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LE;:OPOLDVI�,LE, ,'10 CVA)
_'_ A luta voltou .a irromper
nas .dmedíações' do aeropor
to d9 Stanleyvilla," onde
anteontem ,à noite um' avião
belga caiu ao soJo, quando
tentava decolai- sob intenso
Jogo dos' 'rebeldes, morren

do sete de seus quinze ocu

pantes. Após o 'd:::sastre fo
ram suspensos todos os

vôos em Stanleyvílle. Não
se esclareceu, porém, se o,
DC-4 belga, . fretado 'para
evacuar refugiados brancos,
foi atingido pelo fogo rebel
de ou se caiu em conse-

.

qüência de algum defeito

rige a contra-ofensiva do

Govêrno.
As tropas congolesas fi

caram 'em Stal'Ílêyville após
a saída dos para-quedistas
belgas, anteontem. O chefe
do Exército congolês, Jo

seph Mobutu, ordenou que
os jornalistas se manta
nharn afastados de, Stanley
ville, onde os franco-atira
dores rebeldes estão abrín
do fogo contra os aviões de

passageiros, Mai!; ao norte,
200 soldados congoleses cap

turaram a localidade de

Hunia, onde,' ao. contrário
do que 'esperavam, não en

contraram reféns brancos,'mecânícó.

braram pratícamente todo
o contrõle em Stanleyville,
embora as tropas do Exér·
cito congolês se mante
nham firmes no aeroporto

.

rodeado pela selva. Seis elas
vitimas do avião sinistrado
eram belgas, o' sétimo era

congolês, Entre os sobrevi
ventes figura o Coronel Al
bert -Líegeoís, belga que di-

PORTO ALEGRE, 1 (EO)

- O Comando do UIO Exér
cito distribuiu esta tarde
nota. oficial sôbre 'o ,desba
ratamento do plano contra

revolucionário, descoberto
no sul do país, Diz a nota

�voltam a
.

atac,ar
tropas· belgas

,'ecesso

� c�' ,

I

.feve:reiro

que minuciosas ,investiga
c;ôcs estão em pleno anda
mento em todo . o territ6-

rlo "riacional, para apurar li

é:Js;té.llSão da' trama subver
�và, � nótli\�o rn- Exér

fito revela ainda que mais
de 300 elementos já se ' en

.contrarn presos, e estão sen

elo rigorosamente .ínquírí-
I

dos .p,ara que seja avaliada
.suas ligaoôcs com outros

pontos do território nacio

nal. Sabe-áe de fonte extra-

ofici�l, que 'por traz do pia-
.

no, estão .sendo apontado.s
como cabêças," o ex ..presi

dente 'João Goulart e o p,,

deputado Leonei Brizola.

SAiHH10SO�

SÓ C!1n: ZITO

____ ..._·-,___I..-_.........._..

_ :(o,ngoleses
após a retirada des

.. '

,

"A' situação em Stanley-
ville

I
está .Iongo

.

de ser rior

mal", comentou . um porta;
voz' da Embaixada. dos Es·
tados. Unidos. Notícias 'che
gadas a Leopoldvílle adían
tarn que os rebeldes reco-

cabeça do plano
contra- r e v o I 'U c j o n á r i o

� I

JAR· ·Iocaflza avião
------�--------_.,-......_-� ..._------------

des8parecidm
------�------�--------------------------

,

I'�
-��

. RESSURREI'CAO IMPATIRIÓTICA I

Porque a extinção' ela lTNE? E.l;t�. a pergunta. ('.IJl I·conttnuação (los nossos comentáríos ele ontem. 0" tatos
ai .tstFo, como resposta, a indicá-la e de tal Iorma Que J
não dcj:X�l ma!�um � dúvidas e ilações )11enOS seguras. J'

I
Dos ínquérítos Instaurados, sabe-se que o estudaun

proflssínnal. espécime da .nova fáuna, Man:os' J::üm�- f. vitch, possuía documentos' provando o Jinunciamento
'direto da ação subversiva estudantil' llêr Intcrmêrllo (1,1
UN.E, ;� qual pertenciam seus agC'llÍf's de �()nri;Il\l)a .Euní

•

Je;, ('ut;IB.'t�r.;e- Çat'los ,Ram:i,tes.
_

�

: . j'Ha. �nl. Il·,sím. u pi'Íl1cilMI centro e(lnml' '(a, '('0111
, \�'l1J5fiIH:'1io f�'iUWlt' por tudü�. QS bSÜHlttK, "!�fd,i -mesmo
::�. t�d�.t',h. r! !'ltffl6 ;&'lt 1-,:-a}lf>�,.t!.�i.+. 1"'" in�"".'�·,-:

-

1lHllt!' 'j}togl'a1ua de i1ma dt;S'J.l{)SSa.<; ('1n.\s�';0J:a.,. com fi
'lalid;Hles cultw'uls l'('m�l·ú.tkas_- "Você é o jUl,j" -

) tem:; ':C"sco1hitlo_ foi a l>1'(E, hlqu;J'Índ.n,se sôbrr se ela
'!,ra útil e se cumnr-ia seus olJ.ietivüs. Desde InAn, ele-
nen.{üs sabjd:.nuP'lltc cOUlmusta,s e inoccl'lh:: ü;cb me

�el'am·�e 110 auditól;io, com' estudantes, e ()cupar;ün tr
'efollCS exteruos. votando afirmativan\ente, cflm as .íl!,�'

. ;ificaíivas de alg'ul1s, de pura' brava ta extremista.

, Mus, ele tál sorte se tl'anSfOnllal':l, o· desihlO eh a;; rI',

niação·chaw·( (J1Je, vitoriosa a He\'o!m;ão, sens dil'lgrl1-
tesO ateRram foto à sede' no Flaméng�, para qm? as, (;Im
'nas devorassem os arquivos, eOll�s, cartas e ,docl1JJ1I)D'
tos outros comprometedores, dos quais muitos fomol

,

( tH'o'\idl'ncialmcnte salvos.

Deles constá min\lcio�an�entê .o prepin-o do
. "con,

'çl'esso" tla juycntude·latino·american:l, sol) a ol'lcntação (
ias cllCfias soriélicas. Yi'ilWlÜn os venncHlOs da UNE a'
mlwcl'sào_ com a Vi·o·pag·and.ll acesa do fidelcastl'jsmo I)

1, p1'e�\aç�() do ól1)n aos Estados Unirlos. Scu custeio era

�levadü, del'l1illlsÚ::HUlo' ,os reeJ,bos apreendidos que ,)

'JNE dispcndia centenas ele milhões de cruzeiros, de

ll'igem ,-áÍ'ia. E
..
até nlesmo organizações governaml.'l1'

�ais concorriam, como no §etor ministerial (la c(hwa

�ão, na autarquia petrolifera, na SUPRA e simila�'es,
'lara a urregimentoaç.ão revolucionária eoml].Dista Das

UIlive1'sidades.
.

Por outro. 1ado: a U1'II"E mantinha contactos com

'\10s('.ou e seus satrIites e ainda com liuas congênen's
"111. t�! SnIY<l,dDl', Nkar,ig1.1a, Guutemalà, Panamá c CH'
1ôlúhia. Era a�.:;im que o Partido COll11mista, explorando -

'1 dcsllrçyenida boa·fé, o qrdo:ç da mocidade, urGia (Us"
-ii1:rmladamenie a· rêde envolvente, q.ue havnia (le mer

'�ulhar as naç�çs s�l.ame,rical1:as
.

em sanglJe, J'lIÍnas ('

miséria.

DC!>rende·se dflí o qtladro llaHgjn(l�o que '!tguan:lavll
fJli bJ'itsilcíl'OS. Pode·se ter uma id�ia alll'o.ximada, clllllw
�endo-se os ]lontos do "Programa do l'aí'Lido Cmllunh,
ta Para o Brasil", em poder do Comam{o ela IV Rq,;iãv
\Ul:Utar, entre os quais figura êste: "A violência: dcve .stJl'

'11ane.iada; ileh:antlo ele lado to.do o sentimentalismo.
não s6 o apareniemente favorável ao iclc\tl revohtciom:....
rio, como tlun'bénl a piedade COlll,l.Ull c' corrente". f'n:-.
':!tsamel1te o que já se havia,"verüipado com ôs glol'jo':iO!:i
lllártil'es de 35. ela 'Praia Vermelha_

,

E' 11m'a esSa trágica
-

emcI'gencia, <le dcst�·a"arl.a fero·

�idade, se norteanl a a«<10 ,integral (la TINE, que {I!'

aI",'{uns anos para I?,á se absorveu no fa·natislllo 'político,
S11premb; e ('aso seja neces-

.

' . '.W _

uerdendo a .])1'o1'1'1a slgl.uilCaçao, de vr?: quc, ao inv<'r 'I)
sano, l'equisitando, inter· ..' ..

·tda d�fesa dos lllte'resses e direI o.S do� estUllant<:s, <I' Ivenc,.ãoc federlll para garal1" ,

,"oItara, Cl>l� a. descnvoltura dos fora-chi-lei, .11<11'" a .

prc'lBRASíLIA, 1,(OE) ,O til' a sua execução, Finali· l}al'ação eX,cIusiYa das ..íl'l'emetIdns de fog'o, aten�1Hfo.s l' '

,Sllpremo .'tiibm;ta1 Federal,' zou o' advo""'.do Carlos Me-
r ,

� &�

assas,'sínios, e,ln (111e nclú

.nles,n.
10 jhl.1ãüs fOC,.. P',l,Ul:<l!'ian1, Ipor Unanimidade, decla.rou deiros e Silva dizendo: ..

_

e para a entrega dc mn BrasI] vel1cldb, SUDnlJSSfJ c lH'
inconst�t'ilGionais os ,atos ,,_ 'Os' inipostos declara- .

.

.

l' "t'-'
'

'l'asailo ao nunm',la ISniO 50.VI(; JCO,,' ..!baix�l.Cl.os· pe10 Governad0r dos inconstitucionais, são,
EsqueceI'am-se, porém, de que Deus é também um, i

Cm'los Lace,rdll, óom ,Í1?ase indevid0 e ,liin�uem está 'Ino m�pgo 40. do At'J Institu- b' d
'

1
sileh·o. T� o ]1;Nl0rm'na nacional se transforl11ou em tem·

donaI. O Supremo decidiu, tirr:: �Oj�" :-aga-
oS a par·

PQ, � tornU!llÍu foi desviada e inutilizada. Mas, certu,

I'que_êsse dispositivo, se apli-
(

, aos estudantes efetivamente democratas cumpl'e a tan"

ca exclusivamente à esfera As entidades de cúpula
fa ele reconstrução do seu setor. Não é já possível que

federal. Tomando conheci. das cl'3.sses conservadoras
se gnhauÍl7.:c uma organização deC01111l0sta 'e contam!·

mento daquela decisão,' as- cariocas, 'jã instruiram seUs nadora; Necessário, e.l1identemcIÜC, que se dê COl'pO e

�m �e exp:-essou
'" Gover. filiados no sentido de não pres�gio ao nôvo órg'ão de classe, guardando suas illCJi.

nadar -canoca: "._ Conti. -

t d
.
determi. �çõe!i pop:ticas ;para adeq�1ados !lleios de atuação. que

I
" . cUIl}pnmen °t'das .

s' 1
_ -exisfMt�e agem dem0'c�àticamente; atra\'éSj das ·alas

.
da

rmar�i ,aplicando o Ato 111S- nagoes con 1 as· na eIS .
.

t d t'a'
.

.
"

t·1 "

I
I

t '" . 'd 1 G
' JUVCll·ll e par 1 anil. i ,

]WClpna ,em UuO qu� pu· sanClona as .pe: o overna· N"'-' I' l'
'.

ta'· d ,,'

f
-

I
, ••

der. Se 'não estivere:l11 's'atl's- d' C' l' 'L \d'
.

... ','
'

.. , ao la e�� :Jj à ljll11a ·em �e " 01 nréClIlltada a
, pr aros acer a com "a· 'Y'TNE' ",,;', ",.",. b

.. _
.

...�i·tos·,· ""od"'ln< l"nte'rV1'r n' ,< At' 'In' t't .

al
.. ,1 ,u .', que se "-"vorclOll ...31 prOlJI'la e: no 1'e tradlçao, que

i'" J:' '" a, .ses no o' S, 1 uClOn , e ., , ., ,
. ' ,

:GÜanabl;ú'�: -E" convida
"

t
'

't.'· nad '

1 1
,se corromneu e se elll}lorcalhou sob os processos sub·

,iJ ':, .

o' on em ar !iS nu as pe o
vel'sivos ant'l ;"';'t· s t'

'.
t- i>! I' �:

p_resldeflte 'do Supr€mo a Supremo" Tribunal Fede. .

.

,.' J�)�h ....O ..IÇO,
an l-�l'lS a.os. e, ";lua meu.e, lJer·

cOl11�mdar � iI.ltervençãg na 'ral, turbadores do destino alto e.. uleologlCameute sadio da

Gl!unabara:'
,,.. �.�'-_.__._- ....---_.. lllocidade bras.i1eil'fl.

�ti..�-��-=-======�,����=��=-���

bém devido ÇlO �l1áu tempo,

���t!eq����ol�,rj�a fa��= Já na 'Gúa'nabara o Cemuniceda O'ticial sõbre a D�cr- são do Supremo.Sta, . Rita, próxima ao rio .

'
. r. .

Amguaia,,' Nenhum. outro,

L'
.

f
. ",

d
'.

avião, segul!ldo comunicado
'

"

d · ."
"

da FAB, está desaparecido
.'ac n." r· a ç :,''_'",'. n t· I'nu,", �'> a·" Irm�.n'

-

o
ao contrário do que, se ha- � V U g
via afirmado anteríorrnen-
te.

--_"--

q.ue não c;um�.ritã ii .deci-r;
�. �\l

BRAStLIA, 1 (OE). - A

Fôrça Aérea' Brasileira in
formou que o avião C-45;
pilotado pelos Majores Né
lia 'e Ram.os, fez um pouso
forçado devido ao máu .

tempo, no local denomina
do ·Rio Pardo, a 80 kilôme
tros a leste de Campo Gran
de.' POI' outro lado, .tarn-

BRASíL1A, 1 COE) - O
Presidente do Supremo Tri
bunal Fedeml enviou e1it:1GOIANIA, 1 (OE) _J_ O, muito tem contribuido para

Intt:lrventor 'Federal no Es,' o desbravamento da civi.li

iac!lo' ile OOiás, agradecendo zaçãoó b.ra!>ile�r,'l, e cóntn"

,8 sauda'ção fei.t,'1 pelo 'Minis- . lmi.l'á Serl'prC 'p:;cra que o

tro Mntoh Call1pos, quando BJ:(l,&il p<:,(')gri,de e cresça".
de sua chegada à c3rpital de GOF!'{IA, 1 (OE), - O

Goiás, declarou: �Corn,o In- Ministro da JustIça já 'se

terventor Federal nêst'c Es- encontra na I Cl:lpi,taI de.
tado, sinto-m'e profunda- Goiás, onde almoçou,.. com o

mente honrado com a visi· CeI. Interventor no Paláci.o
ta que rel'ebo ,11é:'lte mo- das Esmerulda�, Ó Minisfro
mehto do E:;{l'i1,O, sr, Ivmton Mi1.�on Cll.l11pOS mánÍérá
C�mpos. nunisti'o 'da Júsli- ,g,1nda cllcnnL:rós com secre

ç,'1. Creio que todo o povo tários de Estado j'á empos·
de GOiàs, ' dr.. braços, abe:r� saldos, Enquanto issq; depu
t.os, o acolhe, l1este momcu- . tados· passedistas, integran:
tQ', porque reconhece 'a sua tes' <:to bloco majoritáriO na!

inteligência, integridade, es- Assembléia Legislativa{ em-.
pirita démocrátieo e eonhe- penham-se' muna, solução
ce perfeitamente' a sua, po· honrosa, para o caso Mau

sição revolucionári.a". ro Borges, gar'lntindo ào.
GOIÂNIA, 1 (OE) _:_ Em, mesmo � t��npç>; a eleição de

saudação ao público de. um pessedísta - paTa o !Oo- BRAc.' 'I" '_ .:>:1; .IA, 1 (OlP - p" ln teramericanô de Econo-Goi4s no aeroporto Santa vêrno de Goiás, As articula- Minl'stro do Planejanlento,
'

mIa para a América do Sul.Genoveva, o Ministro Mil· ções nésse
.

sentido" pros- R b _1sr" o el�to Campos segui· Na reunião;' será lido com.ton .Ca,mpos d e c I ,a r o u: seguem em sucessIvos cn-
• _,_,

,

"A 't' t'
. \' .' pleto reluto" das at�vidadei3'- proVe! o esta opor Ul1l� contras dos parlamentares. r::í.· flp.nj:l:O de un,1a .seI:i1.4�1!' 'd_. a Aliança" para o Progi'es-dade para levar as expres· estac1u,ais com, o sr, Pedro .para_ Lima, 'Çanit.al d,o Pe,

_

d 'h d
_

L d
-

",. so em nosso hemisfér!.o,soes e mm a sau aGao ""a U OVICO, pai do governa·' ru, onde 'participará da iI"" 1/
' 1. C esde a S1.fa' criaç�,o, o qu:(�todo o povo goiano, qtt�. elor goiano. '

/Reunião anual, d'0- Conse1'1'_'J' 1
_________,...- .:.:... ..

.

\
se c eu há 3 anos atráz:

noite ao Governaclç'r � da
Guanabara, �. à tssembléia

--�'

Câmara e

---�"-,,_._-.,...,-_ . ...,----

Roberto Campos' vai ã -Lima:
EM FÓCO'A'';AlIANCA PARA O

, : .

PROGRESSO"

\ ,

, .
, <

, ..

.

.

o BAN":O :COMÉRCIO" t INPÚSTRI"· DE MINAS
GERAIS SIA íem a satisfação 'de Goinun�car aQ laborioso'
p:ovo·de.:Ploiianó�?lis a instalação de súa' Filial nesta 'capi
ía�, . confIante e.PJ: e'sfar contribuindo para o progresso sócio-
économico da ferra ca!arinimse.

.

Ã Filial dc-BANCOGOMtJ.CIO E INDUSTRIA DE
1dINAS GERl�IS SIÀi está insiaJada à Praça XV de Novem�

, hro,' onde esí_�remo� sempre ,às órd,ens
_,
colocando à disposi-

'

ção de iodos uma equipe alíanfeníe especializada e uma lra-
,dição de muitos anos .em atividades banr.árias.

'

FlorianópolisJ nov�mhro àe 1964

Banco"Cómércio e J'ldúsfria de Minas Ge��is-SIA
Fili� ide"�Jorianóp;olis .

'.

. .'

• rr, ,,� . I "

,
'

'}', '.!. j
•

I

.

NüVOS CONVENJOS DA AlIANCA.
r

• ')
"

--,' .

NOVO INCIDENTE NA fRONTEIRA
ISRAELENSE

TEL-AVIV, 1 (OE) - No- sírios abriram' fôgo esta
vo incidente fronteiriço re- rnanna contra uma patru
gístrou-se hoje' entre a Si- lha israelense, próximo ao

r in e Israel, após duas se- Mar' da Caliléia. Não I1oU\'e
'manas de. trégua, Soldados 'baixas,

'. '.
,__..:.-----

. tre fal[11:' e fazer,
BW�SfYIA 1 COE} '- Cà-_

. " •. �'I'
"

. ,I
.

certa 'difel'ença",
mara e Sanado en ','am em \ te
.recesso' J]J':lanhã, Em sessão .. ou,

solenc jniGi3,�la as lÍ "horas,
os deputados rCl.lizam a

ül timal r�união dá ,?fcsente
legislatura., pn�-a' só volta

rem a se reunir a 3 de feve

reiro, eIn convoca�o ex·

traÇlrdináriB., obtida pelo
deputada pétebista Paulo

Freire, com a simples cole
ta de' 105 âssinaturas. O Se-

nado, por sua vez,. encerra

a atual, sessãô legislativa lo

go mais a's 21 horas, depois
de· ter aprovado pela ma·

drugada a, intervenção fe

deral em Gotás. Juntamen-

,; .• d�rcill
,

, ,t ,

"Legi:slativa aac(Uele' Eêtado: vo�ad'6 -da' �j\ssembléia ctJ,·

oneio corxul1ycancto a<': deci. rioca'"i �'r,�<Cal'los Medeiros
sãn da Có1't-e, s_õbre .0,. caso Silva, if1ech1rou esperár que

das leis promulgadas,. :pelo. Ct de�f.bó elo Supremo S8-

Executivo eStaclüaL 'Q' aç1- jo, cun:{pricla, por ser dever

,

. (
f I '�, '.

S�niJo-·.��
, , '

te com a Câmara, ,o Sena·
do voltará a se reunir ex

\traordinariJimente "a' partir
do dia,3 de fevereiro,

. lace'rda desãfia
J

O Suoremo

-----��

�. ,..'

eleln€,1ÜÚ-� dar obediênciA

às decisões iné',iciais,

S}iO Pi\ULO, 1 (OE})

o . Secretário
'G� dQ Estado

de .. Sogli'ran
<le São Páu·

lo, afirmou \fei.e se o· .Go·

vernador n\riOCH nào cuni

})r'(r, ,a lei, o. nOrJnnl será a

intervenção �ederal na pua·
naba.ra,

.

Acrescentou o sr.

C;antícUo Sainpaio, que por
enqu:�mto o sr_ L G�rlos La

ç:<>rda disse qüc níio CUln

pl'Lni I] a�órcl§,o elo :Supre-
.

mo Tr'ibunnl Pederal, "En-

há.umà
I •

aC1'0/')cen-

BRASíLIA E RIO, I (OE)
� O presi9.E'nte .do Supre·
mo Tribunal Fedeml, deve-

rã" enviar esta noite ao Go·

ven'l.ador da Guanabara e à

Assembléia Legisltalva, ofí

cio \comunicando a cleci::::ão

duqlie,la Côrte no' caso das

leis promulgadas pelo Exe

cutivo, serh' aprovação da

'Assembleia_ O advogada <10.

Assembléia cá1'ioca, sr, Car

los Medeiros e Silva, decla

l'OU esperar .que a decisão
. da mais alta Côrte seja
Gumpr!d'3.., por ser eleveI'

elementar, ,dar cumprírrlen-
. ,to às decisões juruciais.
Acrescentou o advogn,do,

. que em caso contrúrio, fi,

Assembléia pedirá, ao Con·

gresso Nacional que
. bai�e

.

lei. especiàl detemlil1unclo °

cllmprimento d!t decisão do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OSVALDO MELO
. I� . ,

ORA VEJAM 80' ... "Será - ínstalados"
foi assim que saiu, ontem na 'minha co

luna, de duas casas comerciais que serão
instaladas na' Galeria Jaqueline. Mas o leior
sabe que eu não iria escrever "será instala- ENFRAQUECJDA A Ji'OSI- coma�ado, pel-fJls 'sucessos '-democrata fÓi," ,p;o.l'«f1:nto,
dos" riã� sabe? Além disso, outros pastéis CÃO DO'�AfI;TIDO MAJO- Lo.J Partido Socíal-Democrá- bem maior.

o
,

�ITÁRIO ta, desde i958_ O terceiro pal'tid.o de pe-
mal recheados também como gatos miaram ,so,' o líberal-demoerata, viu

'.

Professor
Sb não conseguiu vencer,

'sua pm'tte:tÍm'ção tl'tmbém
na linha. Paéiência.... .por 'ocasião das eleições fe-

aumentada de 10,.5% a 11

BILHETE SEM MALDADE Recebe Dr. H-"mann M. Goergen derais de 1951, mas a União
1%.I �

,

. .•

'

,

-

Cristã-Democrata e a União
mos, ontem, o seguinte bilhete- que julgamos Em 1951) o Partido Social- r;ristão-Social, entretanto v.- O Rheoo.Ii'alIatiJ:?8dO \

foi

sem maldade, mas, a propósito da nota sobre Democráta - partido socia- ram �duzidos o número de sempre consíderado área

lista dJa, Alemanha _ ofere- deputadOS de 277 a 251, eu- polít.ca dominada pela Uni-
O Jipe que caiu ,no rio da Avenida seguida de quanto o' Partido soo: 'l,-De- ão _Cl'istã-Démoerata. Mes-
, ceu um novo programa em '

t ôb T'h
.. .

do de olhos Ie Bad GOde2i"e,r--;". A gloriosa :rr.ocrata, avançou de 181 a mo nêsse, Estado o' Partidouma no a- SO re 1 arn gUlan
,

" _._
-

tradição c;�te�ária do, mar-. 203 membros tio Parlarnen- i$or>ial-Dernocrata conseguiu
chados um, Sinca 1965.

xísmo, base ideológica das to Federal. avançar de 37,7% em 196() a

Mas" vamos ao bilhete que diz ape!12S lutas 'socialistas' pelo . ')4er', , Em 25 de outubro de' ., 42;9% em 19641, contra 45,3%

E' f' '1 político, foi abarldonada. Re- 196>i realizaram,se eleiç'ões da Unit:o �-istão-Dernoer':l,ta
isto: prezado Osvaldo Melo. ". tão aei .1960 d u' a';:3 7°'conheceram os saci. '"lsta-s o

para. as camaras municipais em xr , que esce .., , /0

guiar um .Iipe que cái I}O rio da Avenld,a co� fracasso daquelàr doutrín« em trê'" estados da federa- em 1964.
.

S
.

1 t do' ran .

1· E t d�o d'e Finalinente ' viu o Estado
,

mo tambérri fácil é guiar um carro, inca ou que se tm la orna v q, g -

cao a en.a: no s a
_ do Sarre o' avan o maisde esperança dos prole��ir�as Hesse, do, Rheno-Pa1atmado. b t

.

I
ç

não, tendo ao lado um Anjo da Guarda ... K e oprimidos do sc.,uto XX. e do Sarre O resultado em ;,s� s ancia do Partid? .

So-
f).
\.,

nse d ttõrí cml-Democrata. Nas úítírnas
listo.

' Nos parses em qu.
:

':'::0
-

termos geral" eu a v rIa
01'· . '. .

guíu vencer,· .o '.:marxismos ao Partido 80cial-Democrá """eIç07s n��mcIpaIs, e:n ','

,-. ,estabeleceu regime tf.lta;littá-, ta. O próprio pr rtído màjo- 1960, o p'lrtI�o,'conse�mu "

o

CELESC E O NATAL EM FLORIANO rios com graves prejuízos rrtárto irit-erpretou à result�- voto .dge 29,6°�0/.dO elleI��ract;.POL para os ideias básicos, ',da li- 'do das eleicões como derro- �m 1 64 39.9 .0, à.,ó e eI�or� o
, IS -.. Como vem acontecendo nos últi- .

t d d t Iberdade e da dem(.;:racia. ." ta e sinal de perigo para a v,o ou em c�n I � os soçiai-
nno a· CELESC f

_

t d .

h' tóri . he . .

íd 1- democratas. Isto correspon-nos,' a . con orme no a e sua Ensmou ,'1 IS or� aos, c .- ,

sua posiçao de pai\tl o-Ider -. .

Dr.
,.J' -

'd" d 'bl fes do partiqQ socialista ao: da nação. O Estado de Hes- de Ta un: aum�J;lt?,.de 1:813,0.
�.l,lr�çaO, poz-s·e a lSpOSlÇão. o pu :ico, pto I ·0 a impossibilidade de .

t d" Imente um ',Nunca na hrstolla da Re·

'd I
ema ,'. ' :;;e ,.é ra lClOna

,

°b!' F d
.

I
' .

rpon oLse a inta ar os serviços de iluminação chegar ao poder, se não cori- 'domínio do :P:'3.rtido Soeial- �_u' lca e �r�
.

os S�la IS- :

natalina no setor Florianópolis. segUissem livrar-Se ct"ll: má- Democráta. Pela primeira
tas cons�guIr�m ,regIstrar,

,

\ cuIa marxista.' 'vêz, .porém, o part-i-do con- �vanço taa v1:.!ltuoso'. \ f\ U-
\ SIGILO EM TORNO DJi REUNIAO Em 1958 fo� .eito o'gran-' I' mão "Cristã-Democrata' no,\Jo. - segmu vencer ness�s e eI.-

Sarre' também ganhou,' t'�nDOS GOVERNADORES NO RIO ._, A im- ,de salto. No, programa de,. cões com maioria absoluta.
B'1d; Goc'lo,sberg não se' fala "Se, em 1'960, por ocasião da� do :aumentado a�9uá p:ercen-

prensa falada e -escrita do país nada poude a- ]1lais de (..,,,,rlos Marx ou rle
.
eleiçõe::; municipais, 47,80/0 tagem de 35,9% em l!i60' a

dianfar sôhre O motivo da reunião dos Go- marxismo. 'o objetivo _.0 dos, eleitores votaram' em: 37,4'0/0 em 1964. Não obstan-
, '

"partido daí em, diante foi cand�d-atos social-democr(.l.- te a vitória ni:í,o é conslàe-
vernadores dos Estados dQ Sul, realizada no pnicamente tornar?$C" ur;n tas, -em 1964 a percentagem

rável di'1nte do avanço do

R·
,

d I
.-

P
.

d < dR' 'partido popula,r pa ra todas foi. de 51,7%. A Uniã� Cris- Partido SociaI-DemocráL',10 e caD, lca a p-e- o res1 el� _e a epu- ., l' .' Quais as rà:zões desta mu-as camad'1s da popu açaa: tã-Demdcrata por sua vêzblica, ;•••f':�ud' Se programa partidár"io fos- 'conseguiu partiCipação àe ,�:��a a����;ruãO no eleito-

Apesar do calor carioca, l1illguém .,.
se apenas um'1 medida 'i" tá 28,9% 'em 191)" contra 27,1%

1.0) Desde 1949 a TTni50(:a política, esta t,eria sido Prri 1960. O cwanÇ"a social-transpirou.
-�--- - "-.------------<'......_
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Excelentes con,dições de venCIa -

à vista
DE OI$SCONTO.8 pagamentos sem acréscimo, e·

outr�s modalidades. à a�tu.ra d() seu
orçamento.

-,.

, -J....:. ...
\

,

\ fi"

"':"',
.

Participe d� mats esta promoção -

MÓVE.S CtMO e ga'nhe uma . \
VEMAGUET ;. t001...: O quifômetro. \.

.�.',. ',�
. :CART A PA lENTE N.Q' 299� �

, II'
•

. t�ai,s da. �tade
das Coletorias,

. federais, .poderão.
ser Extintas '!
BltASILIA, 1 _' o' Senado

êstá 'exàminandú. projeto -

_ que faz mQdü�cações na es

trutura do Ministério da Fa.

zenda, criando um Departa�
mento ' de

. Arrecadação. O

"rojéto . r�cebeu 'emendas
em plená-Ti6 e'agora volta às

comissões, mas, segundo .al

guns, a "proposição e de al-.
cance bem maior do que ao Ontem' nãQ saí�
parenta, Por um ,de seus

pra renver um. poUCO" o meu· passado.
diliPositivos, 'tem a ei"v�' de' arinh

.

inconstitucionalidade, quan-. 'Abri O armário e'ac
.

eJ.
,

do delega c�mpetência ao-, 1111Iml agonia nervosa,. ._

Executivo,' proibida no pre- chasidencialismo; p(.l.ra extinguh- �uma flor; já hem mm ,

as coletorias que" -julgar' uiD:\,pa;pel de bála ,é
convenientes e criar outras, .. , . ...., ,

onde parecer melhor. O Mi- ,um. vestido; que eu la pus
nistério dã Fazendà, para a- tlurn dia 'de 'grande gala.
diantar expediente, já está,

\T"'í:;fi> tJt,16 ia fazendo; com mna._ponta de 01
com a regulamentação' pron, .Jb -

-

ta, na cOFlvicção I de que' _�, �lbm::,::l�
"

lei sairá como está. Assim,
PoréIn. pr_a q'Je �sta comédia'nos planos iniciais feitos, �

cerca de· 64%/ das coletorias pão virasse em .tragédia,
de todo o País serão extin- .

J! h.
7, •

.

.

t J.ec el O armano; ..tas.' A regra é extingm.r 0-

das aquelas que não rendl3.nl O que fiZ, �
!)elo menos um, vàlor igual ::.�. •

f liz
a mil vêzes o maior salário não� udXOU maIS e

mínim0' em 'tigor. Nêsses ea-, Dei às costas ao,passado
sos, (')s contrfpuintes recebe-

e a,finllei simplesm.cnte:rão os t,ributosí cpm risco
de !.ltraso e correção mone- "O que o.s olhos não v�m,

'

tária. ao banco mais :Vroxi', O 'coracão não s.ente'� .

"

mo"o qual:, envia_rá os r\')cur,
�

'·J.l.g"clfus:',:-,: .(1àlVl.E<�,'��� �sos â '�;oJetoria da ba;pij:;,l,,; , "'t. .,.. ,. ", ',,,.. .

l
Cri.S�:Democl"&btá e a União
Cristã-Sócial estão no po-
Q�l'. E' natural, _que em

quinze, Imos de govêrno 'a
páTeÇ"a um desgaste- poHtt
co do partido.
2.0) a mudança da chefia

do govêrno de Adenauer pa-,
ra Erhard foi precedida de

lutas internas dentro do
partido Cristão-Democrata,
lutas que continuavam a

despeito da presença deEr-
hard no govêrno. /:

'

Há muitos 'mêses _o povo
alemãe está,' a,�ÍlStirrdo, com
crescente' ínquietacão as. I'Ç
tas -ínternas da União Cris-

'tá-Democrata, e da União
I

Cristã-Social, assim como

entre os; dois partidos cris
tâ-dernqcr'atas e o Partido

Liberal-Democrata, parceíro
da coltgação., À luta aberta

e em praça pública teve por

conseqrUência' a diminuição'
do corieeíto tradicional, que
.os . partidos cristão-democi'a
-tas consey,'uiram rOl'mar em

,quin.'?e aHOS de govê:ma.
-3.0) O parti€lo. . socia1ista,

.

sem, Cm'los Marx e sem mar

xi,s:ro" ap_resenta.-se ao pa

po alemao ,como. agre-

rnia<:,ão partidária reJ uve

,n.ecida, cheia de idéias P'�ó,
prias e capaz de lev'lr um .

vento fr.es,co à admiÍlistra
ção públ!ca.�
De outro lado União Cris

tfí,Deh10cráta e Upião Cris

t:'i-Soeial, aceitàndo o' desa

fio, organizam .a reforma ,le

ação e de program!l. Já es-
'

tão sendo concebidas novas

leis no. campo social-econo-
mico, que impressiona:r;ão
útvorávelmente Ó eleitorado
alemão.
-Mais mna vêz quer a U

ni0,o Cristã:Demoêráta e . a

União Cristã-Social' vencer

a bat'1lha eleitoral de 1965,
ostentando o título de "cam

peão
.

de progresso", que

proporcionou 8.0" povo ale
mão a' recon:o"'uç,áb s<;>cial e

econômica mai�; impressio
nante da história moderna.
'Delinia-se, assirp, _tma lu-,

JJ,' eiã.�or<.ll das. Ibítts "trl,i-à
tivas para o Parlament( 1<'e

deral da Alemanha.

, I

,Sociais

•

\
.

Nos salões do (q!uerência Palace, o governador do

Estado e a' senhora "Celso Ramos recepoíonaram con

vidados par'} 'o coquítel homenagem ao Consul Geral
do Japão e

';
senhora Shiro Konro,

Comediantes da cidade, um aplaudido grupo: de

Teatro da CapitaJ Gaucl\o que estará dentre em bre-'
ve no Teatro Alvaro' de Carvalho.

'

Chegara a cidQde de Lages no próximo dia 5, o

senador, Átilio Fontana, qUe será "Patrono" dos For

mandos daquela cidade,

Rio de 400 Janeiros é o luxuoso e'movímentado
.

"show" que' Carlos Machado fará estreia, em janefro .

próximo, nr r;.olden Room do Çopacabana. Palace. �
vandro Castro Lima, será fi.gura principal no . mais

caro "srow" levac10 na cidaàe maravilhosa.

Casamento: Na Igrej,!;!. São Fra.neisco, dia 5 próximo
as 17 horas" acontecerá a benção nupcial, de Maria

Helena Di �rnardi co mo senh?r Vitor Costa -:: A re

'cepeçã:o aos--collvidados dar-se-a no luxuoso salao ver-

melho do MáriÇ! Hotel.
.

-No Palácio AgronÔmica ,a. Primeira. Dama do Es-'
tado senhora Edith Gama Ramos, recebeu para um .

81egante chá a senhora Shiro Konro, Consul Geral do

Japão.

"Reveillon: Em atividades a DíretQria do Clube'
Doze �e Agõsto, ,par,'l (j movimentado 'Reveillon em

seus � :Iões o único da éidade.

Provavelmente acontecerá um Rev,eUlon particu
lar e� nossa cidade..Com'o em 'sociedade tudo se sa-

be, alguem. -.
Comentou em recente reunião, a vontade de organi-
zar uma noite d� São Silvestre.

Comenta-se que na Praia da Saudade, vai ser ven

dida uma das casas 'mais bonitas e luxuosas de San·

ta Catarina.

Fomos informados que muita gente v'ai iniciar
o ano de 65, com novo ,caro.

,.nizem os Diretores da "8 Propague", que é real�
mente ,,a -pre:gltganda de P'l'éço;mais elevado, a _da Fil":
ma Ca/tIoS ltoet*:� S. A. A Firme >hni questao esta

com grandes planos pru;a o ,ano de 1965.

Para oomemor13-r sua formatura no Colégio Cora

ção de JesuS e Academia de Colnércio, Vera� Cardo·

so, recepcionará, convidados no ,pró�imo dia 10,. nos,

salões. do Oscar Palace' Hotel. Um Jantar amencano,

vai reunir, gente elegante na festa de Verinha.

Foi no' "American Bar" do' Querência Palace, que

um grupo do "Society" comentava com pesar, a Dir.e
ção daquele estabelecirtd:lnto não promover Revell-

Ton.

Sábado próximo nos salões da Sociedade \ Guara

ni, sob o alto patrocinio das ,'.'Casas Jaraguá", 'acon
.

tecerá desfile de niodas éom manequis profissi()nais_
Está ,_ <'Tente da grande promoção o Lions Clube de

!taJ'aí e o cronista Social Sebastião Reis.
o

I

. De viagem marcada par� BrasílIa dia 5 próximo,
o �asar se�or e senhora Amilcar Cruz,Lima; (He1.oi
sa Helena) .

Aconteceu bastante movimentada a recepção da

inauguração do "Marambaia Hotel"; no n:1;uavUhoso
Balneário de Camboriú. O senhor' dr, Osmar Nunes

e Exma. eSP9sa d. .Alcira, com aquela elegância que
lhes é peculiar, receber�m convi<!_ados p'1ra um co-·

quiteI no "Marambaia:',

Muito comentado o fino e. esmerado serviço de bar

e copa, que ,teve a responsabili�e do senhor Edu�r,
do Rosa, ná in� .1gÚ1'IlçãO" dà filial. do Banco ComérclO

e Indústria- de Minas Gerais.

A Boutlque Mademoseile Modàs. inaugurou sua

filial, no Edif�cio Jaq,ueline.
f

:ONIEM
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4 .índústría -automcbílís- _.'tLca 'n�cional atíngtrá,' .no' _,.' N.I)V" C:MINJ(ÕES
deêorrer dêste mês';"il< pro- 'NACION�L PARA: Clu:' iI'

dução do seu milionésimo
I

SUPERPESADA
veículo. .Ate outubro: a -fro

ta, b}.'�ileira era de '.894.5in .
À Mercedes-Benz lU_1c;1."_

unidades, "Gas quais ,152:348 êste mês a seu camínhào
produzidas neste ''':��b. A'" superj.esado __:_ o LPS 3: '!

.

produção tptaI de ,:.outubro' S., G veículo é dotado) de.

foi de 18.3(10 unídádes.': motor de 200HP O mais 1)(,
': ./:.' tente,� produzido no Pais
Nu setor de, caminhões, e, e "eixo troseíro de duplo re-

Ônib�r a Merceçl'ElS-�nz du�ãó com duas veloetda= ,

. contribuiu com ar fabrica": ,de,; que permite a c »nbíue
'

ção d� 62.821 unidades (1i-' çâo de', 12 .maschas (1. f'ren-
versas desde o ini.cio :de ,. te e duas à ré .

.

su8.j atividades, ,.,em i957': ' ,Éste, supercaminhâo apre
Em, 'outubro �0�ºÇ91f' -no 'senta ainda, as seguintes ca

mercado 646 unídadss e ,rê� "rujCterísticas técnic.1E;. Ro-.
gistrou .uma pr6dli:�ão' de" dás raiadas (pneus l1,CO�
617 ,v.efcjl]os (4� c.Í\Q1irib,j�s· 22): ,3.600� . de d L,;til,í·l.Cla
pesado;

.'

63, 'ônibus, rnonobtn .entre eíxos: so;re-r;huHl,
", co'e 5iO�camillhõe·s,,:�f>.' ,,'. -refôrço adicional qel.:! au-

; í ;"'" �scende a, 5.175 ',u�i�a<iesa .znenta o apôio da ')1, � ('a:

-: I .'�.' produção .de j�neifQ" a ·oú�: :(:ljret'ào .hídráulíca: c:'..beinc
I

.

,
, ·tut,ro' dêste "ano, nã .. f1Ü�,( Pullman com leito é meter '.

� incluem' 185 .L-:-IIIÍ":". o 'I?i-esel,OM 320 a 4.':20f; rpm,
. nôvo caminhão mé,c!1u' 'latÍ- '. Qom êste Iançar-ienso a

'. "çado por, eSSa ""di'str1a� "

'

Mercedes-Benz, além de di
.

,

.

"" .

.' ' ,

'",'C'

versíríc-v- sua Un'u -íe prcQ"

M()NOn�O.CO' "

',"

-diitos, cobrirá uma faixa U �msubstancial do mescado do 'W

_ 'Específica,inente no' set :- transporte superp esadc
"

í-''':! I, ônibus monôbloeo, ,!li '

contrihu,ição da. �:et�ç.d�'�-;' �

, Binz r.oL.dé 63, ;,ur.tdâ(),�s' .', ,.' " '. f '.

em' outubro, 447 .no p,erl,).,., 'DIVERSIFICAÇÃO UE
di janell'o/Qutubr6 �

�

) . <[de PRODUTOS NO IV SM f.O
representa .

um total" -de.:
.
1)()' !\UTO]v.f<1VRL

4.866" unidades produr-id ú� '.'. ;�" próXimo salão do au-

. �deSclé1958.' No' se't?r ,}Ie ,tomóyel ;t �e�cedc;;.Rcnz
',cl;l.aosi ;Juédio para" ôn1b-tú'.,i .ocupará uma áre,a iut"l'll'l.·
a 'Mercedes-Benz a't·e·,-t� :� 'e �xterna de 1.500 ID{'tros

�9',!>.% d0 mercado:ná:iil/Jrúl, . qqa()raj�os, na qual exporá
estiarido . em curso' 'a. e:XlJet- tQda a, sua diversifi)" 1. li
taçáo: qf'l,monbbl0 � 1�'" ,l;!'ln " ima, desde motores 'ec;tacio\

.. a: Argentina, U:'·l,;.mü" e'" nlirlos até caminhões 1 'tl'R

.: :·��iÚ."
" ,

.

"

t,raI)s'Porte sunerpes.tdo,
num. total de. 14 pr IIi' li

dijeréntes.

SAfRA ESTE MES MIUONESIMO

VElcuro FAB" ICADO' NO BRA Il

.:'.J;"'_

.:', '
. '.J...

,_:..;
j ..'.:.. . •

.'

,-

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

•

-.
.�

. "

PORQUE 'NAu 'TEMOS,:O'14' BIS,;�'.
_'. .

.
.

,

� .

-"" -. . .'

,
\

"

-x..-.

'l, :

'/ .'

Não montemos nenhum' rnuseu de "reÜq'�li�� aé;eas": um �mciÜvo
.'. '

Fazemos questõo absoluta de' orêrecer' :�dPid,ez; e coníÔJ'to.. outro
O 14 bis �o oíerecío �nada disto-e,nu�ba Veio a 'FJo;la�6p�Ji�.'
A Tac·Cnnelro vem todos os dl.�s·(c6iSQ' q�"outros'''�6o:fa�éili)�
nos melhores horórros

.

Ó aVia0? Don�air, ,p�dT06' de .coniórto ':e '

.

.
,

.. ,
.

-

rppldez. Contmue preterindo oU ·Tac�Cl;�zeiro., "

v'.'

"

I' J' I

. ':..

ÇR UZ'�JRO� [;):0,. SULTAC

. 'lo
,

• '.f'-.
'.

,i .

I ' ,

Não peço . cariclade, . ,qt1ero.� ',ápepa�;�'ser como 'veicê< Dçsejo/" ..eSt'll.,dari trabalhar, sér � útil.
Com a ajuda que me, d�r�tn,;, já) sei.cher alguns passos, àpr�ndi,a. ler. e. esciever. �das aind� .

posso melhorar' n:n�to, ,eu, 'e� .. '�:s:" 4e outras c!ia�ças;.;, .def'eitu?sas 'que: quetemos ape�J' ;':." ..

. nas ,uma �:pqrtu1l\dade ,d� r�abiliJ�ç.�o. C:9I�hore com· '7. g�nt�,_ �Jqf� �e..'. possa Cawpa11:�' '.

� -' "

. , ,

.

•

'. :',:'< .' '. '. , .', - ..., .:'

Campanha Pr6-Criança Pefeit..u'·ôsa.� A,ss,·o"ei.·â"ão<,B,'rasUêira D;"etô��I"�tl'VO" .'.
'

.. < I '� ,

-':T
"

'lT,. •

, Z .u. .' ", '",...
'

•••••,i •• '••• ,.,••• 0••••• �.,;'...� .;",aYW'e ,l!.Orre�·
da Crianra Dd.eituQJsa-A.B;C.D.COMISS.'l'O.'EXEctmVANACIONU' Secr"t�-l'Q : . -..... Ph,·!"t-\' R

7

<d" '7C' ,:li I" oe..,..
.

" <,tL' .

'

.... O o o .; o •• ' ••
'

••• o o., .+U11; 1 i.t;e :ezen.. 'e lntra
.

IS., Tesoureiros� •..••••�Alberto Figuçr�d9 e-Camillo·AnsaraIl
P;esidente de Honra ... o' � ••• � ••• o •.••.� ...�Aniâdor Aguiar' Presidente da,A.A;C.l) .. � .. � •..Renato da' Costa Bomfim
.Pte�;idente da Campanha .• o 0'0"(.' ',' ;�.:�.••.•• :,��lldo,:N'a;teJ. Coorden.ador'. � .'•••.•• o •••• : •.��,·., ...Ulysses Martins.Ferreira.·
\ '. .'

. "o" . ;. ,_.. "

tiiJ

; ENY'IE1 S�A CONTRIBUiÇÃO PÁRA A cAM'AIHA PRé;.CRIANÇA DEFEITU.SA., EllIOADE fILIADA DE SUA CIDADE:
-Associação de Assistência à Criança Defeituosa. -A..A..C.D. -Av. Prof.
A�cendino Reis, esq. Pedró de Toledo, :.... São Paulo. ..'
Associação C�sa da Esperansa.-�ua Imperatriz Leopoldina, 9 -Santos. r

Associ�ção N;-sa Senho:a de Lourdes, a�exa à S� Cua de Miseri-
córdia - Av. Cl:illdío Ruis Costa, 50 --!. Santos.

.

.

/-

�sociação Mineira de Reabilitação - A.M.R. ,- AVeoidá Manso
Pe.n_a, 2.698 �. Be�o HorizÇlnte.

'

,

,:�: ",:r, ",'. " .

'

., ", " . "
"

<,

'�P�4k;�U�""IU�.� J�

.'
.

Associa�1) .' Pernambucana de Ass(s�IJ.cla à Criança Od'eituosa �

R�a do E�pinhciro, 730 - Recife.' �
&.SOCià�O �àà�t6rio�til Cr!1Z·y'et�"""!.Av·J�4ira,.1002.LS�o PaulI)
As$�ciaçip �IlD�iQ.tatina �é.Re�bi��� RAa,Gal. :ait�e.ncoU(t. 102,
FlorlaDó�l:is.; .,' ,

.
.

_,' "

.

/ _' ,

Instituto taJáuD,dc,Fisit';te,iãpia c; lt_�l""�Avl'Getúlio Vargas
544- a1(adOl'.· ,.,'

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

> "", '

"qlãmpúleitade·��a�da�pàtaÍítiCa-itu�Lusitata.!
�, .. ': �.-:

..�_.
,'-':-

- ." � ':""l '., .. .---

I

Especialmente bbricado� para a construção de açudes, tciipas,

barragens e para preparo do solo e irrigação,
- 40 HP - 4.400 Kg .-:-

'ASSISTENCIA lÉt:lIlC.A LOCAL COM EQU!P� TREINAJ)A PElA' PRÓPRIA FÁBRICA,
, ESTOQUE DE PECAS PARA REPOSiÇÃO· .HREGA IMEDIATA E FACiLIDADES DE

PAGAMENiM'AA 'S. 8

!lua Volunlárlos do' p"t,io. 19�! . Fo"" '001· C. p';.1al 202� • PÓl110 ALoGRE • R� .

End. Teleg r, : pAT!10l • filial: QI.'a 7 de SÚ'I�mbro� 1051 . _F0!)" 1918 •

,

Caixa Poslal 324 . Blomenau • Sc,-.·· "rocl: flilegr,:AG110PIlTROl

,

�

r

------_._-----��-�--
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,

·e O

do (onseiho
nove Preside.

(�a OEA
WASHINGTO'!\ o B:n 1-

baíxador Ellsworth ;>·unkp!"

eleito Presidente do Canse·

lho da Organização dos Es

tados Americanos COI<;A), é
um industrlal feito díp.o
mata, cujas qualidades ,,',

cepCionais o lavaram a

muüª,s partes dO mUlldo, a

fin1 de cumprir imp'Jl'c.'t'ri.-, l,'al Sugar Refin1Pl': C()�l-

tes missões. pany", um' dos e:lJ,Ii'C'5 �F;n- ,

.cipais ela finnlol"

.
Em janeiro di) corrcntr:: Durante sua e,al'�'(iIl'a" cL -lar foram p"bí

ano, o Présidente JonS0)1 como l1ol11em ('e L<!WJUGS, va. em 1962,' pe�o
,

't 't
. ,...... cretário Geral, I:·

c nomeou repTeser:t'lnte VISI ou mUl ·as vezes ," l\iHe-

dos' ES,tados Unidos F0 rica Latina procurando. Nações Unitlas: e

Conselho ��a OEA, Em p0U- ""'conhecer o sr�u P0Vr.:., C.lJS

co tempo, com o S8r�no, tumes e instit'ui:ções� (0'110

habilidoso e cem"t.!'utiV.l Embaixador na Arg0n�Íl,!-t,
tratamento (lado �l.OS pro� pronunciava sellS d:.,;rLir:.,o;5

.

blemas da' organjz�t(;;'lO rE- públicos em espanh(ll, I

,gionalM, c0f,�quistGll J rés�' �m 1952, u Prc"iL\é:<lte

peito 'tle séu.s colega 3 laL- Truman ·enviou. o Emb:ii-
''I ni;a�!it:� '-" . ,*oll?'�> '�udor Bunkel> à EàHa, on

'.'g:as nli:o Con!ijlh<1 � 4lDnsid�� 'ge. 11,ais uma vez, .:nr'stl'O,j

ran-nO' ;"lUU 'gent:ernv·l1" .. ( .as suas qualic18,des r:c iP-' 1;i;r;npe:;t:ou também
<. \'-'

'

gociadur. No ane- 'S'""Ui"õe J"nte papel na tare
O sr. Dimker teve H S'la, retornou aos Estados TJni- dirimir as divergêne

dos e,' de '19'54, à 1D5ü, 3f'l';: tre o Égit'J e a Sal'
. viu" lIa .quaJ �idc ele 1'1:e

si<ltmte da Ctuz Ve:'w:;tha'
Norte-Americana. Em j\!
lho cÍe 1956. o Pré�slclente
Eisenhower nomeou·o. .1e

legado do Estados ,Unidos
à Assembléia Gp.ral das NR

ções tInidas.
Quatro meses ma's t':tl',:le,

Oi Presidrntc Eisenllow·ér

"Nova lei sô'bre
I'rnpôosfo de Ren...

da de Pessoas
Físicas
RIO, 1 .:.... O Senado arJro

vou o projeto da Câmara

que altera a Lei do ImpôRto
de Renda, introduzindo·lh�,
porém, numerosas' modifica, .

9ões devendo a materia, por
isso mesmo ser _' ainda exa·

mmada 'pela Câmara dos De·

putados antes de -ser remeti·

\ .
da fi s'1nção preSidencial. Se

gundo uma das emendas a·

provadas, o imposto de ren·

da "não e:vecerá, em nenhu·

ma hipotese,' a 116 das imo

portâncias recebidas", isto

é, dois salár''ls.

Foram aprovadas, em blo·

co, as 45 emend'is propostas
peÍas comissões tecnioas, se·

,�f3j,' !ruindo·se a rejeiqão de to·
":-

'-'

das as emendas com pal:ece·
res contrários (em numero

superior a 60), tendo �do
requeridOS apenas quatro
,destaques, para a votação
em separado, nenhum, po·

rém, P!iSSOU na votação
'

fi·

nal.
\ '

Nenhuma alteração foi feio
ta na parte do projeto refe·
rente em �ue. se procurou a·

tenuar a :ncidência do im·

pôs�o de renda sot.·e a peso
-soa· física.

�

A modif 'ar.âo de' maior

significado feit'l pelo Sena·

do foi na tabela .( ',borada

pela Câmara para os assala·
riados. / •

VENDF-SE

I'

FabricQ'd() �

llçados Sola·
do Articulado.

..;

Tratar na Rainh:: das Bt-·
cidetas - rWl ConselhbLl'o_
Mà:ha: '- ,:NESTA,

priineira nnssao d lf'!Grrdl� mandou-o à In

tíca, 'em 195!, quando fo,' Einbftixador dos

'escolhido pelo :'-':c3�cl(�me' Unidos, pôsto e:.c

Truman jJara o c".riP ce

Embaixador dl"; Estacl,,:;-

mente difícil na

síão. Ao deixar f
1961. "o sr. ,Bun1<e '

maclo como mr.

populares e 1'esp'

'plomata'S envi'1.r1-
tão aque)e paIS '

taclos Unidos,
\
Suas. 'qualida:lc'

Unidos na Argenulnu
então, exercia as lL:Ht:tKS (!.;:

Presiden te do 'Cm' sdho

Admi!1istrativo da
I
Na ti l-

resolver a velha que
futuro da Guiné Oco
UílT plano re:::igido 1
7;ullker serviu de ba.

as negoc�aGões entre
landa e Indonésla
disputado

�:a, J'1a afio passadi
,O sr. Bunker na

Yonkers, l�ova
dia 11 de maio dl\
Após sua diplomar-i'
1961, pela UniversU

Yale, o�de estudou

lhar 'na

'Refining Company"
-----.>

• CONVITE
,

.A Direção <la Escola Profissiona;
nina "DR Jorge Lacerda" de Floriar

'rem a hom'a de convidar -V. Sia
para a Exposição de trabaD.hos manuai�
lizar-se nos dias 6.7.8. nos segui;ntes I
·,das 9 às 12, das 14 às 20' horas
Rua General Bittencourt no, 72 -

VENDE-SE
TERRENO CrOM 450ms2, sitl,

. Praia do Fórte. Pl'eç'l a combinar. Trc
dr. Flávio, na Fb)a Presidente Couti
Apto. 2, ou à t::m:h pela fone 3596.

VEND[JSE
\

.

lIma MB.lfV�na de Lavar Roupa
Bendix em .!crfeitàs Condicõ,es de Fu
I, �

menta. lfacilitg-se o par��e'nto. fra
Telefone 30Ç:;

./

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LUÀ�O ,,,,,,,.OI.OMt.iJ
'

,

'visitas e cc.irerêncías em

diversas Ci(ade�, dos E; ,"

. 1., desde doís 'mil a seis mi

.nões ' 'e habitantes; pontt-
ficanrlo .ohtcago que poss-e
o maior abastecímento de

água do mundo, como tam

béin a maior estação' de "r:�,

támérito de, esgotos 'do 1610-
'00. Para dar uma idéia uc

grs."dez,$l do tratamento Je
'

'esgotos em -;ücago, bas'.),

dízer que concentra uma 1..<>

puíaçüo duas ve7.(.'". e meia

a do Estado de �" .. � .. "a Cata- I

rina.' '-"

SEMANA/DA MARINHA, IN1CI,ARÃ
I I '

"

DlA SET� PROXIMO
•

"

i ">

AINDA comenta-se o ele

ra�:te baile das orquíceas,
realizado nó -'t)-:"'ube Doze
de Agôsto.. A- orquestra de

Castelan, esteve no' S2�1

: melhor dia ' apresentando
novo repertório comfn1usi

.

cus do cBrtaz Arlindo, com

o seu vibrafone, dF:u nota

nlta.

Mej,}(les Jacobi, Eva Mad:.
L�st�n, OI JU1JÔ 'Schauf-
•ert, Gilberto Iva11 Prcven-
p,; o. Ivanaslea Maria �\e

&,oll2'a, Jane Neves snecn,
Loíva Emilia cled 'bouz':t,
Paulino

. Feldhaus, Rene

Yrd!üal'in, RogérlQ Adolfo
R,uforr Sérgio' Almeida:,
Tadeu Teixeira Dutra, Tar
'cisio Gargioni e Vinici'ls,
Waltrick. Amir Francis,!o
Lando orador. (Lages).

/

(

HO,TE, 'as quinze hOLlS,
,no Comando do 5° ,Di�tri�:)
Naval �' f. : ....vl'ensa local
estará ,eunida com o 1"'('e
sidente da Comissão' do:;

Festejos da Semana ela Ma
rinha - Comandante Os
valdo Pirtto de Carvalho.

NO C'OQUlTEL Dançante
do Querência' Palace, co

proxuno domingo, serüo
destacadas as treze meni
nas moças. Elegantes de
santa Catàrina de 1984.
Posso adial'ítar que a lis·,
ta sairá das debutantes do
B�ile das'Orquideas 64.

'

ESTA ColuÍla vai promo
ver o Natal dos filhos dos

Repercute em \ todo o pô ,í
"Oecraeacão ,do····M
Vem repercutínno ínien- dírígísmo socialista e con- "Declaração do Morro Alto" .rua, dempclando; os aspec- públicas, . a "Declaração do

sarnente nos círculos políti- tra a dissenção ,entre. as - documento de autoria dos tos socialistas, e antierístãos Morro Alto", programa posi ..
cos,. religio(:::..�, "agropeeuá- .. classes sociais, a fim de eví-: quatro:,autores-,de u�ef9i:m3', do "Estatuto da 'ferra';. tivo de politica agráría ... Es-
rios e universitários de to-' tar UIUI), "angustiosa ques- Agr:áriá ':_ Questão de Coo') CURI'r'lBA ,_ A sccretaría !>o novo pronuncíarnento dos'

- elo o Pais, a. "Declaração do tão de conscíêncía para, um ciência", que' contém 'um' c"t.<\dual 'q.8 SOCledade,'Bca"j.. quatro autores de "R.efQr.:rla
,rvrorro Alto", opúsculo de au grande povo cristão": programa 'positive de pJ1W leíra de Defesa da :T:-2.dü"ã�. "�grp.ria - Questão',de Coiis
toda de D. Geraldo de Pro- A Sociedade Brasileira de ca 'agráría .elebcrado com n FardUa e Prrvoríedade aca- , ciência" vem obtendo gran..

E... :;a Sig�ud, Arcebispo .de Defesa da Tradição, ,Famill9., .,aSSistência de competentes ba ';de lançar �';'!'\
,

if:d."s as de aeeítação por: r.tarte da o- ,

Diamantina, n, Antônío de e. Propriedade; que entregou téc.a ios e' fazendeiros de' tívrarías e em' E>.-posi,(;ões -, píniâo pública paranaense .

castro M!1yer, Bispo de Cam- o Opúsculo no, Congresso ámparo.. B-rt;tgan;'u Paulista
pos, Prof. PÜnio Corroa de \ Nacional,' vem recebendo e Sul de Mina�. O lançarnen- .

Oliveira, Presidente do Di. grande número de cartas e t.d foi amplamente noticia ..

"reto::-io Nacional ' da 'Socie- t 'o.gramas de deputados e do pelo "Jornal do Cornér ..

dade :j3rasileim de Defesa senadores. l.este sentído, foi cío" e "Di,ír!,o de Pernam ..

da Tradição; Fatn.Pi'l e Pro- muito e,:pr6:'lsi.vo' o telegra- büco", '/

pricdade e' econoh�istà Luiz ma do vtcc-líder do PSD; 00'
Mendónça de Freitas. Es&a '

putsdo plUrno de Carvalho,
declaração ;cl.roo.,m lLT!l 'Pro- aplaudindo (' solirl:u:zanclq ..

grama positivo .de politica se com a. "De' laração elo
agrária, segv do os príncí- Mql'to Aito" .

')1'OS do .11·"rl./ "Heiorma, A- ,

s.
A Assooíacão Hum' .de yo-g�'ária :. Questãn de cons ..

"tuPo)'8.l1:;;a· en\s·.'tlÍnl ,11 tele-
ciência".

,

.

SÁ.o PAUW _ Universi- gr:JJ,11u ,no Congresso NUClO
',,�1 "'erlj jo Que somente se

tárim; em São Palllo e e'u
�

aprovasse uma re ..orma a-
diversas Qutr"S capitais ,de, 'Igrária segundo a "Dec ara ..

Estr.cl0 (l,esC1 .. ,'olvenl .cam,,,
�no do Morro Alto". 350 a

',Janh8.s de Tur ::1 f)p,') de le· '.

"'l'ie,ultol'es de São JClsé 'ele
'l.'qr ao conhecimento de to.... "

'

I
, Fio "'reto sl1hsereveram mar

do opa' ) a soruçaa a.)lonta,
, nifesto ,de integ1'u1 apóio e

da pelos autores de "Refor.. '

dsoUdnried!l.de aos '!LLLGOres ,ema Agrária - Questão <13
"ne:o'l'má tAp'r::í.ri<1 _ Ques ..

Consciênci.a"._ q"e ,consIste" dtfí,o (l,e COn'3l/ leia!', sen o' o
muna gaf.!lntia p::ml o c,irei-

mesrno Stlbscrito também
to 'e ,l)�.'opI'iedad('· s2gu::1.do' ,

• blé'mai,s tarde em nssem la
os pri'1C'Ípios cri,stãos, esL .

lt .J
,

Geral dos l1:2;ril'.lL ores uOníulo à livre iniclati"[l" e
Es�ado de São Pau;o, na se-

concórdia social: cG".traa. '

, de da FARESP.
exproDriação mediante pr'e-
ço inferior ao re",l, COFl�'."H o_

'/_

o EX-NAVIO - Escola

"PI nirante Saldanha
transformado eúl· NavJo -

b:ceanográfic_o <Univcl'sÍc; J.
de Flutuante) está sendJ

muito' visitado pela Sqcicd�),
de carioca. Próximo sábado

.receberá a i visita do Pre�'í.,·

dente Castel.o Branco. Na

mesmo dia iniciará um:.

viagem de estudos <,2�0 .'\.

atlântic0.

, ON':ÇEM; à: tarde foi il'11l1l
• gltrado o BAZAR do NA

TAL,
.

do Clube das Sorop
tilnistas" na' sede ela Reee
Femhi.ino de combate YJ

Cancer, na Avenida lIerd.
cio Luz 69.

func'·)náricis destq matuti-:- :;STEVE' em Porto Ali:'
üo, no dia vinte proxlmr gre o Presidente' do 111'3)
aS 16'\horas, nesta. Redação. 'tuto Nacional do Phlho
Damas da nossa sociedade

I

_ Coronel Sylvio Pinto '1:1,
serão patronesses. Luz, que naquela cidade, FOI muito co,prorrido c

foi recebido p210 govcr11�',-' CoquiLel ele i''l�,ug·ul'ac.''1 o :i �

dor Ilda Meneghetti. ') Tra- Hotel M·arS.m baia do J3ni-
PRóXIMO domingo., ")o, tau do problema de expor-, neário de CfJl1lbl\rtt\ 'r"�;Quérência Palace Hotel, taçãO de madeira daquel�· aconteceu c1omilw::J U8 ele"!

ás 20,30 horas, será reali- Estado, pelo Pôrto d� Rio l±oras, . cOJlfon;le publ!f!l'f'tzado úm coquitel da.nçan- Grande. '€1 edição 0,llterior. N;l(,) foi
te, e.1ll homen.'_,;em a Riü- yossivel atender Q r.r'�!i"il
nha da� Debutantes de .... " convite do'; Dr. OSD1s.r ,':hi-Catarina - 1964 .:_ San�ra

. O SR. RAULINO KoeiirJi.. )es,· «�i�, Vil'�.l'.:;e1de c?,'rH,""" .'
Zanatta - ns Prinee�as,: inn:uguroti' l'n::ti.s'· 'un'l" de�t�- P\Íssos 3.ssU�l1idos na 11 -. '_
Maria da Graça Pin�o, Artil "cado; êm:w-,cen1ç1iQ1'é,nOO\ ,é':'- n'a ocasião. Felicità 1\1,);; ,_

Ligia Pinho Zhnermaml, me�al, nQ, '�ljh!l.cap", M;.1-:- .. q.Q:ela argrmi1.f.rçuo ".,10' III JEliane Pires e - a Rainha, ',ra 'na rua' DeodOro 19, co:n n umental enlpref'nd'ilne::l to
das· OrquÍ:leas - ,Leonor moderna loja de moveIs E' que enriquecci:l" u V) 1'1 " �la
Pereira Oliveira. utencilios. doméstlcps� 05 Ci "ar!� :ç:.alneária, de Cam-

nossos palaus?s burlÚ.

A FORMAl\.JA do Cur�o
Cientifico -:- EVA !viARI A.

A CEL'SSG, (ELFA

Fpolis) vai colaborar .:o�n

a illlmina�ão Jlatalil1a, r:'j'

1110 fez ano p.r,

LISB6A, (Miss' ,Radar de

S�nta �Cutarina) eonvidail
do o �olunista para às ,0-
JcniC, ..c;:cs de sua formatur.l,
que será r"aliza<;!a no prc;
ximo dia quinze. Prog;·n.
ma: 19 hs Missa rm

I\(;ão de Graça na C� "cetral
Diocesana 20 !.Js.

O INSTITUTO de

çâo, inscreveu novecentos
n Iunos para., o Exame . ',8

i\drl.1issão, que SOr'f1, rcn,',i
zuno no pr.óximo dip, ,dez ,: �

oito horr.s.
Sessâ.o Soleno -e Cll trega de
rertific:l.dos no Colégio D;, - REASSUMIU a direção .lu
(�esano da Ciclade ele Lugc,.' D�1ES, o Ei.lgc�lh"lro _:_ Dr.
Paraninfo: Edmlm,lo "B]i�'l- A,nito Zeno p(.ctrs-, que a,"t,

(�er; Patrono: Emílio B?, ,;- ,!la de regreSS::1f c�os .:iLl,
tistelJa Homenagem' Pós::1-- ks", onde' fez o Curso :10
m.a: - Prof. Wa'tcr Dacb. Administracão ele Serviço,?
Alcides Ogliari, Aldo T,,- de Abast�cimento D'Agua.
deu MuJiverne, Alvaro, :�iJ- com bolsa de Estudos do Go
Cha Neto. Clarinia'r Rés;�, verno Americano. 'Inicio:I
DUsou Ramos ,Barcell(l�;' na Universidade de Ak!'D
Doremí Carlos Bosoi, F;ÍicJ de OHIO, encerrand_o com

(

d'e'

.'

"�
"

'

lI,uHOJ,AS �TEltEO
rU"DIOFONO 'fMPT�,m: "S'l',ÉP"RÇ'L"c '�ONOfí'A �,,!:.'\
';.,'iDTif"OFO Gc:.;"q�;;,t\.,( J.-:rJ·�n:,\:r' "STP,nJi;O" J'

1:AÚ]Gl-O]\-O'TET ,KSP,\Ri( "8TJ�nr�;OPAm("
! '<\DI(\r�)[\;() TOJ\Bi'i'AS ·'STF��ICOL.\"
1'\)(':\ DTRC()::; "i\f(),"j-:;TS", "ST:LHP_;O"

,
,

I

r
I,
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I
I

i

I·
I
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FIULIPS ., iI' lt/Yl�111ti(JO :�:1"
IG,MPIRE - "I-Iori2;oi1tai' Automático"
TONBR,'\S - cores diversa",

, .. ,,'.. C!'S 76,.000 no por fi;,O �JO,rJO
.. , . , ..•. , .. ' el'$ 720.0'1:},1J0 por 612.000.90 . I

, , , .. , . .. .. cr$ 690.000,00 por 587AOO.QO·

, 1.0.1\;(11]1]\'0
w�,'} p��y.�:-;;!..;,� "T�-:T FS'P�mK"

/

(··2\�·.f::�DT��:'Ts:r� ." tLiLJ Jl��P(-\·"RJ>:··
:r}�IGS PO[)B71,JiiS =: .u'j���JPIR�'·.

"TORGA" �up0r AnLümutica

\ '

GeJadeim "CLIMAX" 9,5

(1·� \
. 'NO Querél1c�a Pa)ace H')

tc,l. Ixll('�tra l'D m os Rl·S.:
001', 1'\.rier1.al RumOR Oft .si' , ..

va, D(']1utado' 1\:0 i'\;lv("-h
:\Iin!stro Raol Schek:,
Dr. Anu::t ..o CalU" Depu�"
do Allreo' VidaJ Rfl..tr:; e

r:,\�: Anita Zeno Pel:,
que contou nQ1:ich,id'�;; ',o
curso, que vez nos "SCal,r.l·'

I

,E .DOR falar', no . Qv»
renCla Palao€', O Govern:J'
ia Estado e Sra. oferece-
1'::1.':1 1'�11 !�ntar ao Sr. e SI-.,
Sh�ro 'i(onro, Consul Ger,d
<50 .)8;>50. Participaram lS

8rs Dr. Nelson Abreu e ;::';',:11,

Deputaria, 1\12.1'io 'T'�vDres ("1.
Cnn!la M"'lll' e Sra: Lh' '"

cldes Abl' J Sra; )\iID,icL'
F:drnnpelo Ba�(.Qs. ,o ch\?�e
do Cerinlcnir,l Dr. Nelsrn

N�.�',. � .,�. i

(:I.'� 9!)r.,GOO,OQ nor [t'lfl,30a,00

.

(:1'.$ 6:15.000,00 pr" 5�1[1.750,n()
Ci':) 3l'i2.500.00 por 735.1::"'_,nü

, . , ,Cl','$ 78.<000,00 po;; 657.250,00
?l'S 192.950,00 por 1G4.007.00

el'$ 33�.O(')().In por 3líl.758.UO
c:'� tj.11,,:JOO,0t} por :)'1:7.04(1.01)
(�l','$ fj:;,f.')On,()() ,.ln' 8:10 AO(l,OO
c::.'S t)j.OOQ,OO POI' 31)';.750,00.

('1'." 40tl.(!OU i_;Q por 346.300,UO

\

.. OFl�R'f" SmmNTE I'AnA A PltIl\<JEIRA QUINZENA nr OE7EiUJ,mn"

.

cr$ 4'17.lGU,OO por 403.5tl6,OO

J\.� G1,�LADEIRM3 '\CLIMAX" .I!�M PRJflSTAQül-:S ATI!� 10 \VTESJ:1S, 5:1':'111
l:':NTRÃDA E SEM ACRESCIMÜ

�trevr.IS

;reiipe Sc!hm-idf, 53
.':J�.ti-; l.,. _> " ..� •

..

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

NoHd ..as ·de
linh:i�ubaI L�I '

Manu.el Mal'tins

•. "....... - I.

�JCra:i;ào '-uragào

Pora!:l iniciadas dia 26 db
cDrr�}nt.ê, RS malíiobras pr

,

,/, �s /�f:momL'1adas "Open..

0ão Dragão,". A ação "lmulu
da ô.e nOS3a Mar' '':la. dt:
C;'uei'ra, d('semvo1,'i.e';:'0 po

,treé!!:u ào dtl'l·<:'l (rde 00
i

pl'f.'V1(k os' municí'p:,�" clt

Illlci,Lnba. e "CUl!(.j: Vi do

Norte. Unidac1.es da Mali·
,ha cl1coniraiu .. se des�e o

();n 2:) L . r -x.imidades, do
I' pôr (l Clest. �tcladc. '

Vítima de tU1110. cel'cDrnl
fale06u cliu 20 p.p., o sr �o ..

sé JoviÚÓ PereirJi, o qual de,'
sen:"pcnl�ava

. fun9r{o profis,"
sinnal na Cia. 'Docas, desta
ciaude. O extinto que gozàva
de certo prestigio na socie-

.
I

dade local, exereta o 111an ..

dato c', verE...dor, pela legen ..

eh, O· Pllrtido Tra}Jalhista
·Bl·as1 • ..:irc, desclllpen......ndo
suas funções :"'3gislativas
com plera ret1dau moral.
Sall �f>")ultnmento contou
cdr 1. Pl�_;é: ,ia de irúrneros

am:..,;os e autorid.sdQs.

Co�gresso M:uuJcipal

Com dbtiho ao Balneário
de CabeçuQ.as,·seguirmn ,.0-

ie o Prefeito :Municipa� ""r.

Moacir Orig.:: e o Presidente·
da ç,,_.tlI"ra MuniCipal, verea ..

elor O'··�vio PossenU, os

quai.s rep;esentarão Imbitu..

.

no Congresso que reúnef
'I, O� 20 maLn:-: ,muriicípios
I (·!',tari'1enses. Na vrcl,pTll do

I '. ,a do cO;,lcla�e, esta!'", ,o

I' l�l'(':�len,,:t de agu.a e .::sgôto.
I

" Puh"h::nc1(vs' a...",llh.,,,, n. êsseib
I n�uni.(" "lOS, serão forn<;:cidõs'

! oD:Jrtunidade.

)'
I

i f\visn d ponuJ:v:ülI I

"

"Opei'aç..

ão D'·iI.�ão'·

O" hr.tbitnrite:-, .1a l(..Jalida�
ele ds Jbirnquera. nêste mu ..

nicípio. e"t'ão proih".das du·

rante três dias, à ",11'tir de
hoje, de 'Sair às Tuas, por· \.
111 o t i �r o d fi liP0"ação;
"Dl'agt ,', efetuada n...s pl"'''
?<imidaÚs de ft. raçattl'f)a. e'-

1"0 Imbitllha ._ Garonfj,ba dn
N0rt,() Vários exercícios ,fo, .'

, ...." Jc. <Ldos
..

efe't.o na ma ..

n1"1': fie hoie, corr. detonaeão
(l� c<1nhõcs. � longa à;';tan...
(';�1, do m!i;r "

'Lra' '-' tc.rra.
r�l.mhém a, popula,cão de Ir
bitulln est.á Der-' ') p"'colno:i
c,a1,.",,,'l;e Úl',?ual'ada,_ atr,avés

01'
" �. i') .. ,.J co" �'" �

A. campanha prosseguira "

.

cargo da Assoei..aeã;J :10s
,

P!:::ntidnres rle .C<J.HS: d!� Per,
nambuco, na pessoa do S'�U '

presidente, deput.x,o F,ran
císco f'-alcão:

�,Ar.VAnO'� - A diretoria
regional dp. 'socíedade Bra

sileira de Defesa da TrncU·

ção, F'anúlin. e Propriedadt�
montou no:;; pontos princi...

pÍ).-is da cidade· Exposições
, ("!

ção do Mono Alto"., Carta
ze� e .vo18.ntes alusivos à

campanha contL. a ref')nna

agl:'ária ',sociallsr.n e 8n�i:Tis ..

. tã e�t.2.o ,�e·:"\':'to 1 ,7;}s,-p:�ln.'.:f·e

p<;:,alhados, na cnt'iJal baiü'l ..
na.

Os "'ta·1rl,.l "p�r-"e"n'�"'"'' a'ri..... _ .1. .. _ •• , (.,'. :.;;: ..... >Al" __ I. /- .-

d::t um hist ,jrico elo best .. sel-
ler "Refd,ma' AgráJ:ia

Fon:7ALEZA - A Socieda- questão do. Cunsciênc;,a",'
(:(2 1:1; ,-, ,eira do' Defesa da (�v.a nelte mês completa 4

'lfEt;j_/,idQ. F'111'ilia e Pl'oprie, an()s.' Merecoram ,!,ünda es ..

.
d.é1de _� Secção elo Ceará, P' :ial tiests.que outras obras
instalou num dos principais anti-socinUstas, . entre' e1as,
pontos àl1. cidade a Exposi· '�A Libe:rdad� da Igreja no

�.'ãG r�" Lár°nlllento da, "De.. ,Estado comuni;;ta", em 4'
"hra" o da �'[orm Alto. A.. lingas. 0usr.io d� autoria do

));'\"5('
.

,1 riind;J, pai;léls alusi.. Prof." PiÚllo Corrêa de Olivei,
vos .. to.da:.; as carnpanhas ra, catc'jrático da 'Pontüicia
�1j1t:i .. soe1a1ista5 PQr eira nja- Universidade Católica, de S/
IL'.uda",. E;' e11crme a afluên- p[lI . Ê<'se estudo foi receú
cia de visitant.es, temente distribuido 30s Pu-
,\"Lol.lvável sob todos os drr 3 Concilia!'es participan ..

aspectos a mostro. c18. Sode.. tet:; do Concilio Vatie!lno II ..
dado :l'p.sHeira do Defes?, _)ELO HORIZONTE - Já
da :rnl.(Üção: Família e_ :Pro.. se encont.ra em foó-�, �s li..

priedade" foi o que deixo', VTarias desta Capita� a "De;
'regi�3trado no livro do.., \-j&.. daração do Morro Alto". O

i r,�Les Q 'Uet:egitd;o; E�' , ..set�r univ�Tf"!�ãrif: � Soeie ..

dá SUPRA, Sr. arlos' "Iii'l;I.r· --t'fltde 't:l.rasl).erNC" �} 'O€fesa
�reto Ràuios.

' ,

'Tl>:tdiCão. E'ámr<\ e 'Pro
REciFE - Univel'sltários prieda:dc,' ve.il

'

p�omovendo
jrm(i'l.mm,!1r Capill"1 a unm i'ibr�'[lte .campanha ce

.�-- ... - ......_"--,_,
\

,

f
..

'.'

I

---- "--- .. �---"---.-'-� . ........,.,..�--_ ......_.-...._
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\ �
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DR. OSV{ALDO KERSTEN
-'l',._USENTE
I,

'

(�UraIlte O ines de Dezembro em viagem
, ,

estudos na Argntina e Uruguay
'2/1�/'

.

ue

__ Io',,_._, ... _�

ABERTAS INSCRIÇOES D.� C T.
POSTALISTAS.
,\ ,

De 16-l1�64 a' 15-12-(' i-
cr$ ·,:212.(JvO,ÚO' a pai·tir ri.e fev.

. e/8DS' de aumentÇ) ..
DOj�ull1'en�b$: T:itulo de eleitor, 2 fotos

o x 4 '--: .. Calldklato& de ambos os sexos de 18 '\

Ordenado
de '1965�
\

" .-10 'lnos(l.':t;: CJ.. .

,APosrhLAS COM O ,NÕVO PROGRA
MA,. edição 19p4, Encontra-se em Florianó
polis: Lh'Taria Rec(i)'i"d. Rua FeliPe . Schmidt

R p�'e�nt�nt(s tambêm. nas cidades de

.Joinville, Blwllenau,· S. Francisco e Rio do
Sul.

.. Bast� e
..
studar por esta· apostila para ser

"\ ' ,

aprovado. .

,.

,

'

.

,Atende-se também pello refmholso Pos
tal Preço 9.00{),OO - Ru� 13· de Ma:�o 592 -

ex; Postal ,698' -. Cldritiba. - Paraná,

'..,.J' "

BraMl.'
, ,

____...

'SERVfCQlt�NiOO-bE-ElÉTRÕNICA A
,

,

O O M:'I, C III O
CollsértQ ,de '.,rádios, gra,va�ores de fi�a,

radio!o� ��n��� �, .. '. -: .. ,) \,- r q

".'rl'atal': J.C., KiRCljOF, Nova, Record,
IUél ,i'�n�1 �e· Silveira. 25. rJne 2696.

�-..;-, .,._---�

J
l

I,

IMPRESSORA

,

,

",

deS41llhos

C:lic;hê$
,> folhetos - cátÔIOoo$

, �

cartazes e carimbos
impressos em teral

papelaria
IA IMPRESSORA MOO�l.O POSSUt todo"! os recursos

I • • ._.'e o neeess,orlo exp,enencla pqra garanti, sempre o

máaim� em qualquer serviço do romo�
.

Trabolht;. idôneo e perfeito,.'" que V. pod4 confior.

!i.;\

"

\

"

IMpRESSOR'4 °MOOÊL'Ó
I')E

ORlvAL;)1) STUART" elA.
RUA OEODO�O !i{! �m-A "

!"ONf;: 25[7' - f.LOR!ANÓPOLIS,
��

•. >;;:.., <'ti.

'\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�SAS ciTY, 1.IúIou'.d,' tos deve ser incentivada
- Um pe�o em a� ;·�éu.- nos países em fase de desen
tura • Je-e1�ro� 'quei ,ir.+lce volvímento.

.

atual ,da<prOdu�clO' munduu Citou vários fatores .ne
de aümem.ospoce ser; in .n- cessãrios para .o rápido de
tido até' 19S0, mas .adver- senvolvímento daque es p�t
tiu quê O ""·àlQr... ,prob\'pltl. ses: IJderança agrícola
da 'allin�nt;ição está

•

ro com vontade ce desenvol
incenthr da" proaução 00- ver; incentivos para a pro
de ela

.

�eve( sef lpcéóf;lva· dução; uma provisão de tec
) M.

'". ,.', " ., 'noíogía derivada dos mv,es-
'., 'timentos em pesquísas ":'-

Á.crés" enteu o perito, c daptaãaa às necessídaces
norté-ar-erí-ano Kennet.'l Iocaís: e organização 'ia téc
L: Bachmcn, q'�� é impe- 'nica local, crédito servi
ratr-o �tisfil.Z�r' as, neees- cos afins.

'

I ' '.1 ..

sídadez de .límentos no l

países 'm Leserrvolviment'J, _',_' -
.

'..,...._ __. /,

ª;��:15�ii�9lnnJâ� eeua« tuqa paltfÍ" d! :JJmdie
agrí�oJ�. CHICAGO, .- l?rocedente zm COOP{, zação com func!o- Ah, parte do carrega-. de Ja:r;Ieiro. Essa coaçác go os srs. Jur-;- cy M,'l2:a,·

de Hutchi in, Kap's?''I, náríos do Estado' de Kan- .nento será transforma-ta raa pa te da "Oper. ç' , Iháes, Embaixador j.o Bra
O sr.' Ba\!'l.man�

.

Diretor
. ", chegou hoe a esta cLaue BaS. '

num p; xíuto chama'no "Fi ,- Cr.ianç",s:, que, de acorde si! em v;as"'ington', Al.:ild:>
da 'Divisão de esenvolví-
mento e Análise cemerc.aí

um vagão carregado ie As 40.000 libras de t"j- �R�' (sigra, portuguesa P8,- com a Aliança para o Pro- C. G anab. ra, Cô••s,': Bra- -

.frígor, produtc êsse destí- gor, cedidas de acôrdo com ra "Estados' Unidos e Bc; � gresf, dá atenção es» ,('ial sileiro; Leonard C, '-Vcll',
do . .epartamento de Agri.:. d' - na o a ,crlanças necessí.a- o Programa de Alim�ntos síl). 1!:sse prod .to é ou \:lo

.

aos rovens necess ,f mcíonárío do -Progzama
Maiores esclare ....imentos poderão SeI cultura. dos Esta(l')s' trntdos d,I" c , as no 3rasil. A entrega para a Paz, serão

" p�.3t .. S pela edição de leite e mau-
....o+rínente. l.c Alimentos ...ara a pilz;

, declarou qu,e um _ declínio
obtidos na =>ivisiio do Material, no, horáric na' produã- per ea.pita

do trígor será feita peía a bordo de um navio. em teiga dos excedentes nor- :'artlqiparao das ce, D:1Ó- e vários funcionários do

das B às
' .' ,Agência para o Desenvol- Caluniet Harbor, C rícago. te-amerícanos ao trígor e n'as de entrega em C,híca- pôrto de Chicago. Ias 9 às 11 horas, em dias úteis

.

de alímento ... 3�. r�istr.,Ó.U, '

mento Internacional (ADO O pôrto de desembarque se- é doado pelos rabrícunte-
,

", Divisão 'doe·" Material em 30 de novembro n9S últimos, ;:"nos, na 'Amé-
ra o .do R;r. de Jan"';r a' c I'anca's p'ohres d" Dl'O' --,----_-,.,,

o

---, ,_.-

" rica L,atina, lndi'a é partes _"':_.". : ,"'_:__ _.
....., u: .

sr",
.. __..::_�.____:.!:

de 1964: do sudeste da Asia. '

, c

(,

I

I,
é:,:i I�.

I� �--------.---- __

Universidade de Santa {ata'rina,
REI�ORIA '. '

,

,

Div�SbO de Material
EDITAL No; 69/64 ,

Concorrência Públ:ica no>. 68/64
Propc.sta para o dia 21 'de dMeÍnbro de 1964

'! Diretor da,Divisão do Ma�erial da
.Universidads de Santa Catarina,' devida
mente autorizado pr-lo Magnífico Reitor ,fa7
ciente aos ,�.ntéressados que se acha aberta a

Concorrência' F- .iblica no. 63/64, -aprazada
paraàs 10 horas do dia 21 de dez�xhbro do
(corrente- ano, referente à aquisição de' mó- .

veis para a Faculdade de Ciências E�onômi-
-. '

.

, c

caso

,Diretor -, JOSOE 'FC .tTKAMP
'4-12J64

AVISO: _., Adq:uira'já''o seu .;anecC)�m
Secretária do ,Clube para a primeira Festa d<

. ,

Chopp que será rea�lzada na Sede Balneária
,. nà dia cinco 'de Dezembro.'"

'Com início à� 21 hm",s'

KOMBI- TERRENO,
- ,.'. {

, Vendem·se uma Kombi 1961 - ótimo estado de conser-

vação e um terreno na Cidade r�ivers!�árta.

Tr�tar com Prof. Viturino
Trompowsky, 29 - Fundos:

e;
.'

EDITAL
EXAME DE ADMISSÃO

(2a. Chamada)
, Acham-se abertas as inscrições ao· EXA·

J-'Ul4," ti ": 4,U U ;'UIiU,,a·
nht. ri quando "e fal:) f?"n EDITAL

,.
' ME,DE ADMISSÃO à la. série ginasial do

áume lto AE' ras�ag� E� _l.es- Faço sa'be-r aos qu� o
i

presente virem ou Colég'o Catarinense. .

. ..

. ponda ,
b �B'&8 perguuta d" I

,I ,
""', cI 'd

' . " ' . ,

�anr'3 uma bicicle a P'lV1 e e tiverem conhecimento .Juec; a p�ir a' :'" Jps�fiç,ãô.':· T lo./-1? ç{12/12 '-'1964.
nht. e� fôlha� ti, car4-at' PO data'd& publicação estãe abertas neste Sindi-

"

TaxI' de' inscrição: Cr$l.O'OO;OO'
, derao s.er reme�as para 0$ ., "

't
I - d .

R l'
� • ..

ii 5 1
'
,...,.' ,> ,

" àegu&íi'S é..t\e �dr namha "'e"dto' as· InSCrIÇ(;�$ pai.a apresc-n açao
-

as
-

e".i7.ação: :.'±, 1· e' 6 de dezeml:ro
dalil ':"iclcletas tÍ.la Cons.'Ma chapas para' concorrerem as eI-eições para Exp�dicnt.e: das 8,OP às _ll,OO horas'
U'Ii, .I.:ho, J;o'uw. no Estreito D' �'M b ., C Ih F J
rua 8ant05 S 8J.và 37 ao sua' irc1oria" em ros uG. onse o isca das .14,00, às 17,00 horas

.

·tado do Clube ti, ou para a e Repr'€Sentalites da entidade' no Conselho Herário: _. Diéi'15/12 -r P,ortugu.ês''''''''iII \n;tll "arihaldJ, da 'Federação a ,que está fi!iado e respectivos 14,30 horé:ls

C I.� 'f'M :1 suplentes, ficando aberto o prazo de 5 dias, Dia 16/12 _. Aritmética - às J 4 30 hora
.,. quo correrá a partir da primeira publicação Dia 17/12 _' Conhecimentos Gerais (Hist6

",g()G.I7'WA 00 'D1& dêste, para o, regist::_o 'idas, chápas na ��cre- ria e Gepgrafia) às J4,30 boras .

Cin� ,�\Ã"J JV· J�� tária, 'dé acôrdo com o disposto no Art. 1.0 Haver� som.ente provas escritas.
Fone: ,J36 da Portar':-a :J.[inisterial h.o 146, de 18 de OU·- DOCUMENTOS: Cerfdão de N'ascimeI

- as 3 e 8 horas -
- Sessâ9 Pró Campa:q.ha tubro C : 1.957_, to (o candidnLo deverá completar 11 anm'

de Reabilita�ão das, crl$r.- As Chapas deverao ser r�giStradas em até 31 de' d€7�IP�ró de 196�.J� Não se acei-
ça���cia�:::!

-

separado; s.endo uma para os candidàtos à tam Certi'dões de �as'cifuert'fg; krrara fins cs-,

Judy Garland. Dirétor:a da entidade, Coriselhp, Fiscal e colares", lU 'simi�ares, nem pública �qrma
.....,.. em -

r'esJ)pçtivos '\ ",up�,entes\ e out�as' para os Rê- Ate stado de sanidade física e' ·mental.!.

,MlN� ES'PERANÇA
, E' voc�

. presentó" 1tes no CC)I1selho da Federação, na Atestado .de ,vacinR recente..
.

.
- Censura: até A anbs f d d'

.

t r::: O d 't d P
.

, .

orma O ISpOStO no ar.. �,. a Cl a a 01'-
/ Todos, às documentos <leverão ter firma

Lill" lU I'Z'. ' '

tarla.. reconhecida.
Fone 3435

- ás 5 ') 8, horas Os r,equerimentos para o -registro ' daE
Hélio SfJUl,v, chapas d�verão ser' apre sentados na Secre-
MilUn, Ribeiro' .

b d
Marlene França tária,' em três vias, assinadas pelo ca eça a

- em ...:.. chapa e acompanhados p,as. relações assina-

°ECABtEL�IRIA
'

da, por todos os candidatos, pessoalmente
- as manCo oro '

.

-- Censura: 'até 14 :an;)3. I r:.ão sendo p2Tmitido para tal a outoí'ga de

,

Cir, tf. IX � rrocuração,. devendo da mesma constm to-
-ás 4, e '8 horas _' d d d 'd' d § 1 O d Art 5 \)

Jean Paul Beln'lànúe (�I OS os a os 'ln ICa os no "
o . �

Françoise, Dohleac da Portaria n.o 146 de 18-10-1957. ,

o HOME�mDO �IO B�y 'Rodrigures_Mach�o, Presidente

I '

ir'r:
'

1�"

--�- ------��--�--�-

/

Sindicato dos' Trabalhadores nas
,

\.

�pr:usfrfas de Enérgia H:dro e Term.o
Eléfricá,. .em Flor�an�polis

o
'

f\l.ncionãrip: 'do: I �l'ar
tamEm..o de }. ;ncUlturà ''ri
se quc;!, �,s ár�as' cultivadt>, __"'-__;;;:".:f":-.�U��---·

devem, ,er aumentadas',
. que a produção d�, alimp.ll

--------�------ -

'Nada de."
-'�REBítEs':

. .E:xl.:à em se,' carro
Lona de �reies CPJ,.ADA8
-:- 600/0 mais .

no ap: -iveita
mqnto d� ã,..,118S.

•

CASA DOS FRE:a:
"tua e-mt.os saraiva 453

iêsTREI'l'â:
'

I.

·1

DA SEf·,"AN·A
D,A SEMAN.\
O A SEM-ANA
DA, .SI M AN A

DA SE M A �iA
OFERTAS DA SEMANA

OFERTAS DA SEMANA

OFERT.l'S 'DA SEMoANA
OF�RTAS DA SE·MANA
'.

' •
I'

O F E 'R T ,A S 1 A SEM À N.,A
O F t R, T A.S· O A SEM ,A t' A

t)'FE'R TAS
OfERTAS
OFERlAS
,OFERTiS
•

OFE R TAS

..

MEYER

'OlEO HUDSCN PARA
MAOUINAS LATA
Cr$ .120,00

.
\

- 'ErstmanColor - .'

'.

"- CINE -'RON�A '

- Censulla: até 5' ano!> ':_',
.

Cine CLORIA '

(�streitQ ) •

'Fr.nf>· 6252
-. iÍs 5 e 8 horas -

Joaquim Cordore
Àriadna . WalteJ:'

-'em _.

O 'PUGILIST\

mais fôrça, mais dedicáf)ão
e 'mais saJ)er e. aCll-ea. de
tudo saudades.

'outro ��O:l�:> que nã\l dei
xa de ter '/ ,i";t!(,'d::>' cnn. o

anterior é que vou pUI'li
car uns 'artigos que nÚ';'ln
trei nuns folhetos (o BRI

'TISA NEWSSERVKE.
Não sâó artigos de valor

pois são peqUenas noticias
e entre os' quais assina!a ...'1

como o cinema vem t�ndo
influência. para a' ciênch,
indústria, etc. Um dêl�s
trás um comentário de um

que poderá servir de exen:�.,

pIo de fraca visao cinema:"
tográfica.

.

\Para manter, mais uns

dias nossá
.

coluna- servi �<í
perfeitament.e, I dêsde qU?
possa . despertar o leitor·

para o senso crfttco. Aci

ma' de cada a:rt15·". dê�s'�s
colocarei brey,es notas pal'd,

prevenir: êontl'a o qué vã.� ',,'

ler.
" '.

&�;ti;�r�: ;��;,

I

Jorge Roberto Bücheler
;,j'

. ,.

.
' Como os leitores deve!'l

ter notado dne ronda está
. saindo co,'" 'l'\lenas freqüên
cia de que o costume.

:1!:sse é um do's fatôres que
quero esclarecer aqui.
,o fator é sem dúvidit

tempo, mas' não é só o' !l'Qs
trato tempo.
A partir tie meados' de

dezembro talvez \!on$i;�alnos

publicar' çloill artigos
.

"lor
mês, estendenr.o-se isto até
fim 'de, fevereIto.

.

.J;

Censura: até 14

I Ch,. II", PFh 'lO -

� ás 8 horas -

I

Tommy Noenan
. Barbara Eden

,
-em

ENCRENCA EM PENCA
- CinemaScope -

- Censura: até 5 :1006

Ciot' ItAJA
. '

Tanto eu corno o colega,
ET""anuel e seu colega LuIz

temos' pela .frente o dite,

,vestibular e não podemos
nos absorver CO).11 cinem'l

apesar de ser- nosso t,ll�a
.

predileto.
'

Comei podem ver faHa
nGa o tépipo que' te'!llo5 pa-
ra outra coisa.

'

Isto __ io há de ser nada,

O�, ?�poiS '��m

anos

,
,

�Hi(' Tnc::p)
- às 8 horas - '

'Jàmes; ,Mason
Sus� 'Hayward
July N.oWmar

-.- EM-
EU E:AA ,H.: () PRGBLEl\1:A
.;:,:, ,CihemaScooe � Côr
"',"'J."'#-

-

de,'�':w. - '

. --' Censura:
L"

'_ _'__�'. _4__
' -'-'--'_'-'

,
.

�, �.

FONE

.
)

._ - ---._:_.---"

-

:OlEGIO CATARINENSE
•

,
,

,

af '

FlorianóI'olis, 30 de nov·em1::ro de 1964
'Ir. José Jadir Harímami si.,. _ Secretáric

Pe. Eugêriio 'IRohr. SJ. D:retor
'/

4�12-,64',:

UNIVE'R.S�Dp, DE DE St� NTA fA1ARINi�"
REITORIA

-

,

Div�são Ide Material
-
? I

• I
.

_,

..

EDITAL N.O 68/64
. eONCCRRÊNCIA PÚBLICA N.o 67/64" ,

PROPO�'fA PARA o DTA 15 DE DE-
ZEMBRO DE 19 64

O Diretor' da D,:visão dQ Material da
Universidade' de Santa Catarina devida-

. , .

nie�-te autorizad� pelo MaftníficQ Reitor; faz
ciente aos :\nteressados que se acha aberta a

Con('�)!rerida Públic4 n.o 67/64, aprazada
para às 11 horas' do qia( 15 -de dezembro dE:
1964, 'referente à aquisição' de, motores ,elé
triCO$, material cirútgi(!o e odontelógico, a

parelhos científicos para, uso da Faculdade
de Odontologia. ..

Maiores
/

esclarecimentos
- :çoderãe;> S�l

obtidos, na' D\,isão do Material, no horário:
das 9. às': 11 horas, nos dias útei�, durante q

mês de dezembro. i

�

Divisão. de Materia', em 27 Ide noveni.
\

, bro de ",964.
,DIRE110R�:"

", ,.,_'!'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

Dirigir-se à Rua João Pinto n011
/

ESCRlTt)P.IO( Df· AuVOCACíA
. DR. NILTON PEREIRA

Advogado
ABELARDO H. BLUMENBERG'

A.·HAHN
e PERSl

Solicitadores
HUR Conselheirr M::Jfr::J

.

4� ._. Sala 2
ACÕES: CIVEIS. TRABALmSTAS. CO

rMERGIAJS. PRÉVI0ENC�A SOCIAL, ETC
,..------'----

ImprêseEditorit "O F�T ADO' 't�a
(·.dxa ,·,,'!tal .

nmE'l\h,
a,llb,m� .íeAt rude ·"'!lI(1
.:

GERENTE
.
nommgos Fernandes c.i" l\qUiü

REDATOR·Cf!EFE
Antônio Fernando de Am lr&.l '3 SilVf,'
DEP,lIRT,\NJEN'fO DE FDITORIAL /

.

João Franci�co Vaz Ren(>tih� P ;�h() Paulo \iachad,
--: Osvaldo Melo

PUBUCIIlc\H:

Ailton Anioilio Pereirà �

DEPARTAMENTO CO l,F�R�Ifi..l
I Divino Mariot,�

.

COLABORADORES' .'

Prof Barratros E'ilho,' Prof, OSVRiOO .i:todrtgues Cabr�
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gam.
Lobo E'Eça, Ministro Milton Leite da Costa, D.r. Rubens '

Costa, Coronel Cid Gonzaga. Major Ildefonso Juvenal
Walter Lange, DJ'. Arnaldo Santiago, ,Doralécio' SOAres.
Osmar Pizani, Dr. Francisco Escopar Fil}Jo,' Zury Ma.

ehado, Lázaro. Bartolomeu, Raul Caldas Filho. M:arcilio
Medeiros Filho, Luiz Henrique da Silveira, A. Car1os�'Bri
'to, Oswaldo Morttz, Jacob Augusto Nãcul, Major Ed
-nundo Bastos Júnior ,- C, . Jamundá, .Jabes Qarcia, Nelson
',Bras\...ler, José Ferreira da 'Silva, Clemencéau do Ama
"Ill p- Silva, Jaime Mendes. Cