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. DRf,.s:rr...L'\:, �( ·(OE)
d&i.sÚm.cia 'do

. '��·MaU�'p Bo.rges, senía..
() . fi,

'nl',llpara a d�flag:i:aÇão do
. .." 'Vasco Fa"la"am'·anh'a�"·na'·IONU·

plovimetlto armado que .
ví-

sava. a depos.; �Q d·" atuát.
,

,Go:"êJ'n.o Fecieral. :A' �Ot:lsPi· RIO, 30 'OE.) - .Seguiu -nhã, discurso. quando,
raoção fli)i descoberta- no Rio {is últímás .horas " da. noite inauguração dr-s

· Grànde ·dc/·Sul, � (. segundo l?�sada para Washington,
.

o 'da 4ssemblé�L
d.ôcu!l'lentos. hoje cJ1 �ados (;mmcel' r brasileiro Vasco :ONO ..

· Dià'.16" f'Stal'á e�n. ic'
.. :j ':B:ra�íli�, :0 movírneuto tí- Leitãó <;ia Cunha. Elegund?' Washlni!tc11/' �fiY1 de :l)arti,
"

nha l'ámifiq�i'i(lS em �bd(l o. íntorn; o Itmmtraty, o 're·' eii::>;u d; ,re'l.nJião, da Orga'
'fft '1;6";;' , , .' '1 ")' preséntcnto brastÍeiro· 'p'!ró,�: ·ni.�ae.·�o. {lQsJ Estac\"',$ .A��e;.....",rn .nO naciuna.. mQ;- J _ .>'

;'�'" " "Irnent9. �iunclb' as f�Uro:. nuncíarã - deppis de ama- " J;icnflos. : ", -�,"
.

,-

c �
-,

e, ridades. �ç.arregadas :da: S� .-.-----.--
"..�":-'::""":--':--+-''-I-�

T" ·.:"�tN t.g.llTan6a· 1iacienal. '\<�lnda ·Câmara Aprecj'á, R'ef.Qrmâ ·1Jari·�;�úa·.·.-..:;............................ ' �_:...; .: Ji�O 'P.')'.:wa totalrpent:. co?r· , .. ,. .• .

.

.//., ·â8l)n,(�.(\. Plenos '. dé"4sabota· BRaSILlA, 30· COE) - O téi'la, tem pl';'l2Jll dt!.·�· .no-
.

> �genj scld�p:1 'e�eCl)t�dQS em c0.ngresso Naciorl'al concíut.. ras parai d-p:; Ij;i�C9i, s.
, .

,

. SâP:.· :i?,?ulO,. ::Ç}!,âpa,ora.q. e rã itnda l1§ste final de ses·' às elílC))çlns .niwe�bl;Qd" .

::i,irlda MàtQ. GrOSSE!.· (3 . ·Gal. são 'leiislatiw�, .� a' V\Jt�,ÇHO reforma 'b.nnç,átia, ó.êYJérá' ser.
JltSt=drO; A1v{.,� lSastfJs, Cp.. do pr�ojeto

�

de ref6rl'na,,' han- . ft '1Y0.ciHÔt't 1ge1R ;ciiu1àra; '

..
�;)

·m�ndaÍl�!ii. f�? I�I� Exér6ito, ,?ár��. ? deputado .

Uli:se�� sessão 'ei'í'flt�:c'dj{lál'i8 ",,�Jltl'
.
SOflde .·est!-"vl" . l�cal�àdo' �o' ,Gmml'l:r2�s, rel2,�or da ma- S8 rt?Hl�za f1oje, '�>g�,":�,'
ÇG ,43, 'subv:ers'";'l. mam:l:t'lU;1

-

'I':·
'

.

Ed-'
.,..;,.,�,-�t,

� ,�;� '.'é;:��!? .h�;n�;: I'
� " O ll,IIC'8 : li ",' 1;I'C'íl:_� t4iJ . ":

. dos",e g.r�� � �nf'lSSíiO de., "_". b . � U'lO�"au. [
. áf'kuns 'dêl�� .,0. \J.oyêtn:o . J!'� -" .:-;?m�s dos que. não recusam é0l1�JÍl1'e(')lsã.o, ��f m-itJ]. I

deral.,",.PI5.tt�e aÕa!�r. .0 foeo . !l'I.çõc..s e lfitas, dos es�uda.ó�es, P01:�u� muitos de. m5:,; j{i \.. de.�Nbeh�o .. .A.;ttoru.,\gd�s fe-'. 'vlVCn19S (iS'mesmos ailse.ips, sonhQS _e eSllel:aJ;lças e foi
, i. d�rais. B�I!.!m�r�I...·.:-1�e "C��.. ,ntl$Se ·cs.t,âgi,o escolar que: nos nlocparm11os para a vida I.

. trpJavaiB;i tçeitt /' 1'.: slttlr.�Ç;'1 ,
.' publica:, i}(,'c" 09SCtlTa. (Ine se:ja, l�áS fie) s.emprc:a.. urn.u �"

RCI)1111,)(l,nha��.o_pa's;;o � PiJ,iY ,

•

corÍ.dtrla .c't)Cl·e11te. P�:t ÍS;so, lllesmo, ílão !rqs hH'namol:\ I-

S9 00 'mçyin1:e;lOOS dos. i,hl�" jn�enS;i'i'cis à;:; nu'gilla� gue 'se Pl'Mé�sam .lWl'nHt1'i11é.llU ,'+J!kaçI(Ii; "Ilf)� 'úLilu'os ...�.� t'8e� de<;botdarem do �l1bnÕ' �\pi tIue d;evt� i'.J.�el'r�i"l
-- /l()$ .. ;FQt;�'f? ,.1e;'�éls,sf" '?� '1' rà1'''<;c.

a.s .q�es!õ��,lig�ap� '!ithl est'l.ld.alltH. ',' 1.;pbl'lgaç�-.� 'y_lsta ..d'ê m,�' t Niífl há (h,ú'j(].;.t'Ii]'dc'a,jlH:.el1'h,lt1e �()l11 atràYeo;,,�dq um
fitô!I'l.tEil' ��, a 1pr�nd�!r 'ps, �ficêd6 'I)l�, r,���c1;\'ffi'ê� (", f'm nll:ão ;{lo nátm'al t�m')."l.'�4

t�o{:·,�� ""

�
-.',

... ' t�<I' F .. ,",' ,'i "I:;" �fl� �

1
"'·",w.e1-",- �...,.,,,, ; ......

'

ti 1..3:t- ,

.

"-
.

, ".r; ("�;l���. � .'
.. , 1:.11'4', ••

. , ,. '. �Il"'� ')ji�l,
.'. ,t:J.PC?i'(tf� (1) i'l� '05 ,seu.i;e: 5ell)in\lellt{)� e1cyadoé', Itr'l-nvoluciOU9: ,y .. O_í;j .

I
�

� .!' tautfi'lU�is' sl'i�u{ares, qW1ndo iSé.,tos (L propósitos pl,;!". .

II�' ExércitQS, dev;T�o J>e"Q' : tlu'bao'órcs da sua PI'óp'F'a cond;iç�o pacífica 1:; 'da ;->11«(
.'

be. esta, noite· c:JPla� das I
1

atuação jll(lcpende�te '(.t,,- .subaltçtnii:l.ades . _imlustriolms, !dec1àraçlies dos �r,'1phcados Entretail1o, a boa.fé, a .::jrcunstâneia da il1�.;:ttt1,.ida.!
'

• � "1') p�csos' no· ,que· se C:1con"TaJ ." .', de e até mesmo os anseios _por lllàis . .acentnado. d(';;;�l1.
; R.o Grnnd� do S�l, soore ,�.s "I'ohimentq 1Jltelechlal, t,�m levado hoa parte do I�sill'!plau(Y' de s'm anuo tBr�OllS- .

I, "'. l.c ".' '."
. . Jantaoo. :-;Clll an::Ui�,� mais :profunda, a sel'Y�r. iniUltrel" It" aue '·c.("llrdo as DUW'l'

I
".

J·
'". •

.

,'''''�'
'

.

.' . ij�amente, aos ,exploradores 'cOl.l.tuma:r.'Cs,
_,

ql��' ,Julgam
dade.s\m.llitar.es, devet!a seI

'encontrar aí càmpo ]Jropido à semeia dc campanl1a�

1'1tlesel:eadea(lf�.. ,:111 todo .0 I' de' id�H1S d-issolven{es. Infiltrados ardilosamente nas v.r.B'rP,"L no P1ÓKl,110 di.a d,.IS
: gani.zações· da. chs".c .. fl'cg(llizados .tais ág'ci1tes de estll',·de t.clzembro. 1 .

t f" J" .,. I
'

d;mt�!i .que s� fazel,n, pel:mancn es, pro .l�SLOl1a lZ<lI1"!,IH:iI:,
ItXO

' l.bri�.ca.n.. i;. €PITl. :. J1.·iiJ;�.st.'e.·'Il�ia,. conquistar o.s, V(lst1)� Ill'. nl1l.." '[2r� PRESOS NO _
_

GFANDE
.

I rmiça. c,\,pre't'ndo míluencJa l1efasta, thsfa.!'ça!l(lo, QI::i to·

I xieos dcmagõgiçus. para, firmada :.t' sua pósj�ã(}, l?il.s'
.

safem à abeJ"ta ex'eCÍly1'lo do vlano aliciador, dentro, do. ALEGRE, 30 (OE) ,

I çsqucma "Cl'mcJ]lO i�ternacibmd.
. .':. '. :_

.

f·
.' Foi assnD tlue mmllu'anl as fmatidades da lJmao

Nacional' dos Eshtdantei'l, feito ponta de lalllf;.a,: apOSSi!!l.•

do:se �los I!ostos de direção, realizando sessões cl)m't!lU'�'1tas sob.a direta assessol'Ía' ele um cal'pintefro
.

ocioso,
me�liocrel�lente .a1fabetizado" o ex-deputado Roherto l\'lu·j
rena. agitador soIel'te e perjgos�. _ .

�

. IPCl'fleu, desde IQg'o, a agrcllllaçao maXlil1a esimlan'j
·l til a c,tracteristica de órgão' nacional, jungit1p. que fái, 1J:i'rpidame�ite, à rniii� Il1teinacion�1 de �8tuda'1�tes de

1
'

!l"ra:;a,
da qual .l·�üebla, com _as mstruçoe� _ .gma.doras, Ipolpudo numeral'lO para a propaganda' SOVJetIca. .

ISua sede se abarrotou, dentro em l?l.mCp" de f<Hto,

I' material de prop�gal1da comunistá, amazenandQ ajmta
arllla1l1elltos

.
� IÍlllllições, prestando vassalagem ao eas· '

tds:rno, COlll elementos seus realiza11do, l)�jco, estudos
f. cientificos e jl1terc�ll1bio' cultural, ma,;;. açodadá

apre3'-I'
.

d:i.zagern· de o'rgallização guel'rilheim; em preparo '11,ua
a snoveI'são frustJ:ada em abril. Hanma Ele fizenl; 01';11·
tro de c0ll1'érgência' das caravanas estudantis, cada vcz;
m�i8 numerosas, graças às "'grossas disponibilidades mo- 1

l1etárias (la UNE, de origcm anti,��acion;l1 e anti'dem.u.,'.cráHca:'-
1\1as, COl}l a feição Ol'gânica e l�l'Oj�'cional (�eSfi.g�ra.!da, detu.l1'iada, escamoteado o.seu hmputo l'adl"ao (Qrwn',tadór. á UNE, amparada oficIalmente, enxovalhou, de·

ne�i� sua sigla, pondo têrmo 'a nrn 'passaáo' (le }ll'Occdi-1
mento :patriótico, Ol'deiro e eonstrutivo. COllst'),.·vá·la., I
'poiS, seria menos]uezar' ulna glOl"iosa üadição,. vinculll.o,
do·Íí ainda' ao organi,smo . intenlacional com p!;:went�).·
ann:el1tado�'a em M9SCOU. Não aCl'editaúws seja êssl� o

dcsígnio .(1.os· estmlantes brasileiros,. <tl.liênt1camcnte de·
mocráticos. Sllbstituí-Ia, ,consoante os lJl'1)j)ór;itos dn

presidente Castelo Branco, é coÍno CYita.r 1JOSsÍ},iÚdalles
-

aQ estutlantado de ser novamente ab'Sol'v�do � expiorado
pelos ·que· pregam a paz e a fmtel'llida'dc,c

.

mas :!'omen,

ta� dissídios, guel'l'a e ódiO.. entre. povos anúgos" e ir.,lnaos.
•. " ,

Num regime que queremos subsistente e cOlls()H{(a·;
do, não sé recusa aO e§tudanie o dircito de opinião 11t�m I
se lhe coibe a 111án1festãção política - como acontece
110' .totalitarismo . soviético. , ,Êsse direito e essa maili·
festação têm, contudo, ·lllCi-os normais de existênclli ;.c

.

garantia. O ól'glo de dassé. é;, antes. de tudO: um ill�tTn�
mentó de, .c(mdeli�acãa: e intCl·p ..;;btácª,ü· 'dos peculiares, , \:��r� ,'., �."""..,.

".

.

interêsses 'dos estudantes,'�q�1allto qJ.le suas éxpallSOC1:> )políticas eJleolltra.m 'a�oIÍIida e iÍlcclltivo rias agrenullÍ'
ç'.ões pai:tjdádas".: ·qu.e ihc!,! .�ll�presta� ao 111,a\8 ,perfttit�
'e<ritimidade:' . ; :. .', : A, ' .' .

• �4
, • ,

. E estes s�.o !}on1;os cal'cliais q�le· mCl'l:.cem o cxamct

da. illtcligêneia discel'11idol'a 'da hra"a moeidade rmtr!.
cia,. q.llf� vai recolhendo eXllel'iência e>cnpst�·l,!if!.(lo a 1'1).

]l.ria lll:ll'SOIHI.1idadc, tã.o nccl�ssá).'i.a.à sua viuft lJúh�-ca" tl
ao Brasil: de. allla lhít' .

"

.
.

.

....

.

ERz\SfL}A, ::lO� (OE) - O
. ,Presidehte' çastélh Bràneo

,

assinou es seguintes. 'de( 'e-

to;' na.. P'B.S fa da duerra.�
,

�x:onerai1do
.

o "'·Cmte. Ínt�
i'lrio �la 4' Djvisão 'de -;ava�
lari:). Cêl, João, Batista da

. Costa. Nomeando o

Crnte, da "Infantarifl, DlvisW
ntl:da: dar P Di- �.sãQ de .,.

In
fant;.Íria, :

9 til;ll: de. Brigadà
,.Aluísio Guedes : Pereira., ..:_ -

Cmte, da 4';' L- 'tisão 'de t)a
"a:iaria" G.aI. de Brigada Síl
vi:o (louto, Coelho da Fro-
ta. -

- :, Ch<s':e do Estado
Maior d9 Io Exército) .G�l.

_- --'.---�-

vim'c.
,

.

• ,t(' "C

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

����;:.qU�:' AINDA O {ASO fyfAURO BORGE�:. 'ACOR�Ã:O,
J.iI..• r.. t.·iJl1u.1'\·u de 'Gostu e '-.l\.r-

-

\.
,

. .

_.
. r-' d.. ,-

, BRAQf[ TA.' 30 (OID) � O enviou tclQgrama . ri. A.uclito- Minas' (klrais, lthQnl�'1l1 o
tT

'

Anti.Aére,·.a. da lI' " .... ' �"'-'.
d'

o] nana .

SUpl'elTlO . Tribunal' Fc :i�ral-
.

ria da 4;. Regiãq� Mi�itar 'cm que nos'pn.ixi.mos .

la� . eu-
----- - - .-'-. ---_...

. ......

_-,
.. ,---- �-

vi.an), 'seu' iÍ'eó.rdúo �.:)
.

J'Uiz
'. URSS VOlTA ,A DENtINC:AR'A �-,�-_.� ..._--.- --� - �----:--- '._-

��:c.\;i�;y[u:���·l��,�aro';.'(:;����:'í
".lEMAN·HA'.'. O'·CIDE.N... ·T·.A.L VÇl de cir,Í(�\ltá,�O: nr�s .]J1BOOO'i.íJ- ,,' .

E ,A' ":GOIAS das centra os!'. lV_m.l.1'O r-

MOSC.OU, 3� (OE)
. -',' 11. ��ôltluniit�".· PRAVDA.:: dis$e ·'EXPURGO VAI COMEfAR'

,

'�I?:' _
.

. .gr;s. C:,!30 �,Assembléia Le·

A' .

.

". �,

gi<;lutiva q-é r,oiás, conceda·U'n;wo Sov'e"tica declarG,'u.... que 'a }Jf.lrticipaçãQ da "e;
, '...éi,

lieeY"''1, pa.ro. qUE' seu' pro·, qu'e . a' Alem,"l.nha Ocidental maril::; na Fôrça i\,tõ' lca
'. '

,

G GO
.

30 0-' O" d' lO du 'Govern.a.dor cesse sOja. ·julga.do pela J\lS-'es·ta· armazeno ldo combu's· da O".iLiN, fOl'�leCerá ao (}-' IANIA,. ( l.'..) - lt1Jen,
.".t

. '1�
'd� intcn cnto'r Mei1'l.í Matos de- goiaho. tü:a Miu ar.

,tCvel 'nuclear, para', fabri- \rêrno- de Boni',· os· IPO e..
( .

.
.

...;'_.. , __ .. . , ,_ .. __ ._

car suas' 'próprias armas ios' ç'lPs. a�n�as n,uclea1:"es. ;-crú ulicim' esta sem,qna o .-...--�

S P -1 C t'
.

atômicas. AS.'·�n�J� o órgão expurgo ,de funciom1rios 130Sõlário ·só em
.

ão au O. us an}.
'Y esia .. Uliis

.

itnplicados €m

COrl'UI>ção e subversão, sob ,\. J220 B'I.lh·o-.,esas ordens d.o. Governádor 1
Mauro 'BoÚ,:es. Foi ,criada

, ,. 'l3RASiqA, 30 (OE) - .Os

con1issão especial que �r� deputauos QU,nha' Bueno e

cederá "o le�antamento" ele; '.Fmncisco' Scarpa entrega
tQddS 'os elementos in�ult rál11 esta tarde 'ao Mare·

.

.

� ;.. f-;.
cados.· El1tremel,ltes, a m�IlO;: chal ,Cas.elo Branco, relat6-
ri/1 na Asser,nbléia. .Legisla-,. rio das ,díf1culd<,l.des motiva . goiaIla�. está envida:pdó' mentàneas,. que enfrentam
eáorços no sentido de· Gari;: as emprêsas particulares
seguir a votação do ,ÍD:lpe; ,d.<? país, paT,a pa.,gamento

-

seguirá para a

Teresina, Capital
do do Piauí.

(
. \

PC �':"
- POl'b;t-voz d'o II" Exérci·
tO iri�6rmótl esta manhã
que

' .. ckpra. fi 200 o ,nÜ .. l1e

ro de ,-,"):osoas detidas em

virtude' d.3 descoberta le

uma conspiração ccntrf; 1'.e

voluéiol1ária. no su�, do 'pais.
.As a�totiã,<ldes, Dlforniaram

e:ri.tr�t:mto que estão se::.1clo
·

postos enl liberdade, alglJDs
elementos. çontl-a os quais,

Passagens Aéreas�'
. NOVO· AltMENIO -A VISTA do 13" salário. Ressaltam

,

no doeumei1to, que somen
te em s�.o Paulo,. à L.-n:por
tância neeessárla 'para sa;

tisl'azer o pagamento do

iJencfício, é da ordem !:le
220· bilhges de cr.uzeiros.

SÃO PÁULO, 30 (OE) - Direto'l'ia de Aeronáutica

Civil, mi 6uanabarà. As
compar.Jlias jú'stificaÍn ..

soli
·éitações de ,llumento,: coni

.

elevacãó dos pn;)ços doS'
.

C01nó�stí�eis e lubrifican:
,

PAPA.· amànliã··

�ada se apUrEm.'
E vqz corrente nó aeropor
to de Congonbas, que as

pAssagens aéreas, por êsses

dias, subirão de 30 a 40%. O
.

pedido de, ,. alimento está

trarÍütando em fase final na

�

PORTO ALEGRE, 30 COE)·
·

- Fontes fidedígn�s che

gadas ao c�mando, do IIIo

Exércitd revelaram que' fo
ram descobertos' nomes ' de

outras pes�oas que est,llvam

'ligadas ao plapo contra.:re-

vOlucionários, p;restes' a

eclodir' no país, 'em São

patb.o, Guan�bara' e Rio

Grande' do .

