.0;18.217, avalia·
não-cl_�tãs. em prol' do bt'm da'pela quantia de Cr$ ....

estar da humaniçlade infei- 700.00Ó:00 e o terreno. acima

Rf'gistro d:.. marcas "'atentes de, invenção
.

nomes comerciais: tít...lo� de ;esta�lecimento
, insígnias fr�:;es, de prl>;,agand� e marcas 4e,

export!3ções
Rua Tenente Silveira 29 t9 andar --

Sala 1 -- A 11. s (h) �asá Nair �;Florianópolis Os Bi&PQS da Argentina
,

r � i 'II: � 'F-:"s1 ,L � 7 -' �O"u. 391? 'escreveram Carta Pastoral
concitando seus diocesanlls
a realizarem, pelQ êxito ca

,

''>..
CEI da India. '

'''Lá , diz 'o do-:;ument1.
milhões de homens pagãos
vislumbr:lm �os ensinamen
tos do, Evangelho, grandes
esperanças' de, bem-estar ('e

piritual e matE':ia!".

"'ESMOlER"
D. Gaudentius VaI di Caso

tro,,'osp.'
i

Congresso Eucar�stiro
CARTA PASTO�AL.

ENCIGLICA

INS�UÇAO
Em tôdas t as dioceses da

. 'India ,os católicos vém sen

'do instruidos iitm'gic:amen-,
te, para de modo mais ati
vo e con��iente, partirina
rem das 'cerimônias, euca
rísticas.

COLABORAÇAO

descrito" sob, n.O 4, avaliado
I' pela quantia de Cr$ .

400.000.00-; 6° - Uma casa

de; madl3ira • em regular es·

tado Ide conservação, 'pró·
pria para moradiá. ediffr.ada
ri€> terreno descrito sob n.O

5" avaliada pela aua.ntia de
10011I100i}:'7;0 - Uma' casa
de madeira.,' própria nara

ofIcina: e est:ll.Ja. edificada
no terreno' de'5C'1'ito sob
n.O 5. aVi;l.lili'da pelll, aURotia
de RO 11M oh: R.O - Hum ter·

ren� sem benlp.H:ori.as, com

a área de '1!}2.5fl"l m.et:r:os
quadrados" SI'to no lugar

Perante o alhr dá' (:até- '

"

Vargem do Imarl.ti,' neste

ra.

ANTI�EMITISMO\

1Qiesmo muitos não-�ató:'
licos 'estão oferecem�o,' ná Eclesiásticos católIcos e

capital indu, su;s residen- ,
protestantes, em número, de

cias para hospedager!; dos 2.000, assinaram dec!ara-,
peregrinos, que assis�!rão ção conjunta condenal1do o

o granc;le certame e;lCarÍsti- amti-semitismo "la Rús�ia.
co. \ Reclamam, para os judeut!

total liberdade cultural ,e' re

ESPETACULO .1igiosa e ,plen'd. comunic�
ção com todos 'JS homens�

A Cla, Indiana de Ballet
prometeu dar um espetácu
lo, cuja renda reverterá em

benefíc�o do Congresso Eu
carístico.

COMPROMrsso

draI de Canterhur'., .... PI'Í
maz õa 'Igreia Anglicana ar

cebispo Rfj.msev·� o Chefe.

da, Igreja' Ort.or1oxa RUSEa

patriarca Alexei. cOITlj)ron:l"
teram-s� a 26 ele setembro
trabalhar pela unidade cria
tão

'distrito e municí:oio;'com as

s e <! u i 'n t e s
' confrolltar,ões

fre'1tes "ao, sul. na' Estrada
n"'''al :aúe Rp.!J'lle' nara, Sã'O

Pet'l,ro de AI()â.nt.ara: fllndos'
ao nell·t,e em um ?:ànglleil'q
correrite: extremándo' neló
oeste, 'com terras de Augus·
tinho' José' de Souza e a.

leste, com, terras de'. João
Santos' da ,'Silva,' trapscrito

'Com .'permissã('), dá Sant� nn 'R.f!l'il'ltrn de Ttn6Yéis da
Sé, oito 1)8store.S"'protestan-' enmR� ,de Si'in ".To<:é. à
tes 'cas9�as,. el!ll'l-Vertldl,}'i ao. fl�. ""1!i1 ve'!'!';o dn Livro ,�::R,

Paulo VI nomeou seu Le- catolicismo, ordena.toam-se sob fi)· n.q 1.7:390, aVllffÁdo
gado pontifielo no. 380. de sacerdote- na "Alemanha. ' pela' quapt18 de 700:000;00,
CEI � ·Carl!le9.i �edrl) Aga.;, � ��.�.,o.,�_......,. 'hiDS-jstes, pertel\cen.tes '"

ao

RELIQTJTA
Durante os :Uas lio Con

gresSO será exposto. el1:) Goa
ã venf'racão óos 71Ms 0 SS.

grado coração de São Fmn
cisco Xavier Com facilida
de paderão os participan
tes do Congresso visitarem

'

, esta preciosa re�íquia.

, SACERD0rES

espólio ínventaríado de JO·
SE BERNARDÓ DA SILVA,
para o pagamento

-

das di
vidas'passivas, 'direitos e

custas' do -referido. E para
que chsgne .

a notícia ' de
todos; mandou' expedir· o

presente' que" sem afixado
e ,publicado: '

na
.

forma da
lei. Dado 'e passado nesta
cidade de S�o José, Estado
de Santa - Catarina, aos vin
te e sete dias do mês

'

de,
outubro do ano de mil no:
vecent.os 'e 'sessenta e qua·
troo Eu,' (Telmo José � Do

mingues), Escrivão, que da:,'

tilografei,. 'e subscrevi. Jay·
mor Guimarães' Collaço,
,Juiz'de DitéitQ:

'

• J, r'

'I

Porqrs é qui '

nno ri quando se faà:
aumento np, pasi1Qge,'.S?

foi realízada 'u, cleíçào da, penda' a esta pergunt
d;retoria, nrovísóría . do ,D: ganhe uma bíeícle a
retório Reguca, de Associa- nha em fÔlha. �.s carta;
!:ôes coooeratívas de S'll1ta derão ser remetidas Parà
Ca1;$ina, sendo instalada 'seguintes eor1.ereçVd:
na mesma ocasião, Durante' dai!l Bicicletas rua Oons,
os debates d'�� assuntos ge-' ,fra, 1M, Filial no Es
raís, foi '11 .rcada que a 4&.' rua Santos S� :aiva 37
Reunião Reg,: .na" de (;0-. lado do Clube 6� ou pa

, �djo An;ta. "',aribaldi,
,

COZfNHEIRA
" .Precísa-se de uma para trabalhar e

Coqueiros. _'" ,

; Paga-,se Cr$, 20.000,00
pelo <telefone 3822.

mensaL

29-11-64

----
/ ,

\", Quem conslroi" já sabe
,\

.,Tacos, e Paquel�:
Rodapés Forras

'

Porlas'de Ferro, e ,Madeira
,Janelas, de Ferro, 'de Correr 'e Basculanles

'.

','"

,Portões.de Ferro'
--...... ,\..

--Para prQnta entrega e 'PQr preço mais economlcos

_ J

COP1Densadns Paraná' Ltada
RUA DR. FÚLVIO ADUCCE,N.o 748

Telefone ,6277
ESTBÉITG

riORlpeassadosu: ,PiDb /

/AmfDdoim
Loro
Cabrellva
Cedro
Fantasia

Imhuia
Pau·Marfim
Gonçalo-Alves
",Mogno
Ca"alh�
Pau-Oleo

..

e os lalDosos
- ,

\ MADElPl$
LAMBBIS uCU'EPLAC"
'NOBBES 'ABA REVESTIMERTOS

.

/
-------------------------�------------------

\.

Y:ff,�Já�=:::{f�� ·SÃLi.�l" 'J
'o' E'G:if.- -3.450 - "=PQI:.IS-&c '

.. _,_ :.:::::::-c:.::.:J
, ..

SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59

I'MOVEIS A VENDA
-L Casa no' centro - Cristovão ,Nunes Pires; 23' - sala - 3 quartos _, cozi·

nha - banheiro completo - deperi:dências de, empregada - telefone - preço
Cr$ 4.000.000,00.

.

I

,'"
- CASA DE TIJOLOS 1'\,) ESTREITO -� R'jJA BALNEA'RIO _ QUASE JUN

TO,À'PRA:::A, COM GAR.AGEM. PE.....çO FÁCILITADO. '

quartos e cÍe;>endências sanitarias.
'

- Palacete na rua Visconde de L 'ro Preto � Fina rpsidêneia, em cima tem
4 salas - 4 quartos _ banheiro _ cozinhá e ?,aral1dão, Em Ibi:lÍxo 4 salas
- 4 quartos e dependências sanitárias.

'

- NA PRAIA DO PEREQUÉ '_ CAsA NOVA A MAIS LI... :JA DO LOCAL �

2 PAVIMENTOS COM 6 Qu'ARTOS:_ 2 SALAS - COZÍl�HA - BANHEI·.
ROS - AINDA NÃO FOFHABITADA. PREÇO COM FACILIDADES.

..,.... Sobrado na rua João Pinto e fundos· no mar no Caes Liberdade.
-;- O'TIMA CASA NA RUA SANTA LUZIA COM 3 QVARTOS - SALAS COM

TACOS DE SUCUPIRA ,_ CHAGARA _ HORTA - JARDIM' _ GARA·
GEM - FINO TRATO. PREÇO COM F.&CILIDADES.

, - Para o verão casa na Lagôa com, grande terreno _ -Oportunidade! .

- Nos Coqueiros - Prai'l da Saudade - Na servidão, ao lado do Hotel
Casa de madeira n.O 42 _ fequena' entrada - Aceita Oferta. ,:

- TERRENO POR AUTOMO'VEL NACIONAT. PEQUENO NO BALNEA'RTO
,

- 2 LOTES ESTUDA·SE OFERTA.
,

'

- Lote Jordim Atlântico _ metade preço dos preços correntes - te'rreno
muito bem localizado.

,
' ,

- NA BRA'" _ DO,MEIO - TERRENO DE 15X40 MEROS _ uNIta COM
,

ESTA METRAGEM DE FRENTB' PARA RUA DESEMBARGADOR PEDRO

SILVA' .

,

_ Ru� VeVreador B�tista Pereira - casa com 3' quartos - 2 salas e demais
. depenâências - TerrÉmo'medindo 12,50 x 21,26 metros.

I
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CONSTANTE ,EM PROL'

OE SANTA CATARINA
I . . I

I I INO SETOR DOS ESPOR� I

'REMO �SEHSA(I<>HAl

'o. oachoeíra de J:,jnvilJ.e

multo embora, .p.lio fiemos

surnrá o no'lO _ aeompànhado . se�l treina

C"t;l;·inense .: de mento, confiecemos sobeja
mente seu' pOl'l.el'10, contor

me. .seu própno presidente,
o ,clube' da' "M:ánch�ster
deverá brilhar »m � ínco dos

sete' 'páreos: "quatro com"

"Squiff", "Double"; "dois

sem" e "quatro sem', urna

vez que, na palamenta du

pla, o "T:1il:;>,ca' devrrá

vencer o proprri l"iz,noel sn
veíra,

.

já qu� e.<;�'i física e

técnícamente preparado e,
com vistas as grandes com

petições de carater ínt erna

cional,. consíqeranüo como

a grande revelação 'la pala
menta dupla.
Portanto, senhores apre

cíadores do
/
esporte dos for

tes, deverá 1;·3r esta v re

gata que eXtg'i�/t fie todos,
a maior dose de dedícaçâo
fibra, e rara por certe .. aJ-.
terar os

.

9,l'Lrr.OS da'lú'�lüs1 "

'� t ' "' "

que comparecerem na. cais

daPraínha, :0<;.11 de ehega
da da nossa

.

,nUa da B[lia
Sul. "".'

Hoje,
campeão,
Remo,

Pelo Campeonato da Cidade Categoria Aldo Luz, lVI'artin€,ü, Ria-
de' Profissionais, estarão frente a frente, aa chuelo da 'Cal:htrü e mais

Cachoeira (lê Joinville, cle
tarde de hoje no Estádio da rua Bocaiuva, os verão se defronta!' em d38-

conjuntos do Atlético e Tamandaré, que po- puta renhida pela primeira

derão sustentar um bom duelo, apesar da
-

colocação em ljQre,)S sen-

, sacíonaís.
possiçâo desfavorável que ocupam na tabela Talvez, pala vez primeira

de colocação, com o tricolor com a "lantarna' os prognóstlcos por parte
dos areccíonac.os, ::J..:i,') chan

e o alvi-rubro como penúltimo. colocado.
.

ces a todos os clubes parti-

, Paula Ramos, e Ava�. deverão .' realizar a
.. cipantes.

) . Assim, é que cada clube
preliminar; pelo certame juvenil, devendo o conta vencer quatro dos se

segundo defender a liderança invicta .do cer- te páreos do progruma, de-

d
. pendendo 'ias outras ('010-

tame a -cateaoria.
'-' cações secundárias ;'1(l� ou-

tros três páreos.
máximo de sua- .:fÓl'ÇOS p-

.

ABt'RTAS INSCRICO- rs D' C T Tomando .por prisma, os

fim eh evítar consequêucius .,."" :
.

"l • : conjuntos mais creríencía-
.

maís desagradáve.s POSTALISTAS
dos qe cada 'Clube teremos

l"lorianópolis, 9,,1 ie no-
:

'

.

.
•

'

assim, uma idéia do e.ruí-

vembro .de 1964. .' De 16-·11-64 a 15-'12-C-i- Ordenado líbri'o de forças errtre -os;

.
A. Diretor ia Cr$ 212.0vO·,00 a partir r\e fev. de 196:5, quatro .contendores

O "Aldo Luz'" espera ven

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

c/80c') de aumento.
'...,.,_........,�_ ..... _.,._"""' .....__.... ,_� .,..._. ":_"_t. _ __,::-.' . cet e luesmo tem grande

BASQUET�EBO·,L NA' PARADA Documen.tos: T;tuI,o de. eleito.r, 2 foto.S
chance em quatro páreos:
No primeiro, "quatro com

, 3 X 4 _ CandIdatos de ambos os sexos de 18 que abrirá com chave .de
POR DECIO BORTOLUuZI lhor resultado'. Ao final, a 40 anos.

.' 'ourca a; grande competiçãa
mudamos a márcaç"ão pa:'l1 APOS

�.' náutica, lhe � 'imprescin-
Hoje comento a, partida individuàl, e' a dãerença .1. TILAS. COM O NOVO PROGRA- Idível, já qU,e c0nstnui. o a-

em que nossos rapazes pe):- que era\ de '14 pontos, bai- MA, edição 1�64, encontra-se em Florianó- licerce base, sera como t.ram

deram o título dos".V JASC xou pal'a 6·. Infelizmente polis: L. ivral'ia. Reco.'.rd. Rua. Felipe Séhmidt polim para a cJno:ui�ta do

para o� joinvilleris.es. Foi o esfôrço exigido pOJ",,t:.tl cetro máximo cio Estaeb.
na noite seguinte a espeta- marcação> é grande. (:' nos Representantes também: nas cidades, de'. Além dissp, as atenções'

J�eUalanrosv, iteóridal'gOco,nstermn'-omse1dao- minutos finais tivemo" qu� Joinville, Blumen'au, S. Francisco ,e Rio. do
. Aldistas, éstao contando

nos' entregar sem auel"gção e� levar de vrnc'içia n!)
,.

de errar, que a tarefa· foi com o marcador chegando Sul. quatro S�rri", "éloi.s Cl)rn" e

o nOSSQ maior adversário. ao definitivo, que foi de 68 Basta estudar por esta apostila par� se.r
"oito gigante", ja. que ,-�os

Nfste jÔgo, nossos rebotei- x 54, após um pr:im'eiro tem demais páreos �orj'.G: "dou-'

\tos principalmente André po de 34 x 26, aprovado. '

ble"" "dois sem' c ''Squiff
,e Dobes, ericontravam-se Esta foi' a primeit'a ve7.

. Aten�le-se também pelIo reembolso Pos- deverão concorrer ao� pus-

colados' ao solo, sem poder' que" os,
. JoinviHenses nos 1 P

. tos secundários.
'fazer frente a Erich" In- vencem' 'em dfsputi� pelos

ta reço 9.000,00...;_ Rua 13 dé Ma:io- 592 _.-

Por conseguinte, (J "J).!]"ur-

/"'daial é Dumas, que estive- Jogos Aberto.s, e o fizeram ex. Postal 698' _'_' Curit:.lba. _::;_' Paraná --, tinelli", atual caml1eão Ca-
ram ila n�ite ma:xi.ma das pór. �ritos de .'sua n:aior Brasil. , '. tarin:�_se. conta com le1.ls

:�a��i��s;�;��:�s e�1 i��� , �;g:�l:aJ:'�e�sd:a:a�;�. '��� CON'V',' I-E p-'AR'A" M S'
--,

··�n,::-r.-D·li"� �,��:��,t,'"J��t.';sq;;;;:
màr.cando na ·zo_pa, e!l1 2-1-. merecera.m o belo triu1lfo.

. ·1 SA DE,{)v<' 1 ?'" '-� "�,>.s�m'�" 'f�tro crm"

2" mas inteligentemente, o Louvo a disciplina nosdis-.. "Douhle" e "Oi1;") Gigante':'
técnico de Joinvi'He, retil'üu putantes, e principal!11.ente . VALENTIM, TERTSÇHITSCH E' senl dgvid.", um grande
Beno do meio do 'ataque de nossos representantf.S, A famíLa çle Valentim Tertschitsch con- "hand:ap', mas� nu entan-

colocando a�í ,hora Du- que sabiam terem' pe�:di,4a .

d
. ,

'�
.

, .
to, esta rq.uito lCl,,l ll:) "qWl.

mas, .ora Ivo, exêelentes ar- o título, e que, cumpriJ"el1- VI a as pessoas de suas relaçoes par� assIstI- tro sell1" e "dois com", C;':,,)

remessadores, que então en taram os vencedores da m��- rem' a missa de 30 dias de seu falecimento 'a a nossb ver deverá,.]. :utar

contravam posição pàra o neira mais .cordial, reeçmhe- l-'b d C ler C 1 r .'
'
\

. muito para fugirem da ú1._

arremesso. -Foi quanqo ;)er- cendo a superioridade .n8,-
. ser I ce - ra a na ape a o OJ.eglO CataI'l- tima colocação.

demos a vantagem do mar- quela jornada,.. Todos cs n')s nense; dia 30, segunda-feirà, às 7,15 horas. o "Riachuelo", depois de
cador , para nao mais a sos rapazes jogaram e a Antecipadamente agradece a todos que

um longo e t�.:1ebroso .i�-
ra:uperarmos, Atacavamos equipe que entrou em .: '.:11- .

. verno, onde vmha partIcl-
bem, mas começamos' a ae- po foi André, que marcou compar,ecerm á êste ato de fé cristã. pando das re�a.tas prf)gra-

fender mal; o que natural- 11 pontos, Dobes 14, Zí 3,'/
.

29.11.64. mada� pela, F.A.S.C., em

mente refletiu sôbre a. pro Romualdo 6, Alfa n. en- _' .� .. _

um outro pareo, surge 'ago

.
dutividade da equipe Ro- trando depois Adilson com VEh'D'" sr'

ra com "pinta" de campeão .

.mualdo severamente mar- 5 pontos, Marco AuréHo 2 n' t - L Reforçado em seu p.antel
cado ·por Ivo, não recebia e Romeu que \não mar�o.l, com remadores de alto ga-'

.

ajuda devida, ficando ('Otn Eu particularmente atribui
\ Umfl l'vhl{uina rle Lavar Houpa .Marca bat:ito técnico, oriundo de

,encargo das' finalizações o maior fator da causa de
. Bendix er:J, ...

)(rfeitas Condições- de' Func1"ll.a-,
. outtos clubes, como Hal'uil

Aldo e Dobes Este líltimo nessa derrota, a falta de ton Cordeiro,
.

os Irmãos

principalmente, facilmente um técnico, e� o desgaste /mento.· FaCIlita-se o Pagr�lento. rratar peh Wall, Hans Gerowsky, Ed-

escapava de .seus marcado- excessivo da partida cor.tra Telefone 30r�
.

san Pereira e outros, aBados

res, mas estava' infeliz na . Lajes, causada pela vi.:llfm- aos bons elementos one lá

complementação
.

tios lan- cia do jÔgO, e pelo nú tel'O VITO'RI A DO PAULA RAMOS NOS
se encontram. dio margens

ces. As substituições que .reduzido de atletas que le-
. H _

.

para que' a grande torcida

Dobes' realizou, como técni- vamos. Apesar de n.ão ter- )f
Riaéhuelina� �.:X11berada-

!co, trocando Adilson com mos vencido. à partida. o RESTANTES MINUTOS: 6 X ''I. menta, se manifeste prl)(!la

André, melhorou um P(.,lWO intetessante é que a crôni-
• mando o azul e branco, co-

os rebotes, mas não I) �:ufi- ca local, achou justa fi. vUé" Na noite de onteontem foram. disputà- mo provável venéedor.
ciente para podermos eqllÍ- ria de Joinville, ) mas viu dos os n:imutos 'restantes da peleJ·a Paula Rà-

.

Pois, na realidade, o' "vô
.librar o :,ôgo; devido ao es- em .nossa turma um" . boja vo" do remo cat.arinense, flS

tado atlético de Dobes, que ao C'êsto 'melhor, apenas em mos X São Paulo, hlterrompido domingo aos tá fortemente armado nos

era precário. Infelizmente noite infeliz. Lamento n80 17 minutos da fase complementar 'pelo árbi-
.

páreos de "doi3 sem". qua

Marco Aurélio e Romeu podermos contar com. h.J- tro sem�', "doiúole", "dois

não poderiam entrar na iW mens de. valor 1e:1tro do es tro que alegou falta de garantias com· a ausên com" e "quatro com" e

sição de Dobes, que �ra a porte como aC ..1nt(':!e no in- ciéli de policiamento. ainda com re'l.is possibili-

fie guarda na defesa e d'e terio!', enqua.nto quo.} anui dades para boas coloca-

pivô no ataque. TentlJu Zi são poucos e c:empre o� mes O jôgo, como se sabe, estava em 4 x 4 ções nos demais páreos,
,re pivô, mas não surtiu o .mos que se inte:.'essam pe- tendo o Paula Ramos que dom,ingo perdia pOl'
efeito desejado.' De fato, lo desenvolviment,) canjun 4 1 li"' d b
!tudo que er$ po.&S4·,el foi to Qa. mente e d;J fí$��O, (le ?', c egan O ao empate, o teve ontem mai�

t.erttado, tna.s com oito e�e-, "üf,$ª, juventude. Foi o que dois gols,. vencendo assima peleja por 6 x 4
m.entos e sem um.a cabe,;;a 110S. faltou. lá �o n(Jl't: .ca- e conserVando a liderança do certa p, f _

fria no banco para pensar, ta"mense," Ate a proXlD19",. '.

' ,
_

me r-o IS

n13,o poderíamos' colher J:oe- amit\os.
' slOnàhsta. .

' -----"",------111/
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Jogam esta tarde
,

.

Adético
Tamandaré

Por ORIL:lW LISBOA

e I

NOTA OFI'CIAL DO IPI�RANGA FUTEBOL
CLUBE

'Em face aos Iamentáve+s

acontecimentos, verificados
nas dependências de sua

praça de esporte, no dia 2:?

dora'ngo o ipi.rmg F,C'.<
vem de público condena- a

pratica de tais raros, es-

.' clareccndo de que' naquele
. dia O· seu gnl,m::;.do encon

travn:se alug;;lo �s socíeda
des Avantes VO, C, e A. D.

vitar tão de"i�l.f';ra(lá veis a

contecimentos. nada pode
, fazer tende em ", is t:-:l aos

ânimos exaltaans rios: que
participavam e .assist.am a

peleja,' Na obortunídade
manifesta se.; n.cor-iecí-
mento a ação dos policiais
chertado pelo. sr. .'Su.b De

legado Miguel -A!ü�e: ,) B9.-

tísta que,- tara b�l1l deram o

Desmonte de P3,UI0 Lopes
que cl'spufa,vam um "encon

tro rutebolístt-o amistoso.
Embora tivc.�s� esta di

retoría enviado o máxime
de E'E:US esforços an.n de e-

\ \

SABO'ROSO 1
S'O C! F E

.

Z I TO

De 1.lm3. coisa ;>oder'io fi
car certos, ;J,;3 ('a1oç6�s, inI
ciarão rio pl"ir:1cir') p:'ireo,
com o "quatro CGD'!", páreo
êste, a nOS�l) v,,�r poderá de
cidir o camOeO'.lato

.

visto o

equilíbrio em· fôrça 2' ter
mina,r'=lo no :i!timo, 'mais'
eletrizante i1� t')':L�.;;, ·ainda
por ser o "nit? gigante'" o

'que encerrar''l_ a mágna com

petiçáo e, ('r)"'sequei1t�l11en
te, o início a euff)ria. P')l'
parte rle tôda t;)reida. atle
tás, e mesmo c:t':!�tH'e'� do
c<Jn�neao CJu·� :oul'gIrá; dfj:n
tr0 de mais [<I?il1�l:1.s .hor:is.

edrlJ

COLABORADORES ESPECIAI8

MAURY BORGES - GIL1!fERTO NARAS
GILBERTO PAI"'A

I

1-
COLABORADu��ES

;;v] ;,,0130 - MIL'l'ON ·lt'. A 'VILA _.' ORILDO LISBOI

MARIO' INACIO COELHO - DÉCIO' BORTOLUZZJ
ABELARDO ABR..\_HA'M\

Transferido de domingo passado, quan
do' imperou '0 vento-: sul que representa O

maior obstáculo' à realização de campeonato
remástica na baia Sul, efetua-se na manhã

hoje o Campeonato . Catarinense de Remo,
promovido pela Federação Aquática de Santa
Catarina e corri o' concurso de "quatro clubes·
uma"vez que o C.N. Amér-ca, embora inscrito:
resolveu não se fazer represtar.

Assim, teremos, esta manha, a' disputa
do 'titulo máximo do 'esporte da'Canoagem,

.

reunindo Clube d_..� Regatas Aldo Luz, Clube
Naútica Càchoeira (Joinville), Clube Naútí
co Francisco 'Martií1elli e Clube Naútico Ria-

: chuelo, todos em forma e.menhum advertiu
do derrota' no cômputo Ide pontos. Realmente
todos querem triunfar e sucesso é coisa que ru
distas, cachoe.renses, �artinelinos e ríachue
linos do cetro máximo de 64 como sem favori-

--,

to.

Ei.s o programa de hoje na baia sul que
deverá ser acompanhado desde o primeiro pá .

reo pela multidão de aficionados que desde às

primeiras horas de manhã:

_ �.l�.r; PAREO - 4 s�� timoneiro, com ini
cio marcado. para às 8,30 horas.
2° - PAREO - 2 sem timoneir,o
3° -' PAREO - Single-scull
4° � _PAREO - 2 com t,imoneiro
50 _. PAREO -. 4 sem timoneiro

60 - PAREO - Doube-sculI
7° - PAREO - Oito re�os
---------_._--_. - - __

o

_

PROCU.RA-SE
No �entro, � quart('l;), garac�m.

fone 2614
Tratar:

29. 11

() . 'r li S
O �:

'.. r ! s
C,fcET!'!.S
Of E Rl �-s
o F E R T JA S

OFERTtS
O,F E R TAS
OfERTAS
O F E R_T 4 S

•

DA

DA:
DA
DA
Da

SErJANA
::::o.".. ""'!iN "

._" t: !� I ;.'.4 í ..t

S E �\i' A í� A

S E rVí Â r,i-�
SEMANA
S '[ IVi f:. f\j !1

DA

DA
DA
1A

DA

SE M A N A

SEMfJ,NA
S E fv'1 C. r.l /1

SEMANfl
SEM A�' A

OlEO HUDSON PARA
MAQUINAS LAtA
Cr$ 120,00·

AFORMA CERT) , DE FAZER ECONOl'4IA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ssionaiS' para a Indústria
Atendendo aws anseios Assim a Escola Indus-----......-------...,l;-------.......-----------��------:":'-------r-----------......----.........,..�-----:---,,......------�-�---:....,
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... ,,'· De'�·I'a' r'a·�a� 'o' do 'M" O'··· rr"\'o" 'Alt····o'·
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. ���O��a�::radeasO�:_ ������0�;1�e O�:broe�=��� t'� '. '.. «
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r

...:.",. '. »�,cessiaacea crescentes das do dos prímeíros certHica-' I
.'

industriaS e 'ofictnas da. :i- 'os eonfertdos I pel� cam-, ,o M.AIS AlIl!GO j),IAltt IIE $11111 CATAB!lUl' ," .

dade e munícípíos v.l;zlnl�'", panha aqui el'n Flo:-'1.n6� Florianópolis, (Domingo), 29 de Nilvembro de 19.64
'

Lao'çam" �..,n le am'a"\oh a� ne_sl,a. ,Cap 1--1a I,a Es�ola Ipdustrill.l·'
'

polis, às turmas de !.iese-

ríanópolís assínou co.ivê- nhista e Soldâdores W.l�tri-
Onío com a Campanha c' s : C'OS, \"-1jos cursos tivE'1<t!l� a ruuesíra .Filermonlca aceita

Especialização LndustriaJ duraçs» cr 1 150 -horas c-eda , _ Será lançada amanhã nomísta Luiz Mendonça de

patroeínada. pelo Ministério' um. IOnSC"rl'ça'""O de mu'SI"C'OS nesta 'Capital a "Declara- !<'reitas.
-lia Educação e Cultura, é, .'

,

I

ção do-Morro Alto", progra- Trata-se de. uma inicia-

[a cooruenaçâo geral para NO flroxlmo dír
:

3 d� ue-' "Dando início aos estu- proressíenaís para preea- ma de poutica agraría s"- Uva da Sociedade Brasíleí-
o Estado de Santa: Oatarína zembro ,serao conferidos dos necessários à formação chímento de vagas' de a- gundos os princípios do.

-

ra de Defesa' da Tradição,
está sob a direção de Etlr,° novos

.

certificados, df!s�a da sua orquestra; a Sllcie- côrdo com Regulamento livro "Reiorma: Agrl:Lria -

.

FaniíUa e· Propriedade que
Haul Schmidt muito digno feita, à 18. turuía de tornei- dade ,ORQUESTRA �"ILiU(,- Os interessados deverão Questão de Conscíêncta" através, de uma exposição
Diretor da Escola Técnica. lOS mecânícos, que comple- MÔNICA DE SAO PA:ULv, procurar a. secretária da de, autoria de D. Gera}jo no 'Clube 15 de Novembro,
'l'UPY e. do seu. "ásseH:r tará. ..·tá aprendizagem a- instalada no \4useu. da. Boeíedade' díáríamente, das de Proença Sigaud, Are' apresentará símultãnea

EngO Dr. Henrique ,Jortim, pós :WO horas de au'as, Fundação Armando Alva- 9,30 às'1l,30 horas 'ou 1>tlr bísporíe Díamatína, D; An-: mente, ao público 'amplo
também .tuneíonáríc c:.:l,- A afluência dos ínteres- res Pentea:o _ rua 1\1.a- carta, no enderece acima, tôni.c{ de Castro Mayer, Bis material noticioso a respeí-
quela lnstítuíçao,

,

sados tem. '3i"'0 boa, é nesse goas nO 963 � está acei-' onde obterão os esclarecí- po de Campos, Prof. Pliuio, to de' ,suas,atividadf'3.
Dentro dos têrmos (lo 'sentido' que, .10VOS cursos tando ínscríção dp músíeos mentes necessâríos. Corrêia de Oliveira e eco-

� ,

" ",',
convênio a' Escola In � �S-' já estão sendo. ministrados

. ,> ,

tríal de Flori ópc'Is mi- havendo sempre excesso de

I
".

N-

�;..
"

.'

�' �ciou a S,de junho próxír.o candidatos em relação' ao,

Uler'JeD�ao evera V'encer' 80 RUP,' Opassado; o runcíonamei-to. »úmero de vagás paracada' I" . .. ti
.

:i�rO����E:������i�:��� �
cU���àlmeIlté aCha�-se":1-

.

.

"

"
'.' .'

.

,'.
.'

.'. ,

(J. u
"

NElO MECANICO e SOLD� berras as íricrícões para um

DOR ELÉTRICO, pan 0- n.ôvo· Curso d( TecnoléJg:a
p'erários desejosos' em ap ".' Mecânica. e Leitura d'� pe
morar os seus conheclwet'i- senho, Que deverá lniciar

tos profiss!orais dentro dos se dentr� dos p�'C"tm()s
{lOVOS padrões da téc .,tc:}, di?�.

'8amuel Fonseca, foi 'reali-
.

J • �. .

zada,.. no PUlacio da P,"

.ria a assinaturá' ·u�' contr t-"
'to para a' execüção ,do pro

jeto' da Facüldade ,de Od IÍ),
tólogia que �era executaI�v'
pelo, cçnsagrado arqui,t �to

Pedro Pa,ulo Saraiva," pr9-
fessor� tia' FacuL ac1é de A'..·

qJÚ;ettira da,' Uhive.tsidade
de São Paulo. JORNAL", segúndo, '.�."a

,Ao ato compareceram,· Em' presseguimento r.. o mesma fonte, estão .aber
alem 'o Reitor fi do Din- Ciclo de Prómoções Tecniço '�as no Pálacio da Reitotia

tor ,da Faculdade de:Odon� Cultur;ais da Reitoria da,. e no SiÍldicato ups Jorn",lis
,

. t�l,ogia;· os cirs. 'Emanool Universidade de Santa C':I.,- tas, ,onde os interessaJ.Js
.

feito Vieira da Rosa visi-
Çamp,os Chefe do "Gabln8- '·t,arina I será., realizado de' 1 poderão oD.ter malores �le

tau as 'localLaCles Çl.e Cór-' ·f

te da Reitoria, Aloisio Bb- 'a 7 do li1ês entrante, o cu:::.'- tall'és,rego' Crande e T.rindai�, ;..
,

si, Secretário Gerál da Ul1i so "ITÉCNICA DE JOR- rrossegue assim, o Ci,;lo

versidade, ,Murilo Gonza/,a "NAV', minÍst.l'ado pelo PrJ- de Promoções Técnico Cu-:
Martins da Silva, Diret')r' fessor' Francisco, Goes, �a lturais da. Retoria, y_ue

I .. -, •

elo Depar:tamento .... de Edl�-' ,Pontífic'ia UniversiOade Ca- tem trazido a Florianópo-
cação e Cultura. ;

,

tólica de' São p'àt�io:e Ün:J. 1 lis, (professores, de r

Na ocasifio·. falaram o aa:,; maioré� aÚtorida'üs pertencentes a consagradosda Rosa as segllintes P88- Reitor Ferrl'lra Limá, .enal-
. do/ país no �elpr. , /institutos de cultlJ.ra e i:n-

tecendo a iwporiância 'do ,ror outro' lado, segundo portantes' ./universid:iÍ:"es
ato; o professor, Sa�nuel n6s adiantou .fOl'te ,all�u, brasileiras.
Fonseca, e O' prefessor' Pe.-· :iada' do Depártamento de Quarto aos Oütros c�r-
dro ,Pâulo Saraiva. Educação e Cultura da· aRi sos' Administracão de Pes

As novas instalações ia toria: j�; se encontram '!:�'J soai, Administra'ção.' ,publi-ui Prazeres:'_ Geri.) l�'� da .

Faculdade de Odontologia Sindicato Jos .1ornalistas; a ea, História e Problemas do
Cia. de segu:����.::_,�' a, serem consk:::iHas Trinda 'disposiçào dos interessacr.s Jorralismo" Dicçao e .c;sti-·

de serão proletadas � d� 9,- ',os Diplomas' das peSSO.1S lo, 1\ Dramaturgia d.e Wil

çôrdo com os mais, 111orj'iC'r- �ue frequentrám com assi- Jian. Shakpspeare, Roman:..

nos requisítos ' da técn�.t:(l;. ê duidsde o . curso "AS'O"" t!smo, Relaç,ões Pública,,,.
moderna �Sôbre o assunto CTOS E PRdTICA� �;O Teoria do Cinema, etc. 0S

---'---._- ''_' J:ORN�'\LISMO", mjnístrJ.-. certif!cados St encontram

do pelo prafessor l"rancis'!o no Departamento de Educ"L

Escobar Filho. ção e Cultura da Reito:ia
, As inscrjl'ões Para n á disposição o.os interes" ,,-

"CURSO TECNICA DE dos.

moderna,
I

tendo em vista .

,.. ..
'.

gracde carencia de- ml,) dei �1\('!'J1!
..

·-D-f-.-"-II.• -!!,-i.,-�.,...tobra espcclalizaua, ex', (/l�ld 'U ,1 tl � � '\J f; l' !U
�

di.al'iamente. pelas, injvs-' �,,)If�� pr(�
tr13s em fra'Dco desenyc)'vi-
mento atual,mente 'no 3úisJ

BRASíLIA, �8 (OE) - A
Comissão de Justiça dll Câ
mara está, reunida para I
apreciação do parecei� do

deIJlúadO, Nelson' Carneiro,
sob intervenção no Estado
de Goiás. Dificilment.e o

plenário da Câinara iniciará

'hoje" ainda .'1 �lotação da má
téria. Somente os aebates

.

em tômo
.

do parecer do
Relator da' Comissão de
T�stiça, deverão prolongar·
Se' até li madtugada. 'l'.odos
os 3� membros

.. pretendel,U
rr'" ...'lf'"dRr,�e a "'l,Jeito. A

Comissão de Jus\.lça, Sel1;l1n·

do' os· observan�res 'pblíti-

t,r'" ,

,I \.�
. \,:� ,::;�t

. I.

Levamos LO :;Q�,JlecLn<!i�_
to de tôdas. as pessêas iL
teressadas "ue está, funcio

�,ando, !lO (,�Íégio Coração
.

"e Jesus, Um Curso chama- 'fREFFITO vrSrl'i\�A,
do COlégio de Cultura F',;_ ARI\lu:..ÇAO.

J E PAI'i"'fANO
i -, no SULfi nina, parale;àmente :103

outros cur;'lOS de II
.

cklo:
'

polégIo, Normal,' Cifmt1fico Cumprindo '. programa
e Clássico.

'. 'tr�çàd� .,tão iógo· as&umÜl
O Colég:' de Cl1tura Fe-

a chefÜt do poder ·executi.:.

minina, oficialmente\ reco- vo mwlicipaÍ
"

.

o Preieito
'

,nhecido pelo pecreto N0
Vieira da Rosa visitará, 23-

SE _/ 04' � , n4 _ 64/1523,
.

feira às localidad<,;s de Ar?
cO�lferindo' certificado de mação 'e Pântano do Sul,
conclusão ge·.II cIcIo, Já,

a onde inspecionará obras

igrca-Ime-nte" direito a', pros
e 'manterá cr)nv�:·s.ações

segUir os estudos, em CUi',
com o intendente db, Dis-

Superior. trito.

Seu currículo visa da' á
moça' um grau de cultum

-_ .... --;0-

�deal para"l:\ vida no lar. e
na sQCiedaÇIe.; ,proporcio-,
nando-lhe" inClusive, ha@i
lida_'es( para alguma. pr�
fissão. '

: Além. das ,diSCiplinas Ja-
I';icas' dos' outros curríCUlo,,"

I

ministra . conheCimeni;;;'·
de Psicologia e Sociologia
principàlmente, na' linha
da Equcação e' RelaçÕes
lfumant+s.
L\ caC:elra de (""Ienc:rn.;s

Físicas e, Bio16g�a, Hig-ie 18
e Puericultura e Noções de
�nfe rmagem,·

Na primeira '�série, a 'llU
,oa ,')renderá Dat!log'l'a ::t'!.;
,na segunda, Corte e Costu
ra e na terceira, ÊcononL:',

Domestica

",,-"'--�- -� ._-�---

NOTiCiAS DA PREFEiTURA

com ó mesmo objetivo.

Foram recebidas em' �Lll

diêbcia pelo Prefeito VieÍI:'l

. sôas:
CeI. pjraguay Tavar:Js _

Diretor da DVTP. Capital;
Barão Dietrich; Sr. J,)ao
Batista dus santoS!; 'fIel'.

Na última �a t"lra o
� r'e

I

Audi,ências com o Secretário da
Educacão

,

Foram recebidas, etn au- Dorvalino Locks, 'Prefeito
diência na tardé de �lltém
pélo titular da Pasta da

.

Ed.uc_a:ção Deputa�o LIf�r
t..oc�s, às seguintes. nes:l,}as:
Deputados Epitácio

.

Bi�len
court, João Bértoli,. Leci.'ln

deBi:aço (.;0. Norte, Ii'má
CéUs -Assunta, Diretora �o

Grupo 'Es,colar :r:.,acerda
CoU,tinlÍo de Nova Trento,
Padi!:e TheoO:oro beCB,;;;L"

comoJ também uma comis
são Orleães· constituida pe

Slovinski, ,Aul'eo Vi\ial Ra'- los senhores - Deput:i,iós
mos, presidente da' ASSêll1- Nerêu' .3:his�r,. Rafael 'Sil
bléia Legislativà Deputado 'vestre, Prgfessora Juci' A.'
Ivo Snveira, Deputado Nel- Melo

.

e Roberto Volpa,to.
son 'Pedr'ini, Deputado 'ir -

.
Se�retário. pa ,Câmara da

t'ônioPichetti � ainda ) sr.' quela localidade..
,. --...-------.,.....,....----- -_ -----_-_....

andam a fazer um 'alarido rueiro em torno da HANNA,
,

que ,não é � boni� gaJ:ôta, mas sin,lplesmetlte uma fêia
e alarve J,!ompanheira de. minérios, ..

Ora, o 'assunto sa.i' fóra da competência muvel'sitária

porque é da exclusiva alçada do poder da Repúb':ica -
maior de setenta anos e com a forte experiência de quem
já teve sarampo e usa. a salsa·opalCl'ilba, .•

Depois. .. já passamos o tempo em, que os estudantes,
de súcia (lom ajuntàmentos espurios como à' CGT, metiam
se em esfer4s alhcia& e gu�� até

"

,.colltro�r a imp,orta·
ção.'de goma de 'masc,ar!.... '" .,

."
.'

• 'I .
. •

'

Quem dá,hoJe pS>.rwpos � :çesolve �s problemas., nacIO-
nais é ,o <go,yemo dq p,ais.. graça� �Deus. � ,

,

.'

.

Of', es�udàntes,�tudaU1), preparam'se. para substituir,'
amanhã, aqueI,es qu� ,\loje estão á bar:t:a cIo, timão.

, ll::les têm, de fato,' o dever e a obrigação. ,de estudar e

deba�r: nas suas assÓciaçóes
'

e' nos seu� j�)l'n�tis - tudo
quanto �"prende ao 'intérêsse do

. Bl'�sU" �, gpmdeza do..

Brasil; ao seu progreSso', á sua' tQtal sobér�nia! ,/ .!
Ontem às 20,00 horas, foi l'

.

verdadeiras obras, ,dos
"

Não pQdem Viver "�nestesiados; liúdi�mentê ã, margem,'
a' abertura o!.!claI da la ;e- mais selecionados ahtOro�s. �os magnos' pFC)blemas da Pa'tria•.

( . �i '

mana da; boa leitura, r·o I Colabore você, tamb�m Mas essa ÍrlstÓriaf de' "luta pela elllal1Cj�ação 'nacional",
,Estreito tendo como local com esta 'inir'atlva, vi'litan essa .ingerência' ,Qstensivà nos:' escaIÕ�� ad)ninistrativos, eg-

,o salão de rer!ep�ões Ida f\.' dO e_ adqulrludo um )fvrQ, ses tumultos de',ruà com' fàhas e "'slogàns", apenas quando'
m� C. R�nios.

. , .

e estará auxiliando' "A se trata de elllp�as uort&americanas ._;�nãc,). peganl'lllais!
'A exposição de vé-odlS CAMPANHA DA. BOA nEI- ,; ':ar: o Diabo 'Vestidó de burel de frade, 'ipormn esquecido
dur51rá áté o dia 8 de c1p.-' TUR.(\". de escOJ>ld��'ÓS pés de pato...

' ,

\�
zenlbro, e lá v.s'. encontra-' PAYO VIROTE

cos, deverá manifestar·se
contra à intervenção. PIa·
card provável: 16 cOntra e

15 a favor. Para garantia:
dêsse r�sultàdo; é possível
gue o PSD substitua na co

missão o deputado Ovídiol

d� Abreu e o PRT o sr. HIli·
mundo Brito, porque ambõs

se manifestaram favoráveis
a int�rvenção. No plenário,
QQntudo, a intervenção de·

Senado, onde será· aprecia
da segUnda·�e{m,. a nlaté
ria deverá ter aprovaçào
pacíficá. A grande' màioria
dos senadores, já se mamoverá ser homologada com

193 votos a favor, 80 da

UDN, 4f do PSD, 28 no PTB,
20 .do PSP, 10 do PDC e 14

dos pequenos partidos. No

festou favorável à metlida
adotada pelo Govêrno Pede·
ralo

,
.

Assina do o contrato' para
execu'çãO do · pr.ojeto da
faculdade de' OdontOlogia

�raremos maiores detalhes. destacando como t,un Jc>s

al:quitef':; de' renome ua

lllôdern.� arqUlLetura. b.

leira.

I
Com a presença do R�'

tor Ferreira Iüma ,e do Prof. nossas prÓXImaS e ��,içõ'- f
O: professor' P<J·dfo Pa:ti�o

Saraiva, 'c,fttarinense radi
cado em Sá PáuIo, vem. s�

P�B�RTAS AS 'INS'CRI�IÕES pARA O
CURSO SÔBRE TECNICA DE JORNAl.

SR. SilVESTRE
(ROSEITA
b.iücol+tra-se em F+Qria

nópolis o sr.' SUvestre O,rto

setta, influente líder pC,sse
dista no município de. Ur-:
lêats.

.

O'ilustre visitante' deveti

permanecer
.

alguns (liaS
em nossa Capital. .

Ao sr.' SelVeStre 'Crosetta;
'" "Q 'E$TADO'" fornllila vo

tos de boas vindas.

........ ____________ .c

:;..:.-
"'

"''os árabes, pelo telegrafo, mandaram á Sua Santidade
. Paulo VI, um .protesto porque o· Concilio Ecumênico na

.isua, clara sabedoria, declarou os judeus isentos da culpa
'l)�i'1: ,crucificaÇp.Q de Jesus Cristo, em Jerusalem, num dia"
sombrio di) mês de Nizam,' quando Caius 'I'íberius digeria,
o mundo e Ántípas· 'Hei'odes, 'retrarc'1 da Galileia e

'

seu

comparsa, em. 1IJ,ta�êr9S, mastigava bagos de romã, ara-

.gando as crinas aflela�� das suas éguas. .'

Até aqui -;-'- nada de maís: _, o uso .do telegrafo é livre
desde que haja telegrafo·e dínheíro para pagar as taxas ...

.

O que é ext'rayagante e estranho, e mesmo 'insólito, é
a. RAU, agóra de olhos bfl,iJçqs e mãos ao peito - cheia de.
zelos por .Cristo e a 'SUQ Igreja!, '

'
/

A Históriá; senhqres arabes Unidos, nã0 é uma· erNa

qualquer qU? uni 'dromedário, amarrota e o vento do d'il�'
serto estu,rra, pulveri?a e dispersa. . . I
,

Ainda estão quenteS os, t�i:nendos massacres de cris·

tãês, ainda nêste seculo,' por albaneses, armênios, Si�i?S,
turcos et caterva, . .

'

Aqu�les massacres cru�is, ululantes, que espantaram a

civilização' do ocidente e ,provocara111 r.eações universais!
Os cristãos eram per�eguidos, monteados como bi

chos, mortos !l chuço; que,imados dentro das suas igrejas!
Enqua�to iSso�os quedivas ,ós pachás, os caides, recli·

mdos . em coXms fÔfos, confiavam a barl;la e fumavam,
tranquilos. e risonhos,' o seu .ru;irguilé!

, � quantas c8;beças .de cris,tãos o alfange muçulmano,
.

com: r.equintes rituais, de_ceP9u na Armênia, na Sir."" no

Irã, no, Egito, no Albânia, pa.Palestina maomet�na e por
tôda essa confU8.'l. imensidade do mundo arabe?

Mesliao em Portugal e em Espanha, ria época' da ,do

minação móurisca, i, era· um sábio costume' am011tQ'aren1;le,
pbr éscarneà, aos cantos de tuas, Gorpos ele cristãos' 'de
ventres .. ,<J:bertos,. ou pr�gados em postés pelas orelhas!

E Ta.zoavelliíê!lte podériamos 'considerar genocida, ,eter,
no inimigo de Cr.isto, tiêste a,ne_.Q8 GTaça, a' tot�lidacre do
povo' arabe� cuja hospitalidade, é ·e1:.empl;n e tocante /110
oriente?, Imáginemos 'êS,Úl' ridículo: - sentados nos oan,

\
cos dos 'réus os senhores Ricardo Jafet

/
e Ibrahim .Su�d,

énÚe dots f,,'uarctas ca�raÍ1cudos, só porque alguns, de seu�
,"lVÓS andaram " explorando, de-maneira '. inconveniente;�;â�
entranha.s 'dúm cristão! ,; oi

'. b coronel Nasser, Que'díva, dó ,Egit�, apesar de S�l� um

homem de grrlnde nariz, nâq deve meter
.

o dito em· todos
os assuntos e em todÇ)s os rEfcaiIiérs·''€í'h:·qu� '-<Q 'pode p�t-
..

,-' . -' ....... .

aer" .

,

Houve um Ilariz que quase "irou o mundo do avêsso. , .

Mas' era um nàrjz· de uma; bela mulbei: interpretado por
um ge'neral romsl1o, '.'

, O Concilio. Ecurriênico, Ínspirado pelo Alto, s,!b� o

.
qlle fez.

I

Se. o povo judeu' deve cOfltimiar a responder pelo qu�
decidiram o Sanhe<Írin e POllcius PUntos no, ano 1 da nos

sa Erà; ou s�j,':l,; há quase vinte séculos! com muito mais
razão :akveriamos condenar todo o' pov� al'abe. coni o co·

rqriel Nasser', de 'inhapa, pelas brutais he�atomí)es de ,cris·
tãos começadas expontâneamente. desde a; Hegira, em 629,
até os meados deste século', ao 16ngo, portanto, de L335
anos de desvairaãas e çontfnü:as rr.atal'lças!'-

\

E isto seria justo?

AlgullS estudantes. duma Faculdade de Filosofia de S •

" Paulo, deslembrados de que estão' ás vésperas d' eiâmes,

I.
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