Sul, em. conexão
com as'atividades. 'com:ql1O

súbversi"as de' Goiás. Aq.wn,
taram os mesmos·/ ·:i.riforT
mantes, que jentre' os no,iQS

detidos, cujo l1úmero não
foi especifié'aéjo encontram·
se oficÚüs' da ativa e re

serra. : da Brigad� iMilitar
· do RIO Grande· d.o . Sul, ex

oiiciais dá Aeronáutica, �s

sin:1 cómo grande núm'lro
·

de ex-ofi.ciais dq
,

Exército
Brasileiro. Fi:imÍiza o infor
mante dizendo que mais de

50 políticos . Inf1üentes
. po

Rto Grande do Sul, fóram

qetidos na:;; últimas 24
.
ho-

.. ·1'áS.

tes.' .

./J -�.

/. ... na India'{.. , �. ,

, .

(.
.

BOMBAIM, fndi.'1,. 30 COE)
, '.

.h· -r 7;-' (
""

Missa ritual e concentra,

:1 .. ',." O'13A�CO� COMÉRCIO' E I�DÚST.RIA 'DE .MI�!A,S I ;�: .��jea:. �iV::�ituar�in��
GERAIS 'SJ� �:ní. � sat�sfaçãp �de cóm�ni��: él� la�orios.o I ��:;�:���d�11::�;������6
;w"Vo.de Flonano.polIs (i'l_n,stala.ç.;_B.,O d.e sua FIlI.al,nes1a capI.-·'.' 'Papa Paulo VI, �heg,qrá a
�

.. 'índia quarta,feira.' rpar,a'
.

�S1'f?lA /)j
-

tal. Cdfif.!Çinte .�.� esfa
..·�. co.n.tribuin.d.o para o progresso. sócio- assistir durante 3 dias ao

�\I\) ""I�'�. congresso católiQo. No Va-
""'" .�� , eGon:oml�o da lerra caianneu.s,e.

"

. ."
.

-: ..
ticano, in:(ormou-se que o

-. �\\ ,:r' ,--tÀ Filial d� BANCO COME�CIO,' E INDUSTRIA DE ;��!OeS��L� ��m�e:�.�:�íftce,.
· 2 \hUNAS GERAIS S IA, esl� ins!ij.l��a à Praça XV de Novem-I -;�MÃR INER"

_-

,� '. bro, 'onde estaremos sempre
-

as órdens colocando à diSPOSi.!... '.

-...__:..,__, -.s� ção_de todos.uma equipe. al�a�ente e�peci,a�izada.e uma ira-I. C�ntJnua Rumo
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r ;M. MARTlNfi
Está em. festas o "lar do

sr. Adelfo Ferrelorjit e exma.

espõsa, Sta. Custodia Fer
reira, Com o nasennento ie
uma robusta'garotinha; .Na

pia blltismal, receberá" o no

me de
-

Atmete. Aos felizes
pais e ,à encantadora Arme

te, nossas relícítações.
-...,_._---_..------------------

* * * Animado ))a'ire seri' lif�n}-,
do à efeito no próxim(t15á-
bado, nos salões do Imbitn
ba>Atlético Club. Na oca
sião serão apresentados
dois desfiles de verão, sen
do um deles .. infantil. Ássim
meninas e senhoritas de
nossa sociedade, desfilarão
na passarela dos salões do
I.A:�'b1�b,. na noite de 28,cr.
corrente.

Dia zil do corrente esteve
de aniversário, o sr. dr. O
tavio Ribeiro de Castro, Di
retor Gerente da Cia. Do
cas desta cidade. Ao ilustre
aniversaríante, os cumpri-'
mentes desta coluna.',",

OSVALDO Mli:LO *.1." *

�..".J
'."

.

. ;�'T<7"""'''�''GALEaIA· :"J�VELINE" J?,ECEBEIM', DOIS, GRAN- Com destino a São Pau-
DES EST,ABELEClMENTOS DoIS �ti'â'n� estabeteeímen- ,lo, viajará amanhã o índus ,

·tos comercíats: será instalac10s na ,Galeria i'Jaqueli.tie, o I"\OJ trial dr. ,João Rimsa, Díre
vo edifício àa rua. Fe),ipe Sehmídt � cuja ga1erift irai dess , tor Presidente da In_çlust',';'l
rua até -ao Conselheiro Mp,f,r,a..

"

::erâmica . Imbituba SIA.
Oportunamente, assim -que tenhamos em mãQs ciados Feaz Viagem e breve regres

certos sôbre a' i�ta1ação -dessas duas Importantes casas, so, são os nossos votos.
, daremos informes1'seiittrOs,.,·,;, "

'

'.� ':- �� "",' .

O ,PREFEiTO'IESTA' IrMBALH:ÀNp0,,'AlénÍ de proví-
A.

.

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

.

_dencIas que :se"fazmm 'n.e.çe���'s-"p!l-r,a 'o constante progre· '

so da Capital, o sr:Géne�i VieUa da Ro�, 'eStá fazendo vi
sitas a v.áJi,os ,4.\Stritos 4Bi' 'W:lâ-.e�i:'tà;ndo"�<;l,i.<\aS 'que
virão ttazer be�.iicíos itrteWatds' a.� bom" 'a.m�nto -das
coisas munícípaís.

.

.

" !'!'
,', ',' , ,

:

])!b,litas dessas, a.ceti.a4aS ,_Pl'Ovj4êpcias',Já "estão' sendo
postas em execussão com. i�ed.iat.o 'Proveito. .'

..

f E$J'�ADÁ AS�ÁLT�A:D�)SACO_'f'o:'Pl$tÁ l)E.Cp�R�DAS PERI�AS. ,Pe4em os ,�o�ores do S�co dos' Li
mões, na parte agora 'asfà:rta4k; que sotíeítemos a atenção'
das autoridades pal'a'O à\;ús'o, que ve:rri sendo cometido, to-

'

_----- � �_
,

das as noites,altâ mâfuvgada., com correrias'(ie automóveis,
KOMBI-, TERR- r-N--'O--,----acompanhadas de 'grítoa- de tinia -turma -de moços que se'

_ [
dístrae á custo 40' Q.esásossegÔ,40� JXWra.cl9l'eS daquele; po- ..

'-

puloso bairro da 'cidade. Fica,: aqui o pedi4o' e o maís com-

pete ás 'autoridades políctaís, 'ás quais csbé �ir�o abu-
"

soo

G1PE (abrasileir�mos a palavra) 2641,'CAI NO RIO DA
AVENIDA Não saheniOS,"'berp;FOffi.cr,se' Qe,U o f.ato que a-

traiu Inúmeros curíoses, O que, é "certo, é 'q�e o gil'6 26d;1;
chapa desta Capita], caju es,.,etaeularinente, dentro do rio

.

da Avenida fiércflio Luz;; 1 "

•

r .

'.
.

'

Isso foi no �4P .e:dQIPi-,)�Q, ��� a. �m' socorro de
um carro' do "Tou:t1.Qg,da �ra.su'�, fofo gipe 'i�o Por par-
tes, desde que os pneus eeíxo ficarnÍn totalmente inutiliza.
dos. . .' Estão neste porto em movimento de carga e descarga,

ENQUANTO ISsO .. .: o� mágico '''TU:L��Y'' de olhos
os seguintes navios mercantes:

,

completamtmte,v�d�dos.,gu!RI·�. /"h;� �·L.S eentraís da cída- "�IDE SÃO DOMINGOS" - nacional - descarregan-
de, um S�lM:C�A 1.965. dlrigiL .. J assil�l 'O automóvel com ver-

do carga de importação da Europa.
'

dadeira perícia, sem sofrer ,0 mpl1oT,'.acidente ..

' "RIO CAPIBARIBE" - nacional - cariegando para os
Coisas da v�da ...

'

.- '.' ,",
.. , portos do norte do Pais.

( "TENENTES".VÃO'Q�NHÀR,G.�PÃO,'Vai esta boa no-
''MAR DU�CE" - argentino - descarregando trigo da·

tida em primeira mão, ri� .t. bl?,$. "'()tl�de e compreen- ,Argentim
são do engenheiro Haro�:li� �erneira, ttt�r da Pasta da MET�E SKOP" -dinamarques - carregando madeira
Viação e Obras púbUca._,;os 'I'�nentes �o 'ganhar um, 'lJ8.I- P":!1 portos da Inglaterra
pão situado �m óti!.':10 lu� aqU(� Cidade. 'Assim teve fiml' ",,:,�'R.?BE��'� - ingles - idem idem
o impasse ,e os Tenen��',á; r�'�m sê4S.��S dé"a-. NAVIOS 'ESPERADOS; ,

legaria e muta,çóçs.-.&'.irabe"'ns'i '!'apti,#a&, d,Os T�ne te�_,.. :', ,"Santa �ita" - "Graveland" - "Santo AmarQ" - "Em-
latld",e "Rtlnsai'd". . - . �.E NÃO SE ESQUEÇAM' Que _�R 59 t§ .peça. im- ;

, "
. \ ,.. .... , '

pO,rtantissima da m�u�,�o .pro.$�essci\'·dê ..

�SántQ Cata,.rina.
.

t

Que prossigam suas, obl'as. � """

* .� *

)::� * :te

Aproximadamants, 2.000
marínnerros deverão cJl<l
gar ainda ho,e a. ImbÍtUba,
no Porta Aviões "Minas; Ge
raís", os quais partieipluãiJ
da "Operação Dragão",

Procurando benetíci ),r
seus funcionáÍ1�s', e operá
Tios, proporcíonandc-Ihes
um Natal mais Feliz, odr,
J .,' Rimsa,' rarã realizar no

próximo di.a 1. o pagamento

tio; 13° salárto, juntamente

Não agradou, de um, mo
do geral, aos imbíttrbenses,
a Cia. de Revistas de VIR.
GINIA LANE. Trata-se de
uma REVJSTA muito velha.

Vendem-se uma Kornbi 1961 - ótimo estado de conser-
vação e um terreno na Cidade, Universitária. )

Tratar com Prof. Viturino
'

Trompow,sky, 29 - Fundos.
j

".
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São' Francisco do Sul

--"""'--'-'

/ \_' \.

,-

,

,

I

/

, \ IMPRESSORA
, ),; li'"',r,i''',·'' ...........

ELD
\ • ,i d.esenhoa

, \ , '

;; clichês
folhetos - tatalogos
cartazes e carimbos
Impressos em qeral

Dapelarial1MPR�SS{lRA MOO�LO lOM.ui todo".! �s -reClUSOS
;, " ,..e�"�li•••,.iio. 90ro, fO�onti, sempre o

...... .. qUÍtl,.", ,uvifO'O romo. .

Tr•••t1io idõ... e Pfffeito, em qu'f. V. pode confiar. ..
'

"

,

I

, .....�,

IMPRESSOR�' MOOÊlO
ÓE

ORf.VALQO �$WART • elA.
".RUA OEOOORÓ N133-A 'I. '.:;,

�ó�.r; 25T1'..:.f7CORi�,NÓF1bLlS :. :
•

,
;'" �,' '�lt;�

"\

:'

\,

....
I. f

60NTflA MOgall�,
'IIRIITAg� PUlGIICI.
�aPIM e TRAÇ�� �

Cl

o

----�--�------���--�--.�-- � -

DEDETIZAÇAO

(;lIRANTIA POR 6 lV/t!1Ef1

FONE 26'81

- ... ----------------�\--.----�---------

UM DIA ...
Hojs eu senti,
com que pesar,
para mim.,•• ·· .és um empréstimo do destinrJ.·
Um dia, quando êle reclamar-te
e fores embora,
serei 'nada: .N4tgúêm.,

.

Esta alegria de agora,
será um altar vazio.

5�, .•�._J
• ' ,t"

, ,�
"'1���':\�

.

. .�
. Um amor sem fé, é uma coisa inútil >

e que sem meios de subsistência,
forçosamente, 'tem que perecer.
Que s�ntido terá o resto

�guandQ êste amor morrer? •..

Onde estarão os�sonhos, que hoje sonhamos,:
e • cami.phbs "'l� ago� 'p#�,lhmnós?:•. �/'.

(à M.E.K.) '�-9;'64'
.' r

�)----------------------------------------------.. �
,t
""I
•

"

.

NKLlNGEbFUS
1

SAIJARIO FAMILIA: - A- de a mesma constituir falta
tec1clendo a solicitação· de grave, por ato de' improbf
pessoas interessadas, infor- dade, ensejando a rescisão
mamos que o Diário Ofiei"l €10 contrato de trabalho, pe
dà União,.de 15,de julho tÚ-

.

lo empregador, por justa
timo, publicou O' Decreto n.o CfI,11S'l, cQnforme prevê a le-
54.()14" de 1()-7-64,' que',da, n6-· tra �'a" do artigo 482 da
va redaçã.G ap artigo 7.0 é "'tjo�sO�ldação das Leis do

seu parágràto único e ao'Bl' Trabalho.
tigo 7..0 e .setJ pat4grafo lÚli. Em consequência da modi
co e ao artigo 29 elo �e- ficação rectacional determi
to n.o 53.153, de 10 de derem- p.ada pela Lei presente, ao

,brQ de 1963. O artigo al�e- artigo 7.0 do 'Decreto n.o ••

rado, Obrigava o emprega. 53.153, já referido, fo� tam-
<lõ, para efeito da rilanut<!n- bém .alterada a redação do

Çã9 do salário�familia, a en- artigo 29 dêste mesmo de
trega à empresa, 'nas épocas ereto, na parte em que és
devidamente previstas, ates. te reporta ao citado artigo
tado de vida e residênciJ:l do 1.0 passando a vigorar nos

filho, atestado êsse que de- seguintes tênuos:
via ser assinada por auto- Artigo 29: - O pagamentéJ
ridade judiciária ou policial de quota de salário-f$Illíl�
ou pelo presidente do Sin-· sem o respectivo comprovan

, dicato de sua categoria pro- te (art. ,17), comprova de fi·
fissional.

-

liação oportunamente apre-
Com a alteraçãp ora no- sentada (art. 6.0, .parte ini

ticiada, o atestado não mais ci.al),' sem declaração de vi·
precisa se�' assinado pela� -da e resiclência, ;firmada, na
autor!dacles referidas. O época própria, pela empre
PROPRJO EMPREGADO.' é gado (art. 7), além. da ida·

.

quem firmará. Convem f�- de-limite de 14 anos (art. 6.0
car bem cl,aro que a obriga- parte finaI, e art. 10), item
cão d<:t apresentação 40 ates- lI, após a c08mUníc!lção d<l

. tadQ de vida e residência do óbito do filho .(art. 8.0 e art.
filho beneficiado pelo sa, lO, item II), ou após a ces·

lát'io famí1ia, continua. A sação da re�ação de empre
alteração é simplesmen� na go (art. 10, item lI!), impor
pessoa que assina, que era tará na sua, imediata glosa,
a autoridade judici<ll ou poli. cabendo à fiscalização (!) le
cial e agora é o próprio em- , v,'1ntamento do débito' cor
,pregado. A época dà apresen respondente para 0\ ,imediatação desses atestados é JA- ,to rec.olhimento ao 'Ihstituto.
NEl'JitO e .JULHO.;. de cada observ�da;s, na tocante à co
ano. brança, a� condições e �an-
Ao fi'rmar o atest'ido· de ç. prescritas n!!: Lei Or

vida de seus íiIhos, o .em-
.

ganica da· Previdênc� Social
pregado fica sujéito' ás, san- e ,'lno seU RégUlamento Ge-
ções, aplicaveis dfu, acôi.dO" '<tI';.·

.

", '.
.

coin a' legislaça,o ,;penal vi" (Transcrito do 1�1 'ijpl ia-
. ,gente, p�là, ev�i1irar:�eCla; �endária· Cl,e, ,�é)g;S��2?i�'� ,fls�,.; râçã.o ifa,1§à préiítáçtá,; alé,rii. ,caD. .

.

i t- :'; t�'!� " ;

./C\�

---------------/---

Sociais

Verdadeiro espetáculo de originalidade luxo e

bom gôsto, aconteceu na passarela do Lira Tenis Olub,
na .noíte de sábado p. p"Issado com a festa, "Noite das

FFlntasias", uma promoção do Rotary Clube de Floriá
nópolis em pró da: "APAE" e Asilo Irmão Joaqufm. A
plaudidos de pé os consagrados do Carnaval Carioca
com as f'lntasias: Evandro Castro .Lima, CamÕes e

Sagração de Napoleão. Terezinha Arrais Alencar, p.
,
Maria II.� G�son Guedes Candelabro de Ranchipur,
Nuncia Mll'anda, Gata ,de Espelho e Primaver"1 na'

Holanda, CI?vis Bornay, Rei de Kamakam,
.

Casamento: Na cidade de Curitiba, dia 2 de Ja
neiro próximo, ,'lcontecerá a cerimônia do casamento
de Marli Arpmon. com o dr. Ari!'ltino Fari!:s .

Hoje, na sede da Rede Femenina de Combate ao
'\ Câncer, dar-se-á a inauguração do "Bazar de Nat�l",

promovido pelo Clube Soroptimista de. Florianópolis.

-Muito bem acompanhado no American Bar do·

Querência Palace, o dr. Zenonn Garcia.

Esta marcado para sábado próximo na sede Bal
neária do Clube Doze de Agôsto, (Praia Clube), 1:\ es

pe�da fe:stR do "Cho'pp". A prómpção do Departa
mento· social do veterano "Doze de Agôsto, será mais
um dos grar,�es aconteeirtlentos do ano.

'

Na çidade de €uritiba também re,alifou-se com

grande suntuosidade, o casamento de l\faria da Glória
Barreto de Faria, com o dr. Airton Biànchi. A recep
cão aos convidados d'ls famílias Barreto Faria Bian·

�hi, aconteceu nos salões da sociedade, Thalia.
,

As Exmas. senhoras dr. Aderbal Ramos da Silva
Reitor Ferreira Lima, especialmente convidad�s pe

lO Rotary Clube de Florianópolis. para "Patronesses",
da festa "Noite das Fantasias", aplaudiram os cam

peões do Carnaval Carioca, sábado no Lira Tenis

Clube.

Os produtos de Beleza "Dr. N. J. Payot", está
com competente ,�ssistente, na Farmácia ,e Drogaria
Catttrinense, a disposição'do ml:U1do elegante Femini
no. Eveline Baré, poderá lhe aconselhar qual o pro
duto que lhe dará mais destaque em sua beleza.

I

�ão Paulo: mmnzar-se-ã, as 17 hor� do próxima
di(.!, 12, na Igreja São José no Jardim Europa, a ce

rimônia do casaménto de SO�a Maria Franck, com
o se:rllor Erico BlQemer. Agradecemos a gentileza do
convite e tudo faremos para estar presente ao acon

tecimellto.
" Maria Terezinha M. Wendhausen, no ú�timo sába

do receb� diploma da Academia de Comércio Nereu
Ramos de nossa ci4adb.

, '

O senhor e -a: senhora elr. Alvaro de Carvalho
{Lourdes), em sua: bonita e confortável ' resjdéncia
'tcopcionaram o costureiro, consagrado do Ca.ma

: Carioca, Evandro Castro Lima.

Comenta-se em rodadas do "society", que um ca
sal elegante, está em atividades para promover o "Re-
veilom" em sua luxuosa, residência.

'

Elizete Cardoso será a atração dos festejos do
Grande Prêmio Paraná '1964. O baile das gravatas pre
tas, éstá marcado para o próxiino�' dia 12, com uma.
das mais caras orquestra da �ap�tal paulista.

",

ptocedente de Nova Iorque foi altament� recep'
cionado sáb�o no ,aeroporto,Hel'cíliO Luz, o dr. Ani·
'to Petri.. ,Diretor do "D��;' em Sànta. Catarina.

J:P ;grüP? de Teatro a

.". ''los�a: cidaQe;'
'. :"',:� ,
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r b,
Dante. de Autor Brasileiro

s, THIAGO _ Rua Depu- ·ltura· .dantesca, l::j, nostra mesmo; .atendendo a qúe tídâo, 0'- augúrio de estuda

O nosso colaborador Ar- tado. Soa-rés Filho, 53,- Áp, Societã.·. esprúrie" umtí ai .muítos dos nossos leitores sempre mais fecundo e a

naldo S. Thiago, cuja .a.tivi-· 102 _ ZC-ll _ RI0 DE JA sentímentí <Ü'
.

·g;ni.Utudinc,. possam- ter 'alguma dífícul-; considerarão e a mais pro

dade jornalística, mantida NErRO _ 'GUANABARA _ r'augurío di stud'i. "sempre .' dade COl;l. relação ao �di()-,' funda es�ima pela sua ati-

até à idade -provecta de 'i3 BRASIL,
.

píú fecondi e la co:p:sicÍerá-.. m:a em que se acha vasarta vidade. './
anos, que. conta atualmen-'

J'
Ohíaríssímo Professore, síone e la stíma píú, profon v a c;irt,a acima transcrita:

te, é inteiràm,ente íncentí- a nome della- Societ.á Dan- de -per
' ia Sua attiv'it.á. ."

-. ", ',' .

"

Consinta-me, também,
d' I

. acre-scentar a minha cor-
va a pe o honesto e, huma- tescà Italiana e, partícolar ' Consenta •.anehe i,. me, di" =, SOCIEDADE' DANTESCA
nitário propósito de semear mente, del suo Presidente, aggíungere i mréí 'defer'e.,n,_ IT.AUt\.NA; Firen"" 17 ,!e dial saudação, com a súplí-
as b ldéi

. ca de 'Considerar-me €tc.
oas 1 eras que vai Inces Prof, G.Ianrranco Contínt, tí salutí CO" la 'preghíêra: outubro de 1964 -.

.
.,"'."', .' .

.

. . '., .: De' muitos autores e es-
".... santlilmEmte recolhendo de mi' é sommaments gradíto : di avermi Sue

S11a 1· ít
.

.
-

"

., "

.

Carlssrmo prof. 'Arnald;) .De. muitos autores escrt-
s .€1 uras e de suas me-. rivolgerLe un vívíssímo rín Societá Dantesca ItalIa-, S.!:I"hiago' _ Rua Deputadodita

-

õb
'.L L 80 colaborador recebíuo a

coes so re os graves graziamento -per I'omaggtc
.

na II Bibliotecario·· soares FI·1110,. 53, a". 10'.·� _

problemas do destino e da ehe ElIa h
J
voluto índítl _.

I 'G'
.

1 B" h'
.

"" - respeito. dos seus estudos
a � l!!.:�car o Lese I zo _ 11' _

.. ' R.'ío de Janeiro
responsabilidade' dos sêres il volume su .Dante Alibhie-

' sôbre Dante Alighieri, rere-
.' -:- GUANABARa - B�ASIL rências e 'aplausos conter-

a quem Deus dotou de inte ri - O últinip' jnich\'do e Apreciando· de.vídamente .
"

,

r
A • ,

' ·Ca.rísshhó I;'ro_fessor. tadores, fig.'urando, entre ?s
igencia, recebeu da' Itália I'ôrígínale .dellài.Sua conte- a." ím'p'ortâncía dêsse .docu-·

'.

,

ínt
'.

.'
. .em nOP'le 'dá Sociedádc ses, escritores, José de Séla segum e honrosa. missiva, ' renza AtuaJi�adê de' ,Dimte m.ento -epístalar",' que ínte-

de- que nos enviou J�6pia: kl,ighieri _ dle,:ui ap'n.ré�-· ressa em a:1to 'grau a Aca-
. Dantesca Italiana .€, :parti, NUFl.es,?, notável filólogo, há

"
. ;to' , tículànnente, >.de,' 's,el! ,.·Presi,.- alguns anos falecido' Ivan

SOCIETÁ DA1f�ESCA ziamo
", l'alto velare scíenti- "'déniá,_ oatannense' de t.e-

'.

. .,
,

,,' .'

IT
....,. . . dente, ..

" prof.
.. ,

GianrrculCo Lins, '. da. -Aeádemía drasUei ". '

.Ó
'

,

"

ALIA.N.A , F'írenze, li . f7 ,fico e 'la profofida �ottÍ'ina" 'tr"'s, ',de que. O",destmatárlo . .. '." " .

T
.. '

"

I M'
Al>.

?ttobre 1964 - Pàfagio deU IA L'ei; che ·fin nelBrasHe é ,;nembro':-efet)�o,' dames ��a�:���':��l��s=t����� ��'e�\!·':r�e;�,;,�.:r�:d���;� , '·e·,;'
'

.. 'm' ",p '0'
�

Arte' della Lana,
. compre 1m ópera' preZiosa em seguinda

.

a: ttatiúçíl;ú ôi;>
.

"
.

'

.

,

,;
:�l r m oChiar. mo Prof, Arnaldo per la diffusiónÉl deÚa' cu- "". _

,simo ,àgradeclinento - rela das Ac:;ad,all}Ias de Letra� ,

. ,
i,' .

homenagem ,<iilé;,!'hé-, haveis do 'Brasil D R J
.

'. .
,

,
,

._--

:�:=[::� ;i.:f,�,',:.:� �:��;�l�e:�����]: ···

...
a.·'g'. 1.:"·1.. "':'.a.�.·."·.····'.·r.·..d."�_:_ ' a·,'_ . d· :;o.,.,�,,�.. ,' 1(."";=�j;l, ,111.(.ac'

#W

Importante e' t.radiciorutl indúst.ria: de doces,' chocolates, c��amelo'S ,de' conhecida . " ...
'

, . '0. tribuições suas,--=: e�vólume nlüi;;, çoníeiltou co:-a c;,�- i;
'.

marca:em tôdo o;.país procura . '.

"
. " . -

, _' " , sôb Dante .. Atigiiiérf ',-" �? va9&:ô' .:'de, vistas c- .livro em .' , . ._.
' ,.�

",;:��>_'. Ultimo lriiciad,'€i,: e ,o <orlgi- a,')r�ço'; ,à. respeito do Cl'ua! Oakiand; :' CalifqfllHi ' :-;- cerce, .de· 5 m.etros. de ,;ü- ças de selamento, bal
,

, ,

nal da sua coiif�l:ênciã; 'A� o Dr. 'iR�nato Barbosll.· es- (SIS). '- As poi.#t,S do ·nô-:, túra e' Ú'í�1à base em j·p.r �t ,jicário' para os mal,'

tualidade de ))ârl:te: Allgb'i.'-· cre"ea e.xpr,essiva págmu, vo Templo. Mórmb}i � Y.ú�
_
Plan� que nleqe 64.11-7, \ on:;;)nac::"o, e'o sacerdú

€ri _, das qua:,r�.:,aprééi'<iií:ms nêst� "m�smo diá'rio _:):'lbli, custou 7 milhões âe,� dóIf,- fo-s' ,alas, se estendem ,',-, Os :!\1órmons já cor

O alto valor ;cioiÍ}�íf�co' e a caÇ[a. �res" fO'rl:Lm' abértas,- pa'l:1. norte aumentaclo dI" 3'3 ram 14 templos. QuaL
, profunda douti'in.}.L. CO).1'firIl:rando as ap!'eda- o púbíico. 'metros, numa lanrwu tn- tão em utah, inclt:ixi,

Ao snr. que ihten:_' r"a.- ções feitas no Brasil, vem Cêrca' de· meio' milháo.,cle ta.l .de 92 metros. famoso lem!Clo de L

lizar no' Bràsif i,J.ma. :>:;ra agora da Itália a' cxpressi- visitantes vh,itaram SlIl, Um Templo Mónno , !,-='..J Salg'ado, aí,t!:!'s em :-ds

preciosa pela diI�ão da. cul va e conforta--iora mensa- imp,re'ssionante' estrut.llra é um lugar pÚ\1lico de aj') Arizona, Eav;í, Caup

tea dante.sca;' a-nossil: '80- gel'I'.à .g).Ia� damos pra,ze,i- antes de sua' dedicacão de -ração, como são as catl,,- NO\'a Zelân ..:'ia, Suíça, 1

.ciedadê' exprime,..: jup.tri,men rqsamente d:uarida nestas 'três dias QU� .,se r�alizJu las. ,Entretanto, são USar].')3 erres 'e um dedi�ado

'te 'com o s""ntil-p:en:t,o .dC\ g'l'a ·coltihas,· '

no dia 1.7.' �e. nO'VE.nnbl:q, p'or membros dignes' te 1956 em Los AngeI,"s. Te

M:ús. de 15.000 líderes.•. �o- Ig;I'_eja, 11a1'a as cel'imên12:ê tIos anteriore� foram ce'

-----
..

,.�,-, --: . vernalnetitais; ç�v-ico's e rc- s?gradas que ineJuei11 C8- trvidos em Kirtla'l'''" O
, �f Vgios2t>: viSita�ain-:no antes same,ntos, o'Ütras orc1eY'& ','.. e em Nauvoo. Illinois .

. de iniciar "a sua· . abertln';1.· ._'_'-, - --

-,

ofieia1·-" .". . '�2_,__-",.....,.._--------�_____;__:_
O ma.ciço. t�mp10, dom:- ;_ ______..'- i'�

'----,
n3,ndo a baía de'.São Frán.- I·_'_--'

.�.8
� ,.;,r li -.. - CR �T::-:---', ,,' ". L'U" �L f I�"':'''�

)'
P1.

cisco;,' te,m 5 ,tôr.res que r�- A .

.'
.

'::iR " ,.; jt'.1l "","" U
,

.'. :.,.... ." I!!l
.

�.:. t.�, ,', :;'Ú ti
, t!: �� ,"J,'i, �t .

"III -

'

�I�eQem à,: IU2í 'refletida � pe- � '" ", '

- IJC!!I
� --

� r-
las ..pránchas ide ouro .ell-·

.

14 \"�r .
rf.' ;

crustraqi\s . n,ô,. vidro: "que;",
'l;��'-

cobre o Ii'i)sái,C'b,:torq�I).p.D- c ",-""",",.1>,,:" ,

o visívéÍ'';'' iiÇJng\t d'istâncÍ:1 .. ,'.' .
. "') . .',. \'., "

,..

Do. for'ln'I'�a-o""'�'r'J1'la:'dQ"'"I'·,,,..�.. ,,,. "'hR'O' J'5'n !)\.�A 1\ DO ���e,
S - _-·

..

·r' ',;' "�!l\i ..
��;;�;-\ ,,' iV�t: ..J

v�stidó' (;0111.;; gJ;;anito ca!i-�. :

forniano: Oe. ediffcio '. ,es:;:l .'� \ AVIS;�:·� AcÍ'qü'ir�-'já O seu canec.o r..
con�trtlÍdo sübre uir 'lH- S .,.'

d CI b
.

_ ecretana o u e para a primeil�a F·esta ('I

-----�-------
. _Chopp . que será real:;zada na Sede Balneár
rio' 'dia cinco de Dezembro,

Com início àp 21-' horas

. REPRESENTANTE'
• J

"

para o Estado de Sallta' Catarlna .'

Excelentes conta.tos com tôdos os .freguesel> do 'ramo sã� �j:q'd���;:"j;iI:="nl!!!l����I!II;:�'i�!'1I,-lÍllllífll
Ofertas urgen�es - citando as indústrias atmrlrnente re�re�ent'adas _!.. 'para a Cai-'
xa post'il dêste jon1<iI sob o nO, 139.

, i

'
.

.;

Um mundo ma'ravilhoso de be.leza.
confôrto e A'�a QuaJidade "para
o seu lar,

.
/ !.

Excelentes condições de venda -

à vista

(,

,DE DESCONTO�
8 pagamentos sem acréscimo e

outras modalidades à altura do seu-

orçamento,
/

. Participe de mais esta promoção
M.ÓVÉIS CíMO e ganhe uma·

VEMAGUET.; 1001 -' O qúilômetro,

\

CARTA PATENTE �.O 299

·t 6 VÊZES
MAIS ÚTIl-! I' . \

, 1
Fabricação national, que incorpora \

(, 'VI os últimos aperfeiçoamentos da en- ),'
�/ genharia. Pó m€)câni�a - 'pó inve�.
�!f tida - Pó de arrast? Caçamba

de mandíbulas e guindaste.
f'''TREGA IMEDIATA • PlA.�OS DE
FI�ANCIAMENTO FACIL1lADO - AS

SIST�NCIA TÉCNiCA COM EQUIPE
TREINADA NA FÁBRICA, 'OFICINAS
ESPECIMIZADAS E l1>iEÇAS PARA RE· .'

POSJçÃO,

IMA.
Rua Voluntários da Pátria, 1981 ' Fone 2·1M1 . C. flam" �!'l2í) • ,(;1)TO ALfGltE - r'

Énd, Telegl,: PAi'ROL ' Fl!!al: Rua 1 de $", r ..rbre, tIJS1 " �.�!\e 1978y'
e�IsQ Pos11J.1 ,,24 ' BluiI'Ienc.u ! se - E�d. r"'I'19": AGi.OP1I.n':OL

.

���

. PllllGF '\MA nó Dr t\' I

Cille .�Ã� JU',E'
. Fone: .' 3631

as 3 ê 8 ,horas
.Tarp.es Mason'

· Susan Ha�ãrd
July Nowma.r
-EM-

EU E::'A E O ,PROBr..EMA. ,
• ,'. '.' .

I Vamos .volta,r ao histori,ador Máurice Grouzet qua
,

. Gil'lemaScope - C@r
,

.
.

, se réfe_re a GRkNDE ,PRROPRIEDADE na AmériCa Latide Luxo _'__.' .
,

',' ... ;: '.'
.

' ..
".

.
.

poi� N.IM,�os.,.q\l�",�s�im. també�>$!�tamgs. inf('/rmando [1

r_·�.� rse���a:�;,;J:;�:4 anos.
que' ·em�ó;ra 'muiW ínteresS8 das· é@hü;;toriaenapalp'.}

> " �

te a-Ssunto. REFORMA AGR,(t(;IA,>não disponham de tel

, �1� _lt,ITZ... <" ç"",,' "nec�s.��rio nem .de condições para lerem o VII vaI\.

��"",:{;l!',!Jll.\);. Fb�e '3435' "da "coleção 'História Geral q�s Civilizações pg 10 e seg

RéU_o, S')utv tes., ::;
"

___

Diz Crouzet - "A grande propriedade é a regra.

'. cori,junto -çlo Continente 50% das tern�s agrícolas são o

padas por' domínios de mais de 6.000 ha que pertence
1,5°;ô'"dl.ô proprietários territoriais, No Chile' 89 por ce;

das" terras· encor)�ram·se em mãos de .� 936 proprietári
anos, sendo que ao ,menos' a met?de' das teLas :..grícola" cor

tuem blocos superiores a 12.1)00 ha, cl;''1a um; la' A>'sen'
1/6 da provincia de Buenos P.�res, a mais ric::.. de túdas

�ence a 221 pf"soas e a 51 s':::ciedactes territoriais nos

C ritórios,-Nacior>.üs"" 1.804 ir:"'ivíduos possueJ'Yl domínio.
ja área iguala a ,Bélgica, a da Holanda e d_ DLrmmarc:

penas· dez. companhias detinham Um terri�óriJ tão"",

quanto a BéllJica e a Suiça reunidas. No Paraguai os lali
- ErstmanColor' - • dios de mais de 100.000 ha representaI.! 43% do ,erri:

- Censura: até-5 ail.o� - (dois medem 2.500.000 ha) e 98,6% do número total ç

Cine GLORIA ,�pr9priedades ocupam apenas 7% do S( ,o. Na Venen

(
84% .das.'terras 'do Distrito Federal per'tencem a 19 do

,�streito) Menos de "ió/o' da p"pulação dEitém 56%. de tôda a suy,'
FónE" 6252 de cttltivada' do' pais.'.J� mésma�' ,características SUgf

- ãs 5 e 8 horas _:_
no Equador, no Perú e �1a'Bo}ívla;'Fa GuatemalÇ!. um j

Tommy Noenan do solol'cuUi" do está en1 poder .de grandes propriett
Barbara Eden No México, antes da.. revollit'!ão, agrária 49% do solo era

- em -

cupado por fazendas de maIs d.e.5000 ha e mais da metad'
ENCI:tENCA EM PENCA das terras pertenc;"t a' 3000 famílias,. Algumas centenas d
- CinemaScope - indivíduos possuiah,"o estado de CHIHUAHUA" o Genen

- Censura: até :) :mos. 'Terrazas detinha 6 milhões de'l1a; A Mexican Western Ral1

Cim' tlv1"'f4�J\ lO way. Y 988.000; Hearst, 507.000. No Estado de Potosi en

_ ás .8\hol'as _ compensação, 96% da população rural" não dÍfipunham d(

StePllOn Beyd teI'ras� QLÍanto ao Brasil, encontraremos de'taihes fu�urc

.TuUette Greco mente. Crouzet, apenas de limita a dizer que - "penas er

algumas regiões t xiste a pequena '1ropriedade. (no sul d

Brasil e na Co-sta Rica),
UM BOM UVRO E' -IM BOM PRESENTE!
A I..IVRARIA A T I�.A S LHE DEsEJA BOAS FESTAf

CINEMll

· MiltOh
.'

RIbeiro
Marlene Frán�'a

- em -

O CABELEIRA
�EastmanColor ,

ben�ura: até 14
CiT, t' tl ,. 'X V
-ás' 4 e 8 horas
Jean Paul BeltrlanCle
Françoise Dohlea�

- em-

· O HOMEM DO RIO

,
- em·�

.

A GRANDE CARTAnl\_
'"
�.
Z

Q. Cinema.Scope - Côr
de Luxo ......

- Censurà. até 14 anos,

Cine RAJA'
(\.';" J .t.)\..:.80,.< nsp

I ...... ás 8 horas -
.

Joaquini Cordéro
Ariadna welter

-.em-,
O PUGILISTA
Censura: até 14 anos.

\
_---__._--- __w � _

, .,

�.
J
'

.

banhe sel.ls
,

II, o nos ,com

f\UV!O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"MINHA ESPERANÇA culo :para despertar (;::1

E' VOCE" é a empolgante nós, os seres normaís ..
,

a

de STANLEY KRÁMER, compreensào 380rc o proble
que nos mostra o valor da ma humano da criança ex

escola, na \ recuperação do cepclonal (retardada)
Excepcional. Não é. uma fita Iácil ÚI':

Sob o patrocínio' do Ser-' .

ser vJsta: Ela é às vezes,
viço Sociíll da Iudústrta : incólíwda, frequentemente)
(SES!), os "Çines Sã-o José pungente, ocasionalmente
e moria estarão 'e}:ibinjo .dolorosa, Mas será, 'pata
"MINHA ESPERANÇA Ill' quem tiver força .de ver,
YOCE", nos dias 2 e 11 'de face a face êsses pequenos
dezembro, . às 15 e 20 horas seres excepcionais, urna ex

rcspectivame}1te.··
,

períência cheia de errlo;;ito
Você, que é UlJ-l fi da ar- e -ínesquecivel. POlS essa :�� .•

te cinematográfica, voeê, Iícula de Kramcr atinge .seu

que gasta dinheíro em coí- obetívo de mostrar-nos que
sas supérrluas, sob acue:a anormalldafle Ü

Não deixe dê assistir "MI- sica e' mental da cl':a'�(;o,
NUA .ESPEItANÇA El VOCE'· nl;�r(hda existe um p'."(lle
colaborando assim, com o; no ser humano que nao »re

ASSOCIAÇAO DE PàIS E cisa de píecade e compaí
AMIGOS' DOS' EXCÉPCIO- xào, mas de compreensão
NA1S (APAE.) para superar suas tre'l�!!",

arama prQpi'io da htstõrm , lHU ser humano como qi.a l

li. narrativa de. oasaavcts' quer um' W5-:�. '"í:lm gran
G' fluente e sensível e c.ins: j
tu! \lm dos pontos altos ='

- --

pelícusa, AB,;wR'fAS 11"S';'j')"'''''', D I' I.t ;� lkJtOt:... ,\"
,

cl.e filme.
CCTA \'10 B'ol\l'F'I:Ii

, ...
'

'Burt Lancaster orerccc
.nos outra de suas sólidas
ir\ terpretacões, Bastan ,;.� � l

controlado, (1 ator imp'�c;8Sio
na. Juçly Garland não é a-,
'triz da' nossa stmpatía t·

achamos que e13. fica 't

o nérn 'do 'j_ll(' !'tJderia our.

Cepa' Rqwlarú.is· ((�s;ôsn, �Il)
diretor Ca'lstl.wt.;;) l'i'L, cor

rot a e � sempre ::t�rra.ci:lver
'i0S GIhos,· O p>qliZ",1'.1 SI;e
veu Hill : ('R.eiÓ0J:,!) te.n .ií u

HÇã,O marcaute e 11)) 'rnDm�ü
.

.
.

tos em Q1J,e pSl·f'.e0 quo ;,!�

próprio' f um :i:'e�lrl}O (li '("'-

1'1aL Mas os grandes 'll'L"'
protes ('O rQ'11", H (l'JiPr:;:,

,
"

. POSTfUJS1'AS. i
,I�e .1.G,-ll-G.él 'Q 15\-12-C1-

C Q "'1 ') U O '00 ti I.J f'r." t:..:--. v " a par Ir '\e ev.

c/S.O�v ,de aumento.
. Documentos:' .. {EtuIo de eleitor, 2' fotos

;j x 4: -�- Candidatos de ambos os sexos de 18
.t.... "

(
.

.

a "tO anos,

. i\.FOSTILAS COM O NÓVO PROGRA�
MA, edição 1964, encontra-se em Flori�1'}ó-:
.Folis:, Livraria .Recç>Í'd. Ru� Felipe 'Schmidt

Hepresentantcs também nas cidades dê
Joür.,rme,· Blumenau, S. 'Francisco e Rio do
Sul.

I ".

Ordenado
de 1965',

CHEGARA proxímo día. com um elegante "lunch"
dezessete a esta Capital, o

:Pr�_l.-l,,';'te da Assembléta .
MUITO BONITO o des

Legislativa da Guanabara, me de fantasias premiadas
üC.!-'"vô:l.uO 'Vl\odno Gaml",' do carnaval carioca, apre

que será recepcionado pelo sentadas sabado no Clube co" em Brasília,

Presídeutc ela A,. L. ele S. C. cio. Colina, numa promoção
Deputado Ivo süvéíra. O do Rotary Clube de Floria

vísitantr v:rã. pal'� �coorde- nópolts que' contou com a.
nar o :.. v COl1grc::-:sa' das . colaboração ao cronista so

A�J�embléjas, programado caíl ·Zu.ri Machado. For'arn

para fevereiro próximo eu 'I'atlio'lles�es as ·8ra8: Reitor
Goiás. Com a íntervcnsão Ferreira' 'Lima e Dr. Ader

naquele EsU;l.dó por'erá bn - bal Ramos' da Silva. Na O SR. ALDO Roclaa, U1'ó

ver uma modíficação l.J ocasião foi sorteado um xíma quinta-feira, vai mau-

programa. conjunto de moveis oímo guar um moderno posto

� uma caixa com rendas de gazolina "Posto Dino"

A Associação .
Coral do ela Fabrica de Rendas e no Est.rei�o:

Florianópolis,' cOm elegante Bordados "Cados Hoep- ,

�

coquitel, recepciOl�oU as' Pa- cke". Evandro áe Cast1,'o
.

NO RIO de J"neiro, o

tronesses da Recita de Ga- Lima, com as fantasias de, Diretor· Presidente do E's-

la, nó, .A.A,B.B, na noite do ',Comões" e "Napoleão" tad� do Rio Gral1c1_e (li)

comandou o : espetáculo. Sul, reccpciOl JU con ti::'.}.. .

Muito aplaudida a '''Rainha jantar o Dr, Pau,lo Kon,1�r

ESTA COLUNA vai pro- de Portugal", com a Srta. Bornhausen,

mover o Natal dos fil11lJS Terezinha Arraes, que esta-

va de anivers?-rió e recebeu POSSIVELMENTE hoje a

uma homenagem da Rainha torre ela TV Canal Onze dp.
_ Dumara Pinto. A decora- F'lórianópolis, será i.n:õtah

çã/ -t:oi de I\-fanoel Gai-bel- da no prédio do Lux Ho<e1.

10th. Tudo pronta para a· "cpo
'ração torre",

RETORNOU de BrasEi,�,
o Governador Celso Ramos,
que esteve reunido com

. o Presidente Castelo 31'<1.11-

NO QUERÊNCIA Pa!aee

Hotel, proximo domingo,
será realizado um elegante
coquítel Dançante, às LO,30
horas.

(,',le comovem O e:.:p"d,e<j�;:
R.t0 3" .1,�9.ri.mn.� SE'(� ?S 1;(;Os Excepcionais r,�('')b(''::'

(las ,Hm..:ta<:ões. E ning-L!'l;\j
, Sf.'ü·ó_ to cinema sem S:-Tlc-'

ráo seu gesto com Ui1l �or-
, l'l'''Sf' sir.ceramente- -CO,11'1V1

riso de agradccltnl'il';,' co pe�o muito que se pnde
a!c.an<;ar. sôbre 'essa [J,;:ivel'-

MINHA. ESPER�IÇA ):;' '1 _
v!:z s.eja [l;pressivo vê-lnr3.-aiCi.tl.e,e·
l'renf,r; fl f'.'C-::-t.<;, i'1�\'S :>"1"
;lp1XRP: '(>111 qi'U\lQUei, wn �f'

.' B:a'sta E'stud.ar por esta t\postila para ser
..ançac; r0f}lnicntn r:>tarctfl,;d·.!.. :-\ 'I

0" �'Iospital 'Fs18ÔPéÜ d")?a aprovado.
. Atel1de-5e' também pello reembolso Pos- '

.

tal Preço. 9.000,OÕ---.Rua 13 de M.io, 592 �.

ex, Postal 698 Curitl.�ba. _- Paraná
Brabil.

VOCE
"M5'Tl'ba Esperança ,:' Vo

rf.."
.

deve muito t. s'?w;,.ve:

,":rE'c}l-Q de JO�1l1. C2S3iv·":,3
Prl1 c'os 1'(')V('S rf'uljzatlr'l'es
de Nova' York_. cujos dois

film,es antrr:ores �ündti. nJS

s�:o desconhecidos, CGln U�

PH·l!.'Umento alta1l1E'nte m,,

.0"'r;;'-r1{·tko. Cas�a\'ets ""n

"ep.;u:�1 l;(:�Iuzl.r ao míairno.
os ('x,ag'eros emociona,$ ctl;l
parra tiva, "transmiÚncl,). >.()

espectacor, !"�e' modo 'ef�:\-
1.'0 e sincero, a emoçào é o

domingo l

O,.ltra, \'ez o . p1'ot!ut-"u:
Stanl�'Y Kralner retira o (.i.

nema de Hollywood dos e�,;
treitos limit�s' de 111n comer

cialismo estiolante, pg;.\t
transformá-lo numa forr;::r
viva de comunicação, a spr-'
viço de. Ul1�a causa. Pois '"

Minha Esperança. é Vr,r'Y'
(A OHILD JS WAI'TING1'
'nã o é filme !?::lril cjivertir OH

servir: como n:J'Sf'9':�\n,)O de

fim-de-semaIJa E' um vC:".-

t"'ÓS a convicç:�:o de:' 0:'!C t l."�l
bhn são S"'l'�S humano [:H c!

,
I,

•

tem. r?irolt0 a uma vl·.I(1.

"��o�ma]·',·· ,

E'11' SÚPl8,: "!'lÍllh? f!1"�"

rapça e Você" e um filme

f:_ue ncs n�osjTa,' de mm10

incômodo, nif\S rfr-tivo' qu"
a criaT]ç�. e;{p8pcirj)"'.l n�,\o

. Tl!.'0cisa' 'de compaixão mas"

de con',preensao' e qur, .' a
. def�ito de sua anorm a,li da

çle física ementa 1, ela é

_ .. '

--;----�._-.-.- .. ---'_ ... , ..... _._ ,-,

,SERVICO P:,:N1CO DE ElETRONICl\
. ,� .,..

-

.

nOMJClllO
dos func�onários deste m, -

tu tino. Três dam8.!'; da SG-

dec1ade florianúl.. JJ.itana

putronesses:
Consêrto de r,ádios, gravadores de fi ��a!

radiofones e transistores .

'['ratar:' .r.ç. KiRCl:-lOF. Nova Record,
i'lIéL 'r�nel te Sllveira, 25. r�me 2696.

escrita t'A nv.rrRE�!SA
DE PARABEN� o Clube

Náutico i�iachuelo,! Píela
conquista' do Campeonato
Cata-rinénse de Remo de

1964.

falada está sendo convi€là ..

da par-, uma reunião ama

nhã na· Séde do. Comando
do 5° Distrito Naval, \s

quinze L!oras, �",ra 'rece'J<:-r

o programa; da àemana de,

Marinha de 1964. O Presi

dente da Comissão é o Co

mandante Osvaldo .Pinto

de Carvalho. O Capitão Te- '

nente Isaac Benchimol, faz
parte da Comissão. A, C1'6- ,

nica Social da Cidade, foi

convidada' par!..' a referida

reuniao.

O progran;a Radar "<I

Sociedade, da Rádio Gl.'�J�
rujá 'patroc![Jado ptila I1W)

biliária A. Gonza'g-a, �pfC
sentado pelo QoJul1isLJ,
próximo dc!uingo vai apre
sentar um!], surpresa,

f'

·1._,

"A "ALLIANCB 'FRA:\í
CAISE" hoje,. iniciará 'o

Curso Intensivo C'') Conver

sação, das oito �s dez h)

ras e das iczeuove horas

às 'vinte e 11tlltt '. h'Oras nn.
rua Felipe Schmidt 17. O

curso::- sêril:-' (Je 'ti�es
.

'Ín"c�f)ês,
mif.l.istr9'90 l,?sla .prbfessur.l
Bra Liliane.

'

\.

------.---- --:-r ----�-�---..

- ,

•

Não· peço lari(làd�,. qu�r� apenas, ser como. você� Desejo \ estudar, ,trabalhar,' ser, ··lítil
Conl a· ajud,� que me. deram, já" sei .,dar <;llgüf,is 'l'ZlSSOS, ap��n� ,a. ler' e escrever. :&rlas, iin�
�OS�O �elho:ar, �liito;,_eu e n:il�ares" de o�t�4s cr!�nças, d�(eitlllo�as qu� que�emos ape�l'
nas Jllll'.l {)pottunlâad�.'; �e �'reabilita�· '€ola'boret:cam a gente;,"';u�e-r�JI' nos�,·6alIitpa1:lh:L ,,'

in,tu�' 1'8.,'''0. oraenl. u;..'·)

lllanll�, Q Banfo, Cci�).1i\l'(::O
e +l}d,ú,srria I, c�e J\.fi,'1D,S 0:8"

rrij�'A: �./�J.rfi.l)r' ",;", :'�
,

\

o .

'À ME};IN;\'· n;:.oca. !\ '1 a, ,

Cn ta.'i·jp::l Pej,1'6tjki:Yan1aniü�.EM RETRmurçAo a.. di;)"
.

grupos de senhoras que re- VIAJARãO para São Pau- vai comemorar quinze pr:-

cepcionaram com "lunc'ls" lo, próxima quinta-feira 08 maveras,

a SeJ1hora Almirante :Mu- '8rs: Dr. Jorge BOlmhaus8;1
rillo ,Hilda) Vasco do Val- e Fernançlo Faria, a convl- VOU DES'!'J\CA H as ;)e' ,.

le Silva, em sua residência' te da '''\Volk'', daquele �':h sODalidades elo ':;:10 64 P"1

prnx.;""a 'nta-f0in, às tadó. diVf'rsos set�rç.s ",,,ta:"
dezesseis e trinta haras, dl1�;$ - fece 'oL'

'. .

,
.

� .. .

Canwanha 'Pró-Criança Defdtuosa - Associação Brasileini
da Criança Dddtuosa,-A . .R.C.D� COMISSÃO EXtiCtmVA NACIONAL

DireS(1:$�cudvo. ,;,,� •••••••..• ,,::. : ..Jayme Torres'
.

Secretário .• �'.' .•• :. •• � .. -,,� •••.Luiz Philipe Rezende Cintra'

Teso.un_:iros., J\lber�o F!gueredo e Caruillo Ansara4
PreSIdente da A.A.C.D.•••. '

.•..Renato da Costa B6mfimr
. C�ordenad�L •• � ,�� � .'�

"

.•• ."1' ... '.Ulysses Martins Ferreira,

• t
_'. .

" "

,

Presid,ent� de Honra, ; Amador, Ag!:lial
Pre�idente da Campanha.".·� ., . : : ...•.Laudo Nàrcl

,e>-----��------�------------,

Presidente Jc�hnsor� ( ssen

a Pedra Fundamental
\

.',

John f.· Kennedy

o
tar,á
do (entro

dos pa,_'a. a construção /Jc
um centro cultl.�ral na C<l

pitr.l· CiOS Estados Unidos.
As gêra,?eS futuras - :'C"

gunc\o drc!c,t'ou o Prpsid?ll
tp KcpncéJy

.

lB.mbrar-sc-ü')
elos, Estados -Unidos, "ni,ó
ror" suas vItô1'1as ou, d,erro
tas na guerra ou na poiíti-
1'0.. "J.8S pdas suas contri

buições para a causa. ::'a
cu'ltura.'

WlI.SHINGTON, H:i s1.dente Kennedy ]11ic1ar:),

dois :;!,i.lOS, nes.te mês, o PJ.·� . un�a cam:x1I111a llacioJ"Fl.l
(Õcstinada a ·arrecadar fU;l-

Ut\IVE�SJD/\DE DE SANTA CATA,RINA
,

REHORIA
Div:são de' �11'ateria·1

Um ar-o depois, o 'Prc,:;i
clcnf:-J morria, abatido por

u,ma boja assassina. Toda
via. continuou a cal'npanh:,i.
por êle iniciadá.
,A a dé dezernbro' vil1clou-

EDITAL N.-o 68/64
Cn"l{qp�"P'J;1:"-I.T(�T ;', Pl�rI'LTC'" N' ()' 67;/1.',' �, .J .... � � J ,,�,., .

\
... J:' � 0_' ... �.l::. .. t_. J'. _�., ,-,. 1.. . 'i1L!

PROPOSTA PARA O D!A 15 DE' DE
ZEIVIBR,O DE .19, f)'t

, '

ro, o Presidente' JonhnSf:<:1
U Dil;eLol'1 da D>vishó' do 'Material ,da p��rticipará 'da cel'imó!ib

r· '

. \ '1 "

ln, C.
de Iançament'o ela .Dedl'<',01-;'.J\'(1':na<.Ge· CC 0ElIÜU attirina, devida- '

.'

ftll�dam('ntal do Centro.
111f nlc �ut C1"lZW]O p.c1o �1ngnÍÍico Reitor, faz que se �dificarã na margem'
l�iCl1iC �lC:) ::ntcres:.i::tdos que se 'acha aberta a

oriental do Rio Pot,omac.
nas pro,ximidádes. do Mnn-

CCD,co:r.:rL'l:,:} �lJ'L'l'I!J"!l'-,'�) 1'1.° 6"1-;'6,1, :lp"razad:"'"
"

.. • ��l -,I;" u nus porxil11Yacles do MOJ.1u-

pm'a ÚS J 1 hOl'as do dia 15 de dezembro U2 menta a Lincoln.
1 "6 ! ' Denominar-se'-á C�ütl'.):,_: I�, rcicl'ente à aquisição <ite motores e1-&- John F. Kennedy Dara '1S

ü:iCO!:i, mntel:i.al ,cirúrg'.'co -e odontolóP'ico �À- Artf's C@n!cas,
-

�

,

1
.

.
, . FI.'

• Em Jnneirà últ1m.o, o CO'l.1,·l<'�l·C 1., cs c�jcn tlticcs ')" ra ll:"".•·O de'l Fac·uJ.(la1',_E1: ó .

� gresso dos Estados Unic1�cs
de Oclon:.olcg:a. concordou em dar ao' 8(".�.J

rúücl'CS esc;arecim.c ntos J;odel'ão Sf.�l
tro o nome de Kermpc1y. ,.'
em homenagem ao faleciobtidos na -D�visãol do l\Iatedal, 110 horário do Pl·('sitleutc. Aprovou tam

dD�; 9 �s 11 horas, nos àias úteis� -clltrante c
bc':m, uma dotacâo rJe. ' .....

li' -5(10,00(1 dólares. elD lun':'
ENVIE S�A CONTRIBUlÇ'ÃO PARA A CAMPANHA. PRÓ-CRIA'IÇA DEFEITUlISA. l ERTlDADE FILIADA DE' SÜA CiDADE:
Associação de Assistência à. Criança' n.-{dtuos� - A.A,C.D. - Av. Prof.
AsceÍldino Reis, esq. Pedro de ToleéJo;,� São Paulo.

'Asso,iação C�a ·da Es�à�çit j_ Rua ImPeráttiz LeoJ?(>ldina, 9 .....Santos. "

Associação Nossa &çu'h'or3 de LotJnles, anexa à SI:a. Casa de'.Misc:rf.-
ç6rdia � Av. Gláll 'o _ ll!S Costa, 50 - Santo.'

.

-\ssociaç2'o l\íineit'f1, d� ,Reabilitação - A. M. a....... Avenida Manso,
:Pena, 2.698 -' Belo Horizunt:c"
,'� \. , ':.. . � ;;'. .

. ."
.

.

*'

n::.ês de de zembro.
. ,dos federais, a' filil de i!?;U[{
I,,' líl.l" a :::011.:1, ofergcicln. PE":)

povo nor'Le-americano 1)[1.1.1
li cr\"sf'rucao ,do Cél"ltro.
O Centro dispol'á de U'nJ

teatro com 1.20(} lugares; I. "

ré' Hm s'alfi:o de COBrel'tos

, J

nh·i�:iw d{) ]}1nkl'iaL cm' 27 de novem

bro d.�·'1'9(j4._
I

01RE1'01C

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Catarinenses
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: .'

PORQTJE 'NJt) TEMOS .')' 14 BIS.. :
-

.

"', :'.', I'. .

.
�

Não n,à.r'üemClS r.enhum m'useu dê '·relíquío.� aéreos": um matl ,/c)

Fazemos questão absol\1to de otete�r rapidez 'e eontôrto. or;t: I

O '14' bis netO orerecio nadá disto � m,ln�� veio o' Flonanópolis.
A Tae·CruzeIro vem todos os' dias (coisa que OUtros não lázem)

nos melhqres horárj�s. O <;1viõo? ::C0nvoir, padrao de cô,nfôr-ío e
� , -,

rapidez. Continue prefeio'indo a . Tac-Cruzeiro.

.-'

TAC

de' possibilitar 'à IvIiesão en- príneípaís Estaleiros (' tn

trevístar-se com I) Oover- dústrías de l-o:!scado de San
nadar do Estado, t.'e se en

contrava em repouso na

Praia ae Canasvi;;:i:as.

ta ca.arína,

Esteve no fim, da sema- reuniõe� �Íca.s·· no: falá-, ,Conforme' limp:amer_� UI)

na em Floríanopôlís a M�5- clo_40 :Gov�;na ': e. C�n"r\l 'ticlamos, -esteve no últím a

são do Fundo Espec�al áS:" dt ·�$q.ilJso.� �é P���. -,_ fim de semana em .FlorJ.a
Nações Unidas que est-vía . Pleitea.da:o.' inS:tala:�o de nó,po1i8 a MisSão .�('I Fundo
a proposta de auxílío para um; ��ritór1Ô �g!onàl. rJ: JEsp�ril:'I.·. das Nações' trníde« .

o Brasil ,.,.- �tr(jvi&ta ,�ill Funqq� :fim. F1Qil��ó�01is' � que pr.eSert�e�entc percorre
o Governador' do" Êstació e AlllPlQS .det:.a.�h�·;·,:<;: ..

·' o: l-'al.s; em =studo dI\- PN- A �ALiI � DO
.-... -,---- ••.•-- .;..-:-- _ .......' .. '.. .

....,.- .• -,", "', ; ,.1 Posta c:le,.F.uxiliq encamtnha GOVER,NADOR CELSO.
.

C'IN'E' 'R"O''N;D' A ,; '.
: \ : 'da �lo, qovêmo .� ederal RAlI40S

.... .'

-:- :" l.:· 8: ......:< -. ONU. 'com vistas Ru de.,' ri- Recebendo hospitaleira-· sentados <l em mrorrnes an-.

'volvitnento da esca brssí- mente os técnicos da O'N'U .teríores já do conhecimento
Muitas pessoas talvez' .pensem 'qJ.e, C.R: Ieíra A' comitiva da ONU, e as demaís autoridades a- da FAO, ficou com as auto

SÓ se interessa em falar mal de nossos' exibi- C()UStltúlda' pelos técnicos companhantes, o Governa- rídades locais a certeza de

d E·
'. .."'. '. ·Sr. A.Cic;clo. Miyares , Asses . dor Celso Ramos' teve opor que a pesca e' 1 8a,nta Cata

I or·es. stão estas pessoas totalmente engana- soro .Regiqnal de Pesca Ija tunidade de se' inteirar, a';' rína deverá receber vigoroso

das.
. \ ..l.-.....,. ,... :.'.:.). ::

.

'.'

.

FAO; Mr. William E'1 P,i- través de ampla I-lxposiç§o apôio po- parte do l<'ulldo

� '. pley, do Burea:l of comme, feita pelo ASseSs�r Regíona o para a dinamização rio seu
o Poderiam então perguntar 'PÓtq�e� .sur- cid Fisneries; Department ce Pesca, Sr. Acisclo Miya-

. rico' potencí.Jl pesqueiro,
gcm êstes artigos, qual a razão, 'etc:C:: ';'. ';" pi 'tl�e Int, ríor," JSA; e Dr res, das finalidades da v!8i" mormente que, provável

C
. , ..

.

.

• F.. Laskariais, Zephyres O:" ta ( da Importaneía que ,o' mente, se ão índícados pa
. R. criado para divulgar entre O po- pen Spa Fü dng Enterprlses auxuío do Fundo\E&peclal rã. constituírem o urupo de

VO O gosto pela nobre arte, não no-sentido po- ·01'<>.cib., f.oi. recebida, sábado poderá representar' para a Trabalho Brasileirl\, 'quz a

Pular que se entende q'ue cinf:.ma.' 'éd,... ívers.ao pela· lI,Il:'.Jt.lhã 'no Aeroporto pesca em' Santa'·Catarinr.. certará com a Mis,são a

'Hercilio �uz, proce"ente de Por sua: parte, o Goverlla- forma de auxílio u. ser � on

mas que ·ciriema é .acima de tudo: l.:tnu( ârie. Põrto 'Alegre, pelo represen dor reafirmou o propósito cedido pelo Fl,!ndo, dois re

, Então como arte é que. d�V:exD.9s-:�ali- tante·dó GoverT1anor do.Es- que anima o Estado de cola presentantes de' danta ::::a

, 1
" ",... 't�dó, 'pqr autoridadl"l! psta- borar' inteiramente para " tarina: Biologista l�i'Dei:!to

sa- O.
, '>; <.' -:' ,�.;,�;s e .. federais da SUDE- êxito da'Missão e do empe- TremeI e Dr. José Ubiraja-

Nosso pl"incipal objetivo 'e� apó�rver u,ín
.

PE e aa Delp!!'aéia FO�O"l;l nho' do'.Governo no sentidlJ' ra Tim,m.

.
.',

. .

., � de, Agricultura, em Santa de desenvolver as ativi 'a-
fIlme BOM ou que tenha algo qUe,,:se_·,. possa, Catad.na.

.

des pesqueiras em E ..mta
. aprove;itar fazer uma crítica: do, niêsmo ce' àna

.

,

.

Catarina.

1,
'.

t
.....

.

.

.. , REUNIAO NO PALACIO DO
lSa,r ,seus poq os, prmClpal$� •

".
: . �'. "

.....' .'.
.

.

NO CENTRO DE

Aq�.lÍ dificilInente . passá úm '�i1in� q\le,
,GOVERNO

,PESQUISAS DE PESCA

st· ,

t
.

b
.

, '

n''to'
-.

Acompanhada pelas' au- .l\.pós o almoço ofereci·
pre "a e nos emos que uscar �Stt '. . '. . o .

do pelo Delegado Federa
Q

.

d' ?
.

.

toridade� l�cais, a Miss�.o
ue tIpOS' e as�untos. ;. . rumou do Aeroporto direta ele Agrk 'l;ura, em Santl

I
1
\
Entre 04\tros, àquele. que é a, ça,usa de mente para o Palácio do Go Catarina a.os membroS da

1 . 'vêrno" onde �e encQnt1'a- Missão e demais autorid1.- Esta ta e trfeis milhões quakc·-· roo Lock's . .os novos Secre-
rião t.�rmos béns f�lnles.· :,.

;,.,
.'. :;.'

varo O. Chefe da Casa Ci"il des, teve prosseguhiltrnto a Início dase���aen��v::�a'� centos e sess�nta e ;llve tar�os, do Sr. Ce!... ,." �amos
Aí (�c'ontràmos outros> pO��oS. ,para Dr Nelso� Abreu;' o Pre'31 reunião nl;) Palácio do 00- c&.ria La�ea:!la, com ':iversas·

cinzeiros, atestan,:o assil�l
.

.

'Ih ' '. ,'., Í" de�té' dó Banco de Desen': vêro (e logo após a Mis3ã(\ soolenidades", ies't'vl·.·d·ades
o grande sucesso' 'd '.l1:t.,}e

.procurar m� or�, como p. éx�, n:osso� �Sl- visitou ao sede .do Centro'de •. certame. O' campoletb êXi.t6
, . '. ., volvjmento do Esta.do, Dr.

-

alusivas 'a impprtante pto-
mos, j'cinemas

.

indignos de
.

quaIq:úer.. buráce ÃIcides A15reú;' e dr. Glau- Pesquis�s de Pesca, em fá- moção Do dia 23 ao '::ia 28
. da 1�.. Expo�içao Esta.lua�

e mais;, 'logicamen�"de ,utna'eaj)itat,·��.:, '...... .�. �,:Oliger�repr.eS'entante"'·,a6'<.se de, ÍIlJl.Jlgurãção,. plas-:..ã- fiat!am':'disputadó'S nlt part� de Anim� e Produto::; DR-

. '" PLÁMEG, ,�gua�dando o') C�ín. suas instalações em fU!l da ma�:.hã, as partidas . U�
ivados, obteve ampla r�'-

Um\ topico, é O c:ine São José 'q�e ,tem tlUostres visitantes parà pt'} cIOnamento. O Chefe '.10 futeõol de campo e nos mes

.

percussão em vários t'ontos

em cada fileira de as�nto du�. QU tr>�s' cadei moverem ampla' exposição Centro, Biolog-'-t,a Ernesto mos pias, na parte da noite
do Piús, dado o �ande '1Ú

-
..

r-
'.'

00···· sôbre as' copdições geral� TremeI demonstrou aos .,'- foram, dJsputados -jogos je
mero de visitantes qae la.-

ras estragadas. Proviaênciã �e :. uma' impe-. que «;> ES'tàdo
I ofl;!t'ec� à im- sitanteS o funcioIiámt'n!.) tênis, de mesa. e Jo.ninÕ.

queles dias, daqui �� .. m�m

dir que acabem com. os estragós� . plantação' "e um: plari-a de e tocas as suas dependeIl- Dia ,22 p. passado tlv!Jm,)s

.

as melhóres impresoC3. Nc'ls-.
.

E·...· deste' assunto -,,;.,1eria�*�" 'criti-' d�envOI:vlment,? da. :t: lca �ias e �o ínstrumf'ntal .1e o coquetel de ábertura. das
sos parabers 'ao Sr. P-:-es:-'

In vez
," .. ,WU.... �.

. :"_ "com o pr�tellldld0 auxilio do· trabalho que a ,unidade t�(' festividad'es. Amanhã t,e-
dente Dl': Afonso Albe�to

.

cado um filme mas 'qual; por aéÇISo "lbna . �Jr\it;ldo Especiàr A brl1hant,� nica de :pssca possui para:1 remos o �lmoço de co Lira-
Ribeiro Neto, Vice,Pre:�i '.,.'1

. � ....

i
-

.,

d
".

Pr f AI i incremento' de suas ativÍt.1. t te, Sr. Ary da CO'lta ":,TUa
la D,ouc-e"? N�.o.. é possíyel!. ;",._. "'

.... '...... .

.exposcao o. t.o. c.- des de' pesqw·sa,s,.enfati,z�.·".l ernização entre a fam,:ia tO",.
. des A"'reu foi in errompicoa . b'ar:cár;' N·rt '

e .odos os demais 111.·_mDJ.os

.. JORGE ROB�O DU"CHLER " oU .'
··i 'dó as possibilidades de de.., ; .,a. �

a pa e _a ma- da Diretoria :'0. As
. -

.

. ,. ��"J.. '.;.:.,,' .. na pane· da manhã a' fim
.trabn, ..

ll:_ha tivemos futebol de la- b ral
.

�O'!HLçae
• ,.. '. ,'. ...., ":' ..\, 'o" ..

'

. "

.

I senvolvi.mento 'nQs "1-
nU

, o: ao e'. bas.quete· a n01',�: Ne'!'
•

lhos referen'�es ás sardi- ta mesma 'semana (O�'" ln
nha.s e aõs camarões, que a realizàdos os. ogos de }.;),.
se realizam, quanto às sar- drez entre os d'iverSo<; 'ba:J-
dihhas, gra,ç!,!-s a' colabora'- cos, No p�óximo dia 5-12 re
ção da própria F.1.0 e ,:la alizar-se-á o baile de encerSU.dEi-'�, a.rav..s, (10 O'Pr ,- ríl-mento ,e e�eição da la.jetd sardinhas", eI:ll fase da Ràir.ha 'dos báncários a
plel.a· ebecuç� e

.
com re- ri'.

. "
P nC"esas. FiniSsimos . trn-

su,tados
..
altamente satisfa-

tÓrios. Dura.::lte a reuniad'
feus, taças 'e medalha;, pa-

.

. ,..
ra ÓS jogos da. 2a. Semar.a.

fOl propo�tO pelo vJ;lele . Bancária La'" ,.
C t

.

'1 n- , .•.. oea!. a, enC.:lll-
en ro a lUs.a.a�a.n em F . .) tram se e�o � t .'

. ,

l' d Es't'
,

- -"pus o na . .;:,anata-
· nanopo IS - e um cn 0"1':J 'rl'a Sa -. P

,

.

...
. ,.ra, a raç'·). :.)el

ReglOr.al do Fundo· com,) Joa'o C"'st N '1' ..
v a. ,o prox mo !lU

órgao executivo do aUXl
mero daremos os resultados. lio ora em .debate, o�erecen gerais desta important.e ct,ll .

uo-,s,;; a seue ao 0en�ro\ pa- clave bancário.
ra a sua locahzação.

1 ,

.:las m J.nifestações en-

�tlSiásticas do.'! membros da
.

Mis&ão sôbre os elementos

apresentados nas exp;,-siçf;es
ouvidas 'eia FIorlanópuris,
nos dados estatistlcos '.]JI e

......-._-_..
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A.FORMA CERT.. DE FAZER ECONOMIA
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Noticias de Lages

Os rern,.ates da la, ExpC' •

sição ES+\l.dual de Animais
e, Produtos n°l'ivado,. 2 tin
giram a importância de trin o

'/

.

CALDO DE PEIXE NA

I,.AGOA
Depois de .visitar ° Entr'l

posto de Coqueiros, que a
•

SUDEPE está providencian
do em colocar em funciona

menta, . a Missáo e as de
mais avtorida.des se cUriil·
ram para' a Lagoa da Con-

. ,

ceição para ent;rar em Mn:

tato, com !Im cos setores (le .

pesca. artezanal cancterís
ticas da Ilha de Flormllt'
polis, e, posteriormente; ser

brindada com um sabvr')so
caldl:> de peixe oferecido pe-

·

lo Di.retor Ge;ral do Depar
tamento Estad�aI de Caça.·'
f. Pesca,.·.Sr. Baldice.re. Fi.o-

-

mano, serVido gentiÍmente.
em sua própria residênc,:l
de" pr�ia, às margens . da

,

Lagoa, .onde a comitiva per
mal1ecf'U em animada pá
lest.ra

•

durante à noite de

sábarlo, á cue na manhã
seguinte te�ia

.

que 'pr')�;se.
guir viagem ao Rio de la
neiro� . atendendo compro-·

.

missos inadiáveis jlmto ':to
Govêrno Federal Face ao

regresso súbito· �o Rio,. .

I
a

Missão .não poude (cumprir,
o restante do programa ela
borado para o dia de' 'do�
lningo e segunda-reira,

.

quando deveria visitar o Co
mado do 50. Distrito Na"q,l

. "�RElftA

.

VENDtSE
Fabrica d�. -Üçados Sola,

do Articulado.
Tratar na Rainh� das Bi.

cicletas - l'Wl COIlSelht....ro
Mafta' - NEST.1\..

,

.

'RA . rEI "tA,
.• finlca O!.o.....t.'."",l'ca ti.. c.....

, ....ÇI»l f' o\dultus
'.Insu.ltório Rua Tenent�

'.

. í '

Silveira 28 - 1.0 Andar -

já foramlnvestido� em SU'\f

funçõe$.

� --:- -'.�,'�,.,.,----- --'--.� \ 4"

DR .. OSWALDO KERSTEN
_. 'AUSENTE _',

. "

durante· o mes de Dezembro em Viapem ue
estudos na Argntin� e Uruguay

.

2/1�/

AGRADE(IME�TO E -fVH5SA DE 70: DIA
�--�-- --- - ..... ,_._.

.

A fr.:mÍli'1 Alve s ·de Deus
.

e José PaUlO
Vaz, agr?decem tôdas às manifests.ções de cO!'!
'fôrto recebidas For ocaSião do fale cimento de

São �s sev-"i-r,tes 0'< �.\,

vos SecretárIOS do' povêrn0 ,

C",'so Ramos - f.)�';'.'ft6�In.
ela, !i'a"'e" na, 81.'1 Joio Ou'}er,
tiT'o de Medpiros; Sec::reta-'
ria na. �9'rjcultuda. ''':;1'' '\,;,-

.

tô!'lo P�chetti: .Bt'�tetarla

sua sogra, mãe.. e avó,

LAUDEMIRA THIE:CS DE DEUS

e, também, a·todos q\le compareceram às ced�
:.môniasode seu sepu:tHmento. \,

.

Ccnv'dam ou"rossim, r-ara a missa dE
7° dia quP mandam ce�ebr ...; na Catedral M€
trcR., :E. na, qui ta �fein; 'dia 3 às 7 heras.

Anteci:r:ain agradecimentos.
I

ct� ,r1a;';ío p Ohras n;,hl'f';l·<;

Dr. H::>ro1rlo "Ppr!e1',-,p:l'8S Ha
.

rY>os: Sec1'r'a":" -� .... �"'.''''P

p;r ' .�;l'T'p"",Nt'l "T�l�.,.Tn ,.10 .3;!'i

sls e "'a SOC1:;'�ar'a ela :"':-1u

cação e Cultura o D�p. Lau-
I

------_,,--_._---_. -- - --.-.__._._.
I

• I •

p(� d ,>
.J#I

I

I
- �I

RADIOLAS STEREO
RADIOFONO EMPIR.E "STEREO=SONORAMA .. cr$ 998.000,00 por' 848,300,00
RADIOFONO GENERAL ELETP.ÍC "STEREO" ,

.... cr$ f)35.0'10 00 'por fi3<:J.7'10 00
RADIOFONO TELESPARK "STEREOPARK" \ cr$ 862.5oo,OOpor 735.125,00
RADIOFONO TONBRAS "STEREOLA" , , cr$ 785.000,00 por 6ó7.2DO,qO
TOCA D�SCOS ·�'MOVEIS" úSTEREO" cr$ 192.950,00 por 164.007,00

.

, .

RADIOLAS "III·FI"

/ LONGUINO , _ , ., cr$ 335.000,00 por 318.750,00 I-JIENENSE = "TELESPARK". . ". cr$ 644.000,00 por 547.040,00
.1CANADENSE :- TELESPARK" -. : cr$ 624.000,00 por 530.400,00'

TRES PODERES == "EMPIRE" , cr$ '455.000,00 p:Jr 385.759,00 I
MAQUINAS DE LAVAR ROUPA

.

�

"TORG�'� super Automatica cr$
.

1!l8.00o.,OO par 346.800,00

TELEVISORES

cr$ 76' .00000 por {650.250,OO 'I
cr$ 7�0.0:lO,OO por 612.000,00
cr$ 6�0.OOO,OO por 587.400,00

PHILIPS == "Automático 23" : .

EMPIRE '- "Horizontal Automático" , ,

TONBRAS - cores diversas : �.

GELADEIRAS CLlMAX

Geladeirl1 "CLIMAX" 9,5 ............................ cr$ '.I;47.160,OO,por 40j.586,00
J'

OFERTA SOMENTE PARA A PRlMJi:IRA QUINZENA' DE DEZE3iBRO
,

.
I.. '

". I

AS GELÁDElIíAS "CLlMAX" EM PRESTAÇÕES ATÉ 10 MESES SEM

ENT;RAPA E SE;:M ACRESCIMO

""_".,_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Procura-se uma garagem para alugar, de
preferêncoa próximo à Praça 15.

Dirigir-se à Rua João Pinto nO n
\ da de interligação das cida

des de São Paulo, Curitiba
e Pôrto �legre, sendo que

Florianópolis não mereceu

figurar entre elas, ,,'

A BR-59, alé .n de' interli
gar a Capital de �anta Ca
tarina com as demais capi
tais dos Estados vizinhos, in
,terliga a mais vasta e mais
movimentada região dêste .

Estado, na dite ;ão norte-sul.
Esta região se Caracteriza

como o mercado consumi
dor por excelência do Esta
do (índice demográfico mais
elevado além de ter as mais

importantes' reríões indus
triais, Juntame-ite com' a

BR-36, que atravessará o Es-

Da Bahia para o Sul, San- tado no sentíco leste-oeste
ta Catarina é o único Estado (na mai.or extensão do Esta

cuja capital ainda .não está do) - e que p-omete tam

ligada às outras através de bém,estar pronta nos con

asfalto. A, única rodovia as- fins dos horizontes p�rdidq�
, falt�da que existe nêste Es-,

'

dos tempos _:_ Jormaría um

tado, é de meio trânsito do sistema de interligação e -in-

, Paraná' e São Paulo para o tegracão de tôd -s 3;8 regiões
Rio Grande do. Sul, passan- catarínenses. Acresce .que

'

o

do pela região campos, ,dê sistema rodovíãrto estadual

Lajes (BR-2). E' uma estra- está traçado em . função des-
------, ...�..,;-
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Todos já devem estar a

par da campanha que toma
vulto em todo o Éstado bar- .

riga-verde, Objetivando o re

conheçimento, . por parte das
autoridades responsáveis, de

que já �Quve bastante tem
po para terminar a constru
ção da BR-§9.
O assunto já é velho e en

joativo. Não sabemos mais
o que dizer a respeito. A. pa
lavra que nos surge a todo
o niomento, quando nos lem
brames dêsse aspecto que é
a ,BR-59, á palavra vergonha.

Santa Catarina "implorli" a

BR-59

,SESI·
SERVI(O· SOCIAL DA ·INDUSTRIA

. '

DEPARTAMENTO REG'ON'A1 DI

SANTA C�TARINA
VENDA DE·VE1CULOS

EDITAL para' Concorrên
cia Pública da Venda de
Veículos do Serviço Social

da Indústria - Departa
mento Regional :le' San.h
Catarina.

mil cruzeiros).
e) 4- O-Jeep V"Uys (00

item 5°)" Cr$ L500.lrJ() '\()
(hum milhão . e quir"i;)n�, .JS

mil cruzeiros).
Para os veículos mer.,·f)

mdos nas alíneas (b� .J),
(d) e (e), aS\'prOu0stas SI:'

.

vinculam às mesmas, con

dicões do veiculo especifi
cado na alínE'1a (a).
Na hipótese de pagamsn

to, plute a vista e parte êIll

parcelas, o veículo serf.
transferido com 11 CI�'1sula
de "reserva de dor. ,.aio",
até pagamento final e o r"'
dn dn prece efêre"itio sel �

cohprtn nor N0'T'A PLà,

MISSORA, idÔneament av,'
. USadas, -i'espeotivo ;,,\.

,1!>f. ,'y
"

As propostas deverão vir

em envelopes fecl.",Jos com

o máxirtlQ de sigilo, trazbil

do com tôda clareza e pre-
.

cisão e, veícllJ ') que interes

sa ao prOpOiJnnte com o

respedivo vahr de oferfa I
aue s�rá definiti.). É indis·

pensÁ,1Tel as �- sinaturas, dos'
intere<;sados M res1i.lectiva

pronosta:
As prOpOS'l,llll

referir a cada

per si.

deverão
veículo

sas duas rodovías. E' fácil,
então, a\raIiar o transtôrno

que causa no plano rodoviá

rio estadual a demora
-

na

construção 'dessas duas ro

dovias federais. Em vista
dêsses fatos e íace aos dí
versos apêlos que já foram

feitos aos' órgãos de admí

nístração federal sem.haver
resposta, só nos resta, ain

da, Implorar .genunexos e ca
\

bísbaíxos a atendimento des
sa reivindicação.

A' Administração Federal'

em Santa Catarina

:fIá mais' de 25 anos come

çou-se a construção da BRt

59 em Santa .Catarína. O re

sultado dêsses 25 anos de

trabalho, v.ergonh'l é dizê-lo,
é is .quílômetrós de estrada

asfaltada, de·c Florfanópolis
a Bíguaçú: duas pontes de

concreto armado, uma em
,

,Ararangua _
e outra em La

guna: e alguns barrancos

desmontados em cima da

mais movimentada .estrada

estadual, que, vai desde o

Norte até o Sul do ll:stado,
pela 'orla marítima. Assim,
a BR-59 é uma vergonha O

"slongan" de" mais essa cam

panha deveria ser:', "A B.R-59

é a vergotih'l da administra-

çã<t 'federal ,ém Santa Ca:ta- I

rina". O DNÉR, o maior sor -,vedouro nacional de verbas"
,

nada fez e nada faz nêste Es

tado,

Santa Catarina Pede um
,

Lugar ao Sol

,

,

'

Há' 25 anos a BR-59 vem

se atrapalhando' o "trânsito' nu·,
�e ma das mais: movimentadas

estradas dêste Estado, num
atestado ' eloquente da 'má

vontade ou da inépcia de di-

r

Nada: de'

',REBiTES
I

Exi."a em sel' carro

Lona de Preios CoLADA�
- 60% lmlis no apx:oveit8
m'lnto da." Lonas.

CASA DOS FREIO�

'lrrência, no, mesmo L.
• 9

de de"'embro, e veí"ulo' será
er�i;regue l'10 comprador, me

diante Uffiprimento das exi-

gência,s' sl1ura referidas. -:=�:l���e�Os veícull'ls de qUf;l trata o I '

ens '?
presente !!.iJ oJTAL, ,se en,

c";dcram à dislJoskão dos

intereo:;sados p3,ra exame e

verifi�::lcão. �(' Edifício Pa· Porq' 8 é que o João zi·

t�cio da Tndú<:;tria. rua Feli· oh\. ri quando se fàl� e'll

pe .3�hmidt e�ctuina com. 7 aumento �p' pa��a.gé 's? _les

de setemblo, no horário MS ponda a. bsta periUl1ta.
8 às 12 horas e das 14 às ga� 'uma bicicl( a V'lvi

l�D'he·:�r1/;rtS,·a'm'e'""t'� u,emo'naI' 'd'"
nha 'em fôllla. ".S" carta! po

-
.' lal ,. '" ... ' ". v derão ser remetidas para os

�erv;c(') So�i!>'� da Tndústria '1eKuiJ'ttes eL�reç�.;:· Rainba
err ClslTitlt ('!st'Rl'imt em 1'1 IlaiS ...;icicletas :"U8 Cons. Ma·
r'lf!' n,-··�""'h ... "� de 19M.' fra, . 15�, FUia) no. Estreito,

A CO!IIÍssão de Con,oorrência rua Santos, S', aiva 37 ao

,. ,1@4P. '-do �Olub� :6, ou, paI'& 8
,

,2jltll ,t ;;/� JMd1o,\�l! ;�G.�ribalcU.· .

"

Pr •

versos gevêrnos- que se su

.cedem. Será que devemos
nos ajoelhar diànte dos po
deres públicos, da .Uníão e

implorar chorando lágrimas
de desconsõlo o que há mui
to estamos 'esperando?
Os jovens" dêste Estado

(de que também fazemos
parte), que vêm os seus

pais morrerem na esperan
ça dessa estrada, e que "êm
ainda longe o dia -em que
poderão .desfrutar, .' mereci
damente, 40s incalculáveis
benetícíos . dessa' rodovia,
haverão de guardar no Zuno

. do do coração 'essa flagrante
injustiça de que são vítimas.
Haverão de gritar bem alto
a todos quantos passarem,
estãc rêvolta dos. contra as

fníustícas danueles que não
têm ,J mínimo senso de

'justiça s06i�l. e de dístríbuí-
Cão eouítàtíva da renda na

CÍOMI. Santa· Catarína ocu

pa um lugar de destaque na

arrecadação nacional. E' um'
Estado cuja capacidade de

prod.icão já de a muito de
monstrada 'constitui uma, ga
rantía de valorização para
todos os investimentos

.

da)
União.·
Entretanto, até agora,

Santa Catarina cresceu por
si. E' um povo que progre-

da BR-59
diu com sua própria. capa-

.

bíerit, para � sua

cidade produtiva. Agora, ês- expansão, procuram dut
te povo quer expandir' seu' terras, em

. busca das neo
poder .,de produção. No en-

. sárías condições de

,tanto, esbarra com essabar- estrutura.
reirl;} que. é a "falta de uma.

' O que nos. testa, a

Infra-estrutura econômica: a' então? Esperar mais aín
falta de transporte, energia Não. Já : esperamos de
e crédito. Inversões de ca- .: e 'todos os meios já fo
-pítaís estrangeiros não exís- utilizados. O que nos r

tem em nosso Estado, justa- fazer ainda é gritar r be
mente por f.�lta .de uma in- to a tocios os brasileiros:
fra- estrutura .econômíca. A-·· Ahaixo a corrupção e a

yontece que, devido ao me- justiça dêsses gnvêrnos
,lhor atendimento dos. Esta-

.

nos sufoeam. QuereIQ,os
dos vizinhos nêste partícu- a, revolução s�ja' autê
lar, o Estado eatarínense, se ' chegue âté o fim.. e

desca�italD1a, de' tal modo "Quando não temos 'co
que, indústriais catarínenses, -ções de viver, perdemos
não .encontrando mais am- bém a razão' de viver".
-----------------��----------------------�

VENDE-S'E
TIRRENO COM 450ms2, situado

Praia do Forte. Preço acombinar. Tratar co
dr . Flávio, na Rua Presidente Coutinho, 8

/Apto. 2, ou 'à tarde pelo fone :3596.

VE�D(-SE
.

Uma Maquina de Lavar Roupa Marc
Bendix em .._Jerfeitas Condições de Funcí«
mento, Facilita-se o Pag=nento, Tratar pe
Telefone 30C-:;

"

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

Duem conslrot já sabe \

Tacos e Paquels
Rodapés Ferras
Porias de Ferro e Madeira
Janelas· de Ff,r�o, de C,Qrrer' r Basculantes
Porlões de Ferro
Para pronla entrega e por preço lIIàis economicos

"

Compensadus: Paraná Ltada
RUA DR. FÚLVIO ADuetE, 1.0 748

T�lefone' 6277
ESTRI;ITO

t:om,eDssados de: Pinho
_,

AmeDdoim
'Loro.
Cabrenva
Cedro
'''anlasja

e os famosos

MADEIRAS

.

Pelo I presente; levamos ao

conhecimento de qUE" '\1 inte·
,

, I
ressar pos�a, que Sl. 'encon-

tra à venda, mediante con

corrência pública, os. veícu

los abaixo especificados e

de propriedade dêste Depar
'Camenw RegIOnal. ,

'10 - Um Caminhão "MER:

,CEDES-BENZ", ano 196{),
côr v�rde claro, motor

OM-321919 A, 6 cilindros,
120 HP,
2" - Um Caminhão "ME&.

CEDES-BENZ", ano �3r?,
I

côr laranja" motor n° ... ,: _.
3122915 - MBB-6521395, 6

cilindros, 120 HP.
J

'

3" - Um Caminhão

"FORD", ano 194:[ côr', cÍ:.1-

za, motor: n° 8RI6584, 6 ci

lirid':i:os.
4° """'" Um Jeep ":C<:W·

VEMAG", ano 1962, côr ver

de limão, motor n° J-006U17,
3 cilinn!'n<;, 50 HP, tração
nas 4 rodas.

5° - Um Jeep "WILLYS",
ano 1958, côr verde, .1loto'

n° B-804049, 6' cilindro!>,
'1f) HP. /
/ 'Os veículos acima, têm os

seguintes preços mínimos
de oferta:
a) - O, Caminhão Merce

des-Benz(do ítem '1"), ....
Cr$ 5.000.000,00 (cinco mi:
lhões de cruzeiros) a vista,
ou 40% a vista e os restan

tes' 60% em .4 (quatro) preso
:tações mensais, l1cresci�-"s Assim, cáda veículo rece-

: de' juros de 1% ao mês sôo berá uma proposta em en
.

bre o total do saldo deve- velopt. fec9tdo e rubricado
dqr. I pelo proponente. Não imo

Entende-se que, qualquer· porta que o m�smo concor
,

proposta que ultrapasse o . lente façff propost..s para

'c preço mínimo aCiF.'L o'(e,2- todos os veículos, porém,
cido, ficará sujeita às ,.(les· tais propostas, como se es

,] mas condições mencLna- clar, - 9 acima, serão feitas

';;, das para a propos:>t do pre- em e;�velopes qeparadoS, veí
M
ço mínimo acima apontada, culo por VEjículo.· As pro-

isto é, 40% à vi,-'-a e os res- pc,tas seráo abertas !;la pre

d.� tantas 60% eUI 4 ((l1,'atro) sel).<;a de todos o� concor

oi nrestações :rp.ensais.· I rentes. Os p�gamentos de

ii b) - O Caminhão Merçf· verão r,er efetuados em

- � des-Bens (do ít.em· 2°), moeda corrent: do país. Na
Cr$ 3.000.000,00 (três .111- parte êoKterna do, envelope
lhões de, cruzeiro,,) . '1ue contér:1 a proposta, de

c) - O Cami"'hão }!"ord verá contaI' as ,característi-\ ��a �"\Iltos �araiva �53
. (do ítem 3°), Cr!;

-

500,000 �í) . cas do veículo que interessa '

;;USTREITO
(hum milhão <. q:,Jn'hp,�tos 'ao nroponente, porque é

\
mil cruzeiros). \. faCultado '1 todos os' p--"no·

...,, _

d) - O Jeep DK'" V�mag "lente"! a retirada de SUl:'
• ..... 1

(do item 4°), Cr� 1.80n ono,OO . -prop('!3h<; antes da abertura

(hum milhão· e o�" )cent".." das Jllc",ma<;. Vencida a con-

Entende-se que as pro

postas de pagamento à vis

ta, têm prrorídad= sôbre ,IlS
A admínístração -fedefal

propostas de pagamento a:
deveria ser", por 'excelência,

vista e a prazo. 'Uma adnÚriÍstração federal
Nãe>, serão apraciadas pro- deveria ser,' por excelência,

postas que .não traduzem as
, uma administração de fortá-

condicões mlmmas aqui
lecimento, da infra-estruturaofere�idas, bem éomo ou·
econômic'l, 'base" de todo o

traS que estej.'3m fo,ra do
progress<? Enhetanto é evi-

implJrativo de ,pagamento à
dente o 'abandono em que

vista ou 40% a vista, e 4
- permanece o Estado_ de San-
(quatro) prestações men-

ta Catarina, nêsse particular
sais do saldo devedor.

Dêsse abandono, surgem os
Os interessados na com-

tres pontos básicos do es-

pra dos veículns acima espe-
trangulamehto dêste Estado;

cificados de\'erão tr,azer ,insuficiência de Transporte
SU<:l.S propostas ao Depar-

Energia e Crédito. As BRs
tamento Regknal do Servi-

'só existem no mapa. A SO
ço Social da Il'lp,ústria de

TELCA, quê poderia redimir
Sànta Catarina, sito no Edi",

á falta. de" energia, arrasta
fício Palácio da Indústria;
rua Felipe Sc1:unidt' esqui-

se' através do tempo, por

na com 7 de setembro, 50 insuficiência de recllrsos. O

Banco do Brasil atinge ,Ilpe
andar, nesta C.'lpibl, no dia

naS a 15% dos municípios
9' de dezembI:ô, até às 111

d' E tad''t o s o.
horas, hora esoa em que as

Santa. Catarina é um dos
'P�)postas serãÓ' re(,'€bidas e

(

EstadoS pI'fl.sUeiros que p6-
apreciadas, na presen@a qe
todos os conr:orrentes pela de_m ter. importantes indús-

.

. t:r;ias, mesmó 'de base. Entre-
Comissão

.

de, Concorl ênci� .,

Pública dêste,· Dep,llrtamen- 'tanto, como· poderá, progre-

to Regional. '" dir iJ?dustriàlmente um Es-

. t.Ildo que não possue estra· ,

das para· a circulação das

riquezas, não possue ener

gia para movimentar as, fá;

bricas e não possue réde
bancária -para facilit'lr as

"transações comerciais?

IDlhuia
Pau·Narlbn
GonçJlo-Alves

( Mo;;no
Carvalhp
PauIOleo

,

LAMBBIS "CCJEPLAC'"
NOBRES 'ARA REVEStIMENTOS

_-- � � ---. _ -�-�--a1

"TjA,oom��:::r�F-sACi -'1'-:
:EOhEiM5D - �'�PGL15-SC: J
j-:,...----..'�";__._;_ __

, .. , c",,· .:,�
..

SANTA CATARINA PRECISA:pA BR 59

IMOVEIS A VENDA
J

•

� Casa no ,centro - Cristovão, Nunes Pires, 23 - sala :- 3, quartos - cozi
nha - ba.nheiro ,completo - dependências de empregada. - telefone - p'reço
:::;r� 4.000.000,00. ,.

-
.

\ .

- CÁSA :QE TIJOLOS 1, .) ESTREITO -- RUA BALh"::A'RIQ - QUA,SE JUN-
TO A PRA:::A, COM GARAGEM. PF.....ÇO FACILITAD'.

'

qua�s e dependênCias sanitárias. ./"

\
'

..,.. Palacete na rua Visconde de t: TO Preto - Fina rpsidêneia, em cima tem
4 salas - 4 quartos - banheiro - cozinha e vareTldã6. Eln Ib':lixo 4 salas
- 4,quartos e dependências sanitárias.

'

- NA PRAIA DO PEREQUÊ - CASA NOVA A MAIS Lh . .:.JA DO LOCAL -

2 PAVIMENTOS COM 6 Qtí'ARTOS -_ 2 SALAS - COZü'IHA - BANHEI
ROS - AINDA NÃO FOI HAI3rTADA. PREÇO COM FACILIDADES. ,

- Sobrado na _rua joão Pinto e l'undo� no ,mar no Caes Liberdade, :
- O'TIMA CASA NA RUA SANTA LUZIA COM 3 QUARTOS - SALAS.COM

< TACOS DE SUCUPIRA - CHACARA - HORTA - JARDIM - GARA
GEM - FINO TRATO. PREÇO COM F.&CILIDADES.

- Para o verão casa na Lagôa coin grande terreno - Oportunidade!
- Nos Coqueiros -'- Praill da SC!udade - Na sElrvidão ao lado do Hotel -

Casa de madeira n.o. � - Pequena entrada - Aceita Oferta.
- TERRENO POR AUTOMO'VEL NACIONAT, PEQUENO NO BALNEA'RIO

.--- 2 LOTES ESrUDA.sE OFERTA. )
- Lote Jordim Atlântico - metade preço dos preços correntes - terreno'

muito bem localizado.
. ,

- NA PE.A:" • DO MEIO - TERRENO DE l5X40 MEROS - UNICO COM
ESTA METRAGEM DE FRENTE; PARA RUA DESEMBARGADOR PEDRO
SILVA '

.
,

.

-,Rua VeVreadoT Batista Pereira - c,llsa com' 3 quartos - 2 salas e demais
depenqências -'- Terreno�medindo 12,50 x 21,26 metros,

_ _'.<"C�> \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tlrfAURY BORGES �. GILBERTO NAfiAS
GILBERTO PAlVA

COLABOR..\DURES
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•
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..4Iih

U
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"I

..
'"

.. -:

numerosa família do deca

no dos nossos clubes de re

mo que venceu com méri

tos indiscutíveis A parbír c<::

páreo de double, quando
Edson' e Alfredo obtendo o

2° lugar, asseguraram a

conquista do cetro, senão
ambos carregados em tri

unfo, começou a festa ria
chuelína que acabou ne

galpão do querido clube d,a
BJta Maria .que Já em ju
nho co próximo ano póde
festejar seu cínquentenávío
de rundaçào com' as non
ras (le campeão. Uma cer

vejada monstro foi cfere
cida aos remadores, díre-
,tores· e simpatizantes 10
nôvo campeão, sendo dos
mais solicitados para os

abracos o presidente dr.
Celso Ramos Filho, a quem,
na realidade, cabe a glória
maior do, extraordinária
feito.

scuIl
. Cachoeir-a, con�

Herbert Theilacker c Orl
vai Isidoro' Ferre'ira'.
_
7° PÁREO _ Oito remos

_ Martinelli, com, Jobel

Furtado, tímoneíro e Ma

noel Silveira, Walfredo' dos

Santos, �rlch Passíg, A'[o

Steiner, Edson Schrn idt

Rui Lopes, Walter lVÚraud''J,
e Newton Negreiros Scll
wank.
Como acima se pode '!?

rlfícar, apenas Silveira, do

Martinelli e Ivan Vilain, do

Riachuelo, obtiveram do.s

triunfos na' manha remis
tica de anteantem na baia

sul.

-
-

cedor e parét. I}
'

rR_i'lc):l;j��o chuelo- remando 'CC'n! calma

segundo colael"'l::>,. eOi�quls':
'

e 'i:i'�se'rnbaraço coisa que,

..

'
,

,

' 1 tando assím; o c]11o',€ h> Ri- ,não se deu com o, ari:versâ'-
.... A manha de anteontem na baia sul, 'ío ta Macia, por antecipação -rio, passou ,à frente para

<lo' Cluhe Náutico .Riaehuelo que reeenquis- ' o Galardão n.aximc, inãe-_ vencer com 3 barcos (1� 1.1i

pendendo do últirrío páreo ,. rerenca. 'Em' terceiro LIgar

tou, após 17, anos, a supremacia do esporte em outríggers f. ,� remos que chegou O .Àido 'Luz e erv• ul

do remo de Santa Catarina, fazendo com qUf
foi vencido pelo rubrone- timo o Cachoeira. Co 1t'i

negro, vindo em segundo 'o g'em: Riachuelo 23. Marti-
sua numerosa "to-rcida" vivesse momentos Aldo Luz, em terceiro t) Ri nellí ]4, A;do Luz ti e Ca-

inesquecíveis experimentando as emoções da achuelo e em último o Ca-' choeíra li.

.

t'
. .

. choeira. No cômputo de }1_011,
VI' 'Orla como Jamais conquistou o clube da tos verificou-se que o Ria" SlLVÉIR.'\' I�UPERll"EL

. Rita Maria desde que, pela primeira. vez; err chuelo obteve :i5 I=,'Jntcs con

1918'
tra 50 do Marbinelll, 40 do ' No

-

páreo de sínglcsce ll,
, cruzou O ponto de chegada com as hor Cachoeira e 36 do Aldl) Luz

ra� de primeiro campeão catarinense. d,e re

mo.

QUADRO DE> HONRA � DO
:,) "

.". CAMPEONAT()
" -

.

, Reportagem de Pedro Paulo Machade' 'MAR�lNE1.LI '

...-,.

VICf;-C.A.MPEJi,O
1° PÁREO '_ ,4 com

IÚa�hl.lelO, cem Ernani Rn�
tkoskí, timoneiro e Alfredo

LiDO -Quadros Filho, Re>

noldo Wesller, Hamilton

Cor:'eiro e Ivan Vilain, re-

madores.
'

2° PAREO _..: 2 Sem

Ríachuelo, 'com 'I:heodol'o
I '. .

Vahl e Ernesto Vall Filho .

3° PÁREO -;-- Single-Scull
_ Martmelll, corri Manoel
Silveira.
,4° PÁREO _ 2. com '-

Riachuelo, com João Flôres

timoneiro e Ivan Vilain e

Kral Heing Jeworowski, re
inadores.
5° PÁREO _ 4 sem _

Encerrando o programa,
tivemos o páreo de oito re

mos, decisivo .:para a con

quista do, více-earnpeonato.
Venceu-o a guarnição mar

tinelina' que, assim, con

quistou o tretacampeonate
da prova. Fêz uma corrida

magnífica a guarnição li
derada por Manoel Silvei
ra �hegando à frente -do

como f"), esperava, u campe Aldo Luz com uma dife

Este foi a decepção dar ega ontssímo Manoel Silveira rença de, três barcos. O

ta, pois nenhum uárec ob- demonstrando que :;a.; cedo Ríaehuelo foi o terceiro,
,

' teve, tal qual no ano passa- não nerderri o títuro n-di- tendo fechado a raia o C::�-

A conquista teve cunho meritório, pois do, nem mesmo no de ",1 vídual d.,� I-::ampeonato IkÍt r

choeíra. Contagem final:

desde que o infatigável Dr. Celso' Ramos Fi- sem" que ao qUA díz.arrr es um passeio pela b,ú'j, sul, Campeão: Ríachuelo, co-ri
, tava tinindo 2. '1111,1;-) 'difi- para atingir a meta de crie 56. 'pontos; více-campeão

lho se viu investido do cargo de presidente 11 t
.. o d rca deoít )"�o c meu e.serl_a venctoo: !1lD,S ga a com cerca eoito iar- Martinelli, 50 pontos.v S? Cachoeira, com Rubíval da

do alviceleste que o Riachuelo vinha perseM
que acabou em <:10. lugar, cos de diferenea sôbre o se lugar _ Cachoeira, 40 pon- Costa Pinheiro, Ralf Fis- .. 0, triunfo do Clube Náu

lógo atrás do Cachüeira e gundo .'colocãd� .que fOÍr!iH tos, e 4° lugar i-> 'Aldo TJ:1Z, cher, 'Reinaldo ,Degelmann tico Ríachuedo, como !_1<;:J

guindo o ��tro, tendo desta feita organizàdc Riachuelo. bert Theilacker, dOI oacno. 36' pontos. ,e Balduino Bruch. _"���p�:'Elria "deixar de ser, i�i
e preparado seus rapazes para a batalha qUf

eira. Odílon Martins. do Ai 6° PÁREO Doublc'-"" festejado ruidosamente pela
. fi'

SUCESSO IN'fEGR,1.1�, �

d'" Luz ,foi o terc.eh·/) cc,Jü· "------------------------
VelO a ser sua, l'Je �t�do õein o que: roram '�cl1l0, '�heg:ímd� lin' úÍú..no

�.

OS esforços de Celshmo, João Leonal de P�u- o Campeón:lto Catal'inen Ect"nn Perell'Fl, do Riachuelo

R bai· Fla le outros,' aninuidos em seus propósitos pOI
se de Remo dêst€ ano tl·�;.1S

,
Sagrou-se, :)':Jl'im, o renoma 'ea' I Itou -, S·.Ao o

.

1-9ue·'rens -..
correu sem incidentes, na- 1iú singEsta, ,trlcamof'ão d')

,. - ,.. 'ísA

l'iachueIinos' da .velha e da nova guardas da havendo que eu���i'::aR�,e páreo que já ('onqui;tou o�)r

.

.,.

.'
W ._' � "

. W

pois lá esta,vam, ,além da, rapaiziada
' alegre (

o seu brilho, nem mesnl:O dez, vêzes (51 a 55, 58, 59;62
\ . \;..

, _- o vento, que soprou nu im- a 64), Conrqgem: RiaCl1ue- 'I d F
..

'

,

III' a' .

4 I
-

'entusiasmada, baluartes 'de 'outr<;>s tempos cio for-mando ondas e as,· lo 25, Martinelli; .�4 Aldo- ,go' ean. ,O O,',
'

·errovl r'I'O"'1lJ'" x,1.mas sempre presentes quando estava en� sustando a todos e a chu'/ft Luz 1.3 e Cachoeira 1:' I
...

que caiu sem ,muita yiclt,,·,-
(

jôgo O nome glorioso do Riachuelo cqmo Wal cia. Tudo fêz a Eecteração
ter Lange e seus filhoS', Charles Edgard IVLqri 'Aquática de Santa Catarina '

tz, Henrique Moritz Júnior" os Mull,'er Gallt,lf presidida, peJo espo�·tista
Osvaldo Silveira" pam que

Heitor Ferrari os Chirighin; e ,tantos outros a competiçã.o alcançasse c;'''':

que l1epr1eseiltam a razão de ser do azul e
; mo alcançou o maior suce'3-

SOo Uma das nrovidêne:as

b ' I
ranco. tGmadas foi a' desig'nal;ão

I .. .

Tudo foi possível' ao Riachuelo possum dos presidentes dos quatri)
clubes participantes !,';?,ra

do como- possue, um ,president,e inteligente (. integrar a !Jomissã;" dr:! á�'-

esforçado como é o dr. Célso ltamos Filho,,' bitros de chegada. O palan
,

.

-. que armaco no cais do ater

quem c_aht1, é natural, a parc,ela maior ,da r€ -

1'0, bem em frente à llnhrt

'ttiInbante conquista muito emborà êle na sm: �'de chegada. dos páreo:, 10i

d t� ·d'
.

·t-'· f· d t d
outra providência tomada

mo es Ia, cons! er,e que a yI ona OI' e o o� pela FASC que a ton.os cm

OS que em torno dele cer.raram fileiras quar tentou e Que eomp'.er,JU ':>,

do chamados para colobarar para o. êxito d2 organ.lzaçào m1pecávc: irn-

pri!llida à ("isputa.

pacticipação do C. N. Riachuelo no Cmpeonf
to CataHn�nse de Remo de 1964.

REGOZIJO PELA

VITóRIA

,,'

Prossegui�, na noite de já levando a melhor por 1
' Manoel;: Valéria .; Are\';

sábado,..o Torneio da Mort8 xO e logo 903 f minutos da
/ WilS�l, Helinho' (Ito) Ze-

tambem conheci:'o como �tapa compl�mel1tar, co- zinho e Carlos Rob.�Ite!.
Torneio da Degola, qlle se branqo uma falta (foul ce FERROVIARIO _ v,;val
disputa em dois turnos com, Pedrir'ho e::n Zi-zinho), Va.- do,; Brüi, J. Carlos (Pe-
o objetivo de apurar, en- léria, de fora da área, 'ati-, --""'.-----

tre Figueirense, Ferroviã- rou no canto direito, falhH.11
rio e Marcílio Dias.. dois do ° al'r�lleir9 O!>valdo que
participantes para compie- se deixou enga.ns,r pelo chu
tar o número de clubes que te "ro '�fôlha-sêca" do ce-

I '

'

representarão a la. ZOI!"', rebra 1 médio. Pouco depois
nas disput-as das semLl'inaís dava-se a exp'il!sãQ do za-

�

do Estadual de 64. O pri- gueirú J03,0 Carlos, o qual
meiro encontro, como se irrita(lo contra uma decl

sabe, foi disputado em Tu� sáo do "ba->,je!l'lnha"", f ti
barão entre' Ferroviário e . rou a bola com violênc� de,

Marcijio, havendo empate encontro ao alambrac::,

�e um tento, tendo tal en- Com 10 hcmens. llada mn;s

contra sido considerado vá restava ao quadro 'risitan-·
lido pelo, T. 'Ir. D., No �,e- te e

- .

+. "
, .

s nao reSlS"l�', (,e naCla,

gund'O jôgo, disputado em adiantando os esforc:os en,

Itajaí, entre Marcílio Dias pregados; poiS o Figueiren
e, Figueirense, o primeiro se aos 21 minutos elevl:I "'a
levou a melhor, pelo esco-

- 9 e<;core para 3 x (;. atra vês
re de 1 x O • 'de Tto, servind.�· se de um

E Slibado, e:m jogo an- passe de WilsIJ.Ll e aos 23

tecipado,' foram adversários para 4 x O por intermédio
no "Adolfo Konder" Fi- de Valéria. Somente nos uI
gueirense e Ferroviá;io que r timos, minutos é (lue o Fel'
deram por encerrado o prl ,roviário ,conquü,blU o ten�o CLU,Bt' 15 D,� OU�TUBR'O'llleiro turno. de honra, através :'!e I;3ra- )-
O "match" l,llarcou a rea cinho ,cobranc�_o uma' pen<;1.li 'D

.

b
bilitação do alvinegro que dade máxima.

\ ,", -, ezem ro -,- dia 5_- Uma Noite na Bahia
60 PÁREO _ C�CHOEUU,

não encontrou dificuldade -- dia 19 - Personagéns de 1: llmes Celebres
para abater seu leal conten DESTAQUES ConjdntO. SAMBA,MBA

A dupla Boga e Prats dor, estabelecendo 4 x 1, o
-

campeão do ano passado � que por si IM fala o que f(li No vencedor: Exceção de

favorito da prova, decep-
o domínio> técnico do time Carlos Roberto e Helinho,

cionou no 60. páreo, pois
local diante de um adver- todos atuaram sat1.,faLll'ii:1.

acobou em 30. lugar o
sário realmente fraco, com mente, sendo, porén>

.

de,

que a todos surpreendeu. suas linhas desor�enadas e louvar-se' as desempenhos
Venceu a prova com reais possuindo o pouco entusias de Sérgio, Valéria e Zezinho

méritos a guarnição do Ca- mo. o primeiro constituh:cto-se
choeira constitUloa. por rH,:·� Venceu como quis o Fi-

,

na maior figura em r.amn�.
bert Theilacker e Orival gueirense, ,que fêz valer a No vencido apenas O,'lValdo

Ferreira, vindo em. �o lugdr sua classe, perseguindO Q ápesar do "frang.)" :&ria

os riachuelinos Alfredo v- triunfo que veio a desenhf.l.r, Dego, Toia, e Pedrinho atu

no Quadros Filho- e Edson' se logo nos pri.meiros minu aram bem.

Pereira, que foram ovac�(t- tos,lquando Zezinho, inves- Dra. rara OdHa Noceti Ammon
nadíssimos, de vez que v::;

tindo pelo setor ,esquerda ARBlTRAGEM Método -i psicológico' moderno especiali.-
pontos qu.e obtive.raPl co1n- passou por dois contrários d'I' L.l O p;}l'a crianças.
,caram o Riachuelo" como para enganar Osvaldo que �teve a cargo de Orcy

campeão por anteeipaçã:>. veio ao seu en;lOntro como de Souza, da Llga DeSl,.,rti - Alta rotação
Or.ildo e William \J;'emando última. tentativa pà'l'a evi- vcoanBdrt'lUtaSq.uense, que teve boa Aplicação tópica de flúor (pa,ra preven

•

'pelo �o ;r..uz, chegaram tar a queda do arco, send� _

em/últimp ..Contage�: Ria- porém batidÓ pelo chute
-

'1i4!!iiiii� çãÚ"' da cárie dentária)
cauelo 49, cachoeira. :,6. !raco ,mas bem ealct!ado rio QUAJ>ROS' 'I

'

Atenrte também s'ns.
Martine'li 35 e Aldo Luz meia. • �

26.
. Finalizou 9, ,pnmeira fase FIGUEIRENSE Joce.':", SÔD"ente �orr hora marcada

. da luta. com o Figueirense ly; Marreco,_ Edio �0r' i,) 1I'Ç; 8,30 às 12 e das 14 �� 18 horas

PÁREO - reirinha) Zilton e D�,�
Enio (J. Ferreira) e r:-lia,
Pereirinha, Boca, Pedrxnh
e Bracinho.

RIACHUELO
,\

O páreo seguinte, d'spr,··
tado em outrggers � 2 re,·
mos com t�mo,neiro, foi
vencido pelo B.iachu4ôlo,
col.11 cerca de 4 barcos de
luz sôbre o segundo C 'l()
cauo que foi o A�d(., Luz,
vindo' a seguir o :\lart:
nelli e o Cachoeira. .;Dl1-
tagem: Riachuelo 35, .\'1[�r
tinelli 28, Aldo Luz e Ca-
choeira 13.

.

----'-_

,

�A VITO�IA DE EDER JOFRE
/

, I

Os jornais comentam com o maior d�s�
taque a vitória obtHla por Eder Jofre., sexta
fe·Ia última, em Bogotá, sôbrte o puguisw
cnlomb�2no BernEll'do Carabalho, quando
teve oportunidadé' de mais uma vlez defen-, '

der caril. Sucesso seu título d,e campeão mun-

dial dos pesas '''galos''. Eder, segurtdo os co

m(�n�ários domi�ou a_, luta ,como quis llar2
t(�rmm.2.r n1J:[',aUi.:�E.ndo seu ,a,n;ta'gorusta no

sétimo round, evidenciando, assim, que nãe
encontra adv;érsário pelo menos no momentc
capaz de su�lantá .. l('.

,

5° PÁREO CACHOEfRA

A seguir tivemus ° páreo
de "quatro sem". no quai
conquistou, o Cacl1T)f)i I:,. es

tupenda vit6ria. Cf)m 2
barcos de difermica s6ot'� o

Riachue�o que' também
impreSSionou. pois logroa
chegar 8 frent.e rio favori
to do p�reo que era a·lUdo
Luz,

.

Em último,' como se

csn",rava, chegou o Marti
nelli. Co.ntagem: Riachue:o
43. MatPJneUi '3'1, Cachôeir�._
26 e Aldo Luz 24.

No. lQ. PAREO O MEIUOR

..

. A ÍnS?UTA
párA'JS as _J)>:op.lliclades ctt

êxito do R,lach'leio er(irn ':'�

cljJt.1rlissim2.S, .12 vez 'lü(' o

a 'f:1vÍ);:ito, o i\-la:·t,'üell! 0',1

ca,õo de vitór;a em ambas e

dois TerceÍl'03 "[',al'es por

parte do alvicel.este, seria

o campl')ão. Mas .acrmi,eceu
o qae muitlls não esper�
vam: no sexi;o pál'ell, os

ma::.-tinellinos <5ãalm e Pra

tts, favoritos, acaba-r�IÍl em
terceiro lugar, cedendo para

o Cachoeira que f,li o ven-

DUELO

.o primeiro páreo :�o pr"

grama, em outnggel�, f 4:

remos com timone'ro, I�'.;e

o melhor ct:ielo da l;lanh:i

náutica e êst.e deu-se el':-,',e

Riachue:o e Martineli V8'1-
cendo o prImeiro po" CastL \

liderouO Riachuelo

contagem de pontos desde

o páreo inicial que foi i)

mais renhido e sensaciona i
de todos e já após o 50. pá
reo eoStava. com uma vanta

gem de 12 j;JQntos sôbre J

CluÍJe Náutico Francisco'

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

"rusch", de \"ez Cj1.,,� o r'Jl)rc,
negro liderava a prova até
o último metro. Em terl!e!
ro lugar chegou') Aldil Luz
e em íd,ti'1lo o Cachoeira.
Contageni.: Riac�1uelo 13,

Martinelli 8. Aldo Luz 5 e

Martin!'lIli, s0gundo eolo(!a-'
do qua tentav�! o tetracalll

pennato. Nqs, aois ultimos

DRA. EVA
- ----1-'_.:...._;_--

SITUA'CÁO DO TORN'EIO DA DEGOLA
, ' Clínica Infantil

i
Consultório: rua JerônirilO (;oelho no. 325

mco�ju. 207'- Ed. Julieta Fone: 2495 - ho
rário das 14,30 às 18 hs.

Cachoeira 3 PO!1.t·'s.A situação do Tomei., da Degola, apé�
a rodada em que o Figuirenes 'bateu o Fer

roviário , é a seguinte, por pontos perdidos'
10. lVIarcíl:io Dias, 1
20. 'F-igueirense, 2,
30. Ferroviário , 3

n,IA-
.. NOVAMENTE O

CHUELO. \
.

I; I'

No páreo seguinte, .oh1 ou

triggers sem timoneiro, no

vo duelo deu-se entre Ria':' ,

chuelo e Martinelli, O pri
meirQ com uma guarni:.:ão

PROXIMO lOGO eonstituILcla pelos' ex.ma·r-
•

,

�:;J$lLM_W"'" (' tinellinos Theodoro e Er-
,

.. '. , d' �

nesto Vahl �o e o sE;l-
O proxm:l;o enc,ntro está mar� O pare gundo por ;Eric'b Pa�sig. e

.

amanhã, �in Uaj�, jogpndo M�cílio Dias { Walff�d"o.<los Santos 'qua
"

., . ,
"

d.
,. tentavam a recon.quista da

FerrOVIano. Para sabado ou omuago,_ aquI hegemonia da prova perdi-
e t' marcado o matçh, entre Figueirense � ,da no ano passado. Bom·

M '). 'n° duelo até os últimos,li;lz�n
.
areI JO : la�. tos, 1l:letros. quando Ci Ria=

Clínfca 'Odontopediatrica

daS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Contí; la frutificando �" ventUados aspectos de or

Convênío mantido entre, o ! llJUZa,ç,lj.o admínístratíva,
Govêrno Car,'1.Llllc.o.sf asra- ecanônúea e .operacíonaí de
'lés de seu Departaraento taís servíços, demqnstran
ALltÔDC(:1.O de J Engenharia do-se, sua estreita ligação
Sanitár:a" e a Fundação do com, o binômio saúde-pro
S;)rviç'J E�'�)ecjal de Saúde gresso.' ' Posteriormente ,a

Ft.b�iea, cujo ÓI>gão repre-: êste Seu'J:inario, cuja re-,

,sentativo é Serviço '�nte-, �eptiVidade
-"

excedeu a t�\
'grado de Erlgenharia" Sani- da� "expectativas! parte dos
tária de Santa ,Catarina. técnicos seguiu pars Joín

Além de detalhado leyànta· vUle afim, de ps.ztícípar de
menta preliminar da situa- re�niã.o do 'Conselho 1\.. , .ní-

ção do, problema
teeímeoto. de :igua em todos,
cs Municípios do ÉS{:8;dQ:
:::,)'nW'�1' 8,11 ritmo .aeelera-

(do as obras- dr ',lst,!:lção de,
tratamento' de BguR da cí
df.lfle de Bl'usque e as do
fJ"''';,..l(j 1)1 uno (la Divisão
Té�nica em !;i'lori<>n6polis.,
"F n""n_+p,C"r:;lTre, ',10S di<:>s 26

de abas,

e 27 passados, realizou-se

i,
na cidade de :Itr

•

lÍ o 8° Se-
,

mínãrío sôbre Aoastectmen
to de A<,;ua, conclave' ante
riorm,ente lem'.do a efeito

é""l 4 ()utros Est.a.-1oS da
Fede"'3,cão; es,neci"'lr:'e�tr
prograPlado, ],lara Prefeltos
e Pl'esi<:lentes d� Câmar,lls
Mnnihiuais,. que' contou com

· pre<;e'1Ca dos mais reno

fYlp,-l�� p'vnn�nh�s '1,�.�;onn.ts
da EngeIÜlaria Sanitária rEls"
s!>1t,"",rl_n a nec:�ss;dade ,de
cri'1cão de se17vic:os l'I11!tÜ-
'cin,<lÍs 1'I"tlm')""-os' e El"Onô
micprnpntfl �Ht.{)-Sllf;�;e"t;es
de phl1<;tp,c;rnent.o !ie <l,crUa.'
Dentro des,ta matéria fôram

,

Assuln�·beje O Oo.VO· ptes. duMéxiCOD�· E:STI�iMlf:XICO, 30 (VA) - O '�rde, 'deputado, e depois, "Ex-MJhi�tJlQ, do Govêmo admínístrador. É casade e
f) NAiS AII/H!iO IIlll.!i::: IIi: SA�a CAIAl!l?U: ' .

Presidente eleito do Méxi· senador / pelo mesmo E.&.' de Lopez Mateos,' Oiaz Or· teJiIl três, filhos. Gustavo,. "
'

" .: '
,

"
, , Florianópolis, (Terço,a.Feira), '1:: .de .Desembro de 1961

co, Qustavo, Diaz, Qrdaz, 1800. claz é, considerado excelente- 3uadalupe e Alfonso.
,__

' ,�_ _:., '

____
advogado, de 53 anos, as- ,,'

,

'

,

_-

=--o"'':Z�eira''';Pt. ftltimasNotícias:' H-arário de
..

, v.erão��;ífO ��pezs:::!:�Çã�ur:' ONTEM 'E HOJE NO MUNDO� ,

,

período de seis .anos deve- '

d
'

R"
'

É esperado amanhã na' O Ministro' da Guerra e

P I"
...rã, segundo . observadores,

Gua=abara, atrjz Brigite o COlllandante do no ,Ex'ér
'

'., , •.
,

.

t
"

"manter sua fama de gran- " ' "

, ,'a ;,a"'I,o,
,

a' I"
, e, I o r, PJ �q'e administrador num 'pais ,

Bardot.' Aepmpà.phad4, eor cito, deixaram Brasilia o'
'- IBII Q

Bob 'zatute, l;m, deverá.. cem e viajaram pára: a GUl\polítícamcnte- ,;t�vel ecujf.\, ..

situação oonnômícá e a me- permanecer .até fins de de- -usbara. At,é agora, nasa

lhdr da .(imérica Latina. sembre em nosso pais. transpírou uos encontros
.

Delegações de trinta, pai- _"--' /

que o ·Gá�. Amauri �r el
,

F t d .." t·
-
.. "o· manteve com o Gal. costases, inclusive o Brasil, pr,o- on e o y,a ieano 1111, ,1-

meteram comparecer à pos- .maram que o Papa Paulo, e &., va e com o Presidep.tp
se d� Diaz Ordaz, 'no Pa�á- ""1. fará uma escala em'Bei da República.
cio de B Ias Artes, e mui- :,'rute fio Líbano, ;�nte o

tas delas começaram a che- vôo que realízarâ. a Bom

gat ontem, obrigando: o se- baim na Jndia, afim de as

cretárío de Relações Exte-� sis{ir ao,3So, Oongrésso Eu

riores; José Garostiza, e al- eáristieo Jntemacio,nal., . _

tos funcionát!"'c\ da Chànce

l<,!,ria ,a perm�ilecerem "no

�eroportó durant� "todo o

dia.
,

Diaz Ordaz estudou e ba
charelou-se 'em Direito no

,C91égio Estadual de Puebla.
Foi catedrátiQo de Di:r;eito
A,dministrativo e do 'Fraba
'lho na Universid'ldé de Pue

,bla, na qual também, exer

ceu a vice"diJ;etoria. De 1941
\
.• J

a 1945 foi Secretário-Géral
,do Gov�rno no EstadQ de
, Puebla. ,,,,,,,000 ,eleito, mais

cínal de Eúuenharia Sanita
, ri� ern que foi criada a pri
meira .;\utarquia' Municipal
de Abastecimento de ÁQu,3,
(SAMAE') dei todo o E:;.
tado de Santa Catarina. Co
mo foi anteriormente di

vulgado, essa, cidade plei
teia empréstimo da USAID

para ,Q finá��iammto d/l
exeoitoão .de suas ob-as de

abasteeimento, crédito êste
da ordem de 1',:2 bilhões de
cruzeiros à taxa de 1% a/a
com ,correeão monetária,
carência de 2 .Ilnos. e prazo

de ,20 anos� Dnis dos eonfe�

r.endstM do' SemiIl.lí,Ti.o, re-'

pres'entantes (" a Slll)e�irit,en-"
dência, da FSES:P, Enlf'S, Za
ãir ,C. Branro e Franci�c.o
MendOIlca, estiv.eram, em

Florianópolis na mf,!,nh� do

di.'l 30. afim de' insuecirinlÍ.r
ohras' e 'p.,t"�r em cn"tl1t.Q
�{)m o D!\l!iS' e o gTli;RC;
sefntlrl'Ím no TTlesmo r!Ül ua

ra' Cf.I.,r;R.S do Sul. (mr1�, n,l\r
ticip&rãp' de outro seminá
ri0: i '

flivindicada a criaçãô da
tomt fca de, S. Juão Ba·lista

,

Se,;;u:1do os; men:_!p;:os ci-

e

v\�"'1 ...�-d;..I,d f Vi:::rJc1" leiS'1d.O,
i::!"h) .J v(:tú l.Ia..�""üa J á e" ü"", ela

l;Ul.hj,.l�ui.;jti '(lt!,::;ij
l"la;:r' e.H ()úlllarca.

Em nosso flagrante apa·

,.Ju�v J.J;>ü.L.:=a,il. fif lvHIJ,v_ uer-

(;�uu, 'l'P",t,'�(';Cl'"aH'it:Hbe Sé·
In.uIJ.'es, !��";IJn t.Ul4nO e

hU'-lt::llS Juao' �llVel1'a, o

J:'l'e;Lutlll�e oa' Camata 1\'1' l

n�cL�aL úe l:;ao .JURO .I::;SªtlS
ta, veréaOor Wuoe uómes,
os veL'eactures Aifiur Azéve-
00 e' 'arno' LUlZ .:::;artori, !l
0","(;1<t1 úo ,i\.eglscro ()IVil,
'WalUll" Ligederc, o �voga
do Viro t.:h!Kei ' o Drretor

,

da Radio ,Cúlbe de São João

.
'

. ..' .

-'ltijtt.iN��Çt,Õ NAT�clfN�: DA CIDADE
A CELESC - 'SE�l'OB. PLORIANÓPOLIS; por, sua Ad

ministração' Regional, cumprindo seu já, tradicional' pro
gr,<llna de Iluminaç1ío Natalina da Cidade, coloca-sr,à' dis
'posição da Família Florianopoliiana pa,ra colaborar na ilu;

:oninaçã'O de árvo'res;presépios e outras ornamentações'com
mbEvos tie Natal.

,

Integi-,;)'ido'se trma/ voz D'l,a'lS ria' c8:mpanha' ,do Na.t!!J
'

C1');'+.50, ;� Ad�]íü::;jstraçi:Í8 Regional da CELF.'S(;., cam esia

(''.,i�bo�arão, der;ej�, tornilT mais r"etívos oS votos que
.

di

rige acs '�eU1>' distintos CQnsumidore.s de :.1m reliz Natal e

76:1tU1'OSO ano d3 i965.

,
'

.. ,I,

HOMENAGEADO .n�
Al1'\10',o· RU-'HES '

'

, !.i\ .,f\
'"

,
•.

Parlamentares
'chefe do Govêrno

jeiras.

o Ministro dQ, Trabalho
voltou, a afirmár que 0,00-

, vêrno pretende rever os ní
Vleis

.
do 'salário mtninlo. A-·

crecentou que será manti
do ó mais rigoroso sigilo
sôbre a data,' para evitar a

subida desmesurada dos

preços, C? q�e oçorre sem

pre ante o simples anúil.:io
da medida: .,

Projetos
.

prorrogando os

mandatos
.

do GÓvel1n?·
e Viée-Governar:fór ;de, Mi
nas Gerais, deverão se,: in

cluid,os na ordem�do dia na

Assembléia 'Legislativ� l\fi

nelra; a partir de hoje .

Foi
.

L.�staladó e· vem fun

cionando há quase: UlD mês . pios.
DE 'a Capital, o Escritório Ó

-

Escritórió 'dos- Munici.
dos Municípios, qüe. a exem· pios é urna soçiedade civil
pIo p.é outros ex�stentes elu por quotas de responsabi.
importantes Estados,' como lid,'1de limitada, de caráter
no Rio· Gmnde· do, Stl1, se técnico-áqministrativo e ab.

propõe· a auXiliar as admi- solutamente. apolítico; seno

nistraçÕes dos senhores pre- do como pessoa jurídica re

feito� . Íl1uniéipais� gisti'ada no Cartório de Re-
De agora em diantt3, os gistro de Títulqs e Doeu.

interêsses das comtulas bar' mento& sob h" !lS5 .. Seu '�
riga,verdes referentes ao tatuto foi publicado � no

, acomp,'lnhamento e assis- Diário Oficial do Estado do
., tência a proéessos que di- di:ol 24.10.64 e seus SOCIQS

zem respeito a Quotas de diretores são os

ac,�dênui·CRetôrno, Ensino e Educa- de direito; RogériO Du

ção. Bancos, Caixa Econômi- de Queiroz, e Luiz Gonza
ca !federal; Quotas do Pun- ' de Bem, os quai& nós Pre$:
do Rodoviário Nacional, taram, estas informacões. O
bem como tom�da,s de pré-\ mesmo acha-se instalado.'no

ços e concorrênchs de ma- 1° and!l,r do edifício n° �32
teriais os m§Lis' variados da princip,'11 ma de Floria·
junto ao com{,,:,cio local .

e nópolis" a' FéUue Schplidt,
de outras praçàs, pf'derão com telefone 2271 e "caixa

RIQ, 30 (OE) :\ Elizete ser tratados diretamente � postal 31'6.
Cardoso volta hoje a 'se _'_:..:...- _, _. ,__

"

_,_

apresentar no ,Teatro' Muni
ciu.'1:: Reeditará suas mter
pretações d� Bachiana n° 5

de Vilas-Lõbos. É a primei
ra 'vez que ,unqa 'cantora
brasileü:a 'de música popu·
lar, se apresent,lól; no Tea

tro Muriicipal ,interpretari�
do música clássiça.'

'

o Magnifico ,Reitor João
David Ferreira Lima, atra
vés de recente Portada, es

tabeleceu 'o horário de ve

rão a ser cumprido pelos
Departamentos e Divisões
�ubordinadas ao Palácio d�

!tal. .ría.
O nôvo horiírlo· estabelece

o início· do expedíente às 7

horas e o seu término às

,13,30 horas, a' vigorar a par
,til' de hoje até o dia �8 ·de

. 6
.

P.residente h" Caste:o ,; REFORMA
'; i;

Branco recebeu na manh;", i
'

('.> I, .vi'
. ,

d� ontem nUlllerosos' par-

'GR'RIAlàmentares do PSD. N� 0- 'A . A- .

portunid�de., O sr. Per' .

Barcelos, illlormoú ao che- BRASíLIA, 30 (OE) - O

Presidente. da República de.
verá sancionar ainda no de-

fe do' ,Govêrno' que tluha,
ido para copgratular-se
com V. Exia. pelâ: solução

. que déra' a? caso de·Goiás.,
,

,
�OSSp.Ir.uem {ltn Pôrto A

legre as investigações em

tõrno do plano subv.ersi,ro Desde às 15 t,oras de en-

debela,do pelas autoridades tem o Presidente Cas'.elo

gauehas e, divulgal:'o pela Branco recebeu cumprime�
próDrià presidênêia da Re- tos no Palicio do Planolto,

púb1�a. ()S, �te:r:rogatódos, dos -parlamentare_s, que se

p!:oss�guem e, v'Ílrias 1'''S- despedem assim, por moti

sóas . já fóram dis1H1nsadas. vo do t�rmino do períOdO le

por'· falta de ,provas. . gislativo da· atual sessão.
�-,_'-

lcn2vzzwzzinlIllJi*!d:.�'��-''''·.Jtril':-�iãi i911*H�-
,

' ,,�', FALECI'MENTO '"

'Dr. Jorge' ,da -l/uz ,Fontes
F.ãléceu de maneira' súbita, anteontem de�ando con

tristaria Uíâa a cidade .de FlorianópcIL<;, assim oorno tôda,
Sa,nt:;l Catarina, o�de era elemento de esêd1 'em várias ati

vidades, a figura prob,'1' e ilustre do Dr. Jorge da Luz Fon:
tes, uma' das mentalidades mais lúci.das com que contava

a mocidade de Santa Catarina. Seú repentino,desap'lTeci
!!'lento eausou profunda consternaç�o l{osto que era pes

SÜi por: 'demais estimada em nossa Capital onde por su;as

qualiq,:tdes .

de caráter e bondade de!ifrutava de �ólidas
'l.l!,izades, .

_

, Advoga�do dos mais brlJ,Mntes, lnvendo sido em época
passada vereado.!' à Câmara/'Municipal, 'exercendo, ainda

elevt\das funções na Consultoria Jurídica do �,stacto.'. Fílllo,

do, Desembarg'ador Henrique da SUV:'1' Font!')s, descendénte,

portanto, de uma dáS nlaiS- traalciql'lais' famílias de nosso

Estado; D'r: Jorge, ainda m.Qço, deÍXa esta vida' para fiC!l:
na saudade 'e na lembrança daq�eles que, tiveram/a ventur::t

'

de ter a sU'1,generosa companhia. O mais antigo di,ário de
, Santa Catarina, profunâLÍnente sensibilizado, ltjva à famí

lia do estimado Dr. Jorge, o seu ,"lais extr, :0, voto de pesar.
��_ ...... It>'t-.......,ili?!'....c.· �\, '\.��.;:'.r�·' "�#i.fIiJN�\...,.�flftl.i.�"��'��. ""4

,-TOMA POSSE' O NOVO SECRETARIO
DÁ A:GRICulTURA

correr desta semana, o pro-,

jeto de' léi sô:br'e o estatuto

ÇI,a te�ra. A matéria, 'como
s�

,

recorda, for há pouco
aprova L"'t pélO Congresso
Nacional.

'ELlZETE NO
MUNICIPAL,

__ , --1-
,

Fevereiro de 1965. partir ele-' hoje, será, tooU·
Dessa modo, o expediente zado

'

durante o'período
no Palácio ,da Reitoria, a manhã.

........-------�-:---�--'---'''--'

Escritório dos Municípios
JÁ,ESTÁ FUNCIONANDO' �

pelo Escritório dos

-CANDIDATURA' MAGALHÃES PINTO
c, ,

"
,

CONTINUA EM .FÕCO '

BELO HORIZONTE, 30

(VA) _:_ Enquanto ,o Depu
tado 'E$tadua1 udenlsta Hé�
lia GatciH. viéé�lider da ban-

didatj.mf ,Magalhães PintoO)
'contin,ua tl'abaJhando", f&
brilnle11te por' .ela. Assim é

'que� depois qe empolgar
,certas áreas 'cJo udenismo
mineiro com os argumen·
tos ,de 'antilacerctismo

.

�'
candidatura Magalhães" PW
to, pretende encamü1hâr 'ao
Vice-Presidente José M�ria
Alkmhn o exame do nome

ae Magalhães. Aguarda ape
nas a chegada do Vice-Pre
sidente pára assim, inicÜlr
,suás sfJlldagens na' área 'po-
lÍtiC!<t elo PSD.

'
'

,

.

- AcompanhadOS pelJs, (iep.

f,�\T6�::: :����
· �r:iJ.ücas�·· �2têv.e er:q visita ao

"Trit-unaf de, J�üsti;;a d) Es-

�����!�:�&::r��:7:
.

�;Màjor GerciU(fe�,NQva '1'ren·
, ho,' �om ; fina1fdlde de -es

'����r�1�·r -�'lm, rne··�1b·.�D� clgque;
::1 CJ:'tB, e Oi.lt;-O::; 'órgãos
co:t1p'.;J;Bntsd, d'l poss'bili"
dade de c:'..�iar>ã') da Conlfl.r· ..,_........�, .. _. '��

_�,.

_""''',
....�_J_-.,._.�_ .....-:-�__ .......�.........__ '":� ...� ....._:"""�.......

_

'"'.,-�-:-�.

caAd:�i!�d�O��O!:;�:�' eiúe Prof. Alcides Abreu vai ao Sul,'
'seJ;ia composta cbs mun,icí,

' '

r
-

B t· t PMC\ a. instalação de uma mieos auxiliares 'do G.:;vêrn�rios de São Joao ,a .IS '8., ,

,

G' L' to (,� l'�T:�1�1ZflCfio de deseu'vol- estadua.1.:I(8 ;01' 8remo, '
ecoer' , ,

, t;; \"",�AntG ,',' d:J setor indu's-" O professor, Alcide,." Abreu.: Bal e Nova Tre",o, �",.;), -.', '1

- trial do sul ca.ta1'i,nense 05- é o DiretoÍ' elo Eanco de� ")oride:1df' da, apnv!1çao
1 t' til·á:) dia 11 de deze,úb::ó Desenvolvimento do Es-

do Tr�bunal 'c e Jusolça, que
para tanto in:�umbi� o pro, em Criciurr,.a,· os profos' tado.

'

sares Alcides ,/U"c'{'!l, e ,Pt'r, Por, outro lado, não me-
feito Nelson Zup.ino, de ela-' I"

, 'na,ndo ' Marcondes, de Ma- nos valiosa é a atLiação ---,d.oborar 'um memorial a ser
tos. 'iovem professor" F.ernan_do

sl1pmetido ao exame do alu-
,
'Ambos' os técnicos,

'

cata, ,1Viarcpndes de IVrnttós, As-
dido TribunaL

'" d G
•

'rinenses estão empenhados sessar T"crüco o xoverno,

no desenvolvL.nento do SU� cu.i,<.t efiei&ncia e competên
ci�tariÍ1ense. cia constitue atestado / elo,

MAIS UM
ASILADO'
RIO, 30 (OE) Embar-

cou para Assunção como

asilado polítiCQ Õ ex-deputa
,do paulista pelo PDC, PU
rUo Arruda Sm'npaio.' Como
se llabe, o político teve
seus 0'-'litOS caçados pela
revolução.

",

caM, comentavll para os

jornalistas III '.\ssemblé'ia
. Legislativa àa intliansig�nte
posição do Governador Ma-,

g.al.!1ães Pinto em, achar que..
não é oportuno no momen

to para a vida política do
;

P,<\Ís o f!ançamento de, qual-
.

quer ,oandidatura à' Presi
dêllCiá da Repúblic�,. o Vi
ce,Governaclor élóvis Salga
do, ,depois de làn� ,.r a cane

'N:{ nresenca do, Gover

nador CEllso Ramos e
"
ou

tras' au.tóridades estad:uais,
. tomoú pósse na manhã de
ou'tem, 'no .Palácio. dos Des,
pachos" o novo' Secretário
da Agrlct\ltur,'1, 'deputadO
Antônio Piéhetti, membro

do Partido de ReT;)re�ntá
çiÍ.o B�pular. representante
do oeste catarinense. ",

'ROLVA, à Rua Fernando
Machado n° 51, foral'n 33

pães afim de serem distri
buidos àS crianças, d,'lque
le atualmente Centro Espi
rita. Durante todQ o mês
de Dez1:)mbro; todos os do

mingos, o /Pôsto çle ,Socôr-,
ro DR. FREDERÍCO ROL
LA. fará 'distrihuição de

pães principalmente, nos

bairros empobrecidos..
.

\ ,I

Koerich inavgtlra outro
moderno estibelecimenio

comerei,'at
As tradicionais organiza

ções ,Koerich realizaram'
ontem a solenidade de inau-

guração· das 'novàs instala
ções da loja de Móveis e

Utilidádes Domésticas, 10-
éalizada a rua Deodoro 19.,
'lVIodernanlente iristaladá,
"KOERIQH. MÓVEIS E

UTILID,ADES. DOMÉSTI
CAS", 'é pew disposição. dos
produtos expostos, pela or

.

ganização dos' . serviços, e

pelo bom gosta das vitrines,
��a., da!': modernas 'lojas de
Florianópolis.
A solenid�d,- .:lomparece

ram ,autoridades civis, mili
tares e eclesiásticas ,,,,lém de

grande . número �e convida
dos.
"O ESTADO", ao' fegistrar

o. impo.rtante ,�contecil:p,eú
to, congratula-se com 'EU�

r '

,

GW.'N'I9 R.AUT TNO KOE-.
RICH & CIA; LTD4: por
mais esta in·-'ativa.' aue
��:rou.orciona aos flor:;,'lTlOPO-'
litanos

.

mais um moãérno
estabelecimento' comerciaL
) �

Ainda A Depredação das Embaixa·

P,'lsta que o.ra deÍXava e

saudou o seu no'va cblabo�

racior, mostrando'se con�

fiante no trabalho que por,
êle será desenvolvido ,na Se

,cretaria da Agricultura.
Apc,>s assinar o tê.r:mo de

posse, discursbu' o' Secretá
tio Antônio Pichetti, que
agr,<:ldeceu 'ao

' Governador
do Estado :;t escolha de seu '.

i nome para ocupar a Secre-Ontem, nC' Rest�':rant,e
.

Sepr�taria de Est:i1do que
, <' '.' 'Usando da palav,r:a ó Che- taria da Agricultura, afir-do Tiro Alemão, sign'f�cati- .tem ,como' ti:t.ular o ,eml- fe ""0 Po'deI" ,;o,xec.,.t'i",o fez '

t d'

',-, "",.. , nlando que envidara' o os
".", h--.menagem foi 'prest,'l- �t.? Co,roné1 Danilo' Klaes. _,. ., '

,

,mn elogio ao ex-S,�retário, os esfo'l'ços p,'lra bem con-da ,an Major Alínor' José Ao á.g'lpe estj'J�r:am ípre.- -

,',
, "

, Luiz Gabriel, qúe tão bem' duzir a importante Pasta
, Ruh.�s" Ohefe' dE Gabinete �entes: o dr. Manoel Fn1"a- ,

da SM-retana' da Seguran- 'ça de Aimeidá, Delegado' ,se_'_c_O_U_d_UZ_i_U__à_,_f_r_e...;n...;tie_, da_'_'_q_u_e_...;ac_a_b_a_v_a_,...d_€'_a_s_su_,_m_i...;l":;.._
çs PúbliCa-

/

�anr:o:!��rOd�rA:;!�:�: POSTG OE - S,�OCORRO COM'EMQROU,'A, 1,10menagem 'prendeu-se ção; o Oficiál de Gabinete,
,

,

"

ao í;lto de-ter O 'Major Ali- sr. YOldory Alves, o Asses- DATA NATAL: I'CI'A DO tEU PAT'RON!'Onor 'desertvoivido intensa, SOl' Jurídico, dr. Mal,'io La,u- ,,' ,

- .' ,

,.

,

atividade no ,tocante, as lindo e o Assessor de ,Im

r";etensõrs de divi3rsos ser-' prensà, José Názareno Coe
vldotf J daqtielá. importante 1.hOi

.'
'-... ,

--_ -��---_......--�.....-

,(Á3TELO Recepciona

''LãX� ......V..i.__ ...��c"'u, � uu..ci i .. .l.a.�
'" U'

• H"'- Como se sabe, o p,rofes- quente do Cl\le po:de' fazer a
. J U ....d."A..,:, di a.o_tJ".lJ. o;�u.u u;:' \AI

........

o Alcides Ab-e'l é um mocidade pelo pi'ogresso 'da
)J"ü41<H • .o" �l�'ó.';"".ci;:; ,1Hurll"':1- sr, ,- .L ..

au "üi'()-' ,dJs m"'tis, eficientes e dinã- terra catarinense..Í:-'.L'....�, l-'u.L� \ ...u:;V.lU0 .J..-
•

� � ...... -_.

Ut��U \IUI \f.llJ..fLÚ�O

· Batista, sr. Gen�,r· Réin,,;t e

o s:r. J:,.e;1pOldo c,'1mpOS" ImASfLIA; 30 (OE) - O
apare..:endo também o aepu- 'Presidente Castelo Branco
'tadô Walter Vieente domes,"'_' ofe�eceu recepção' às 18 ho-.

, que os acompanhou \ nas vi- 'Tas a.os ,'coqgressistas"' em
sitas real.izadas �m nossa "virtudé--:do encettilmento da

/

Capital. , atual 'sessão' Jegislativa. O

das' dos EUA" Bélgica e Cohgo
MOSCOU, "3D (VA) - 'Nu

merosos' operários ,estão
trabalhando 'nas 'e�baixa
das dos Estados' Unidos,"

. Bélgic�, Grã-Bretànha e do

Congo, nesta 'capital, Í-pa:ra
reparar' os eStragos: C!lUs�
dos pelos exaltados estudan� k

tes afrO-:asiáticos 'que' ,as

atacàr�m durante as inani
festaGgeS, de ontem. Na sede,
,da representação norte-ame
'Irícana, ",os manifestantes
quebraram' ás vidraças de.
cinqüenta' e seis, janélas,
tendo um dos funcionários
deçlarados que a conta dos
es'tragos será apresent'lda
ao Ministério

.

de, Relaçõ'tls

Exteriores da União SQvié
tiC6. No ediffcio ocupado
pela" �lnpaixada brit�
ficaram 'arrebentadas aS \'l'

dracas de tl'inta e seis j�
nel�s, e no, da Bélgica maiS
d.e cem janelas foram que
bradas. '., Os, _ embaixadores
dos 'quatro: países entrega'
rám,' ontem;' enérgicos �o
testas ao Kremlin contra as

'l11.'1uifestações' de qpe f�
'ram alvo as respectiva,S e�
baixadaS', enquanto o Jom
,-."'..,' ... 1 ,�T)"'''TT''lq,''. anunciaV3'
,às óco:rrências de forma, GÍl"

cunsfanci'll e sem dar maior
im�ortâ�cia às nlanitest!l'
ções.

,

\ ,

t
),
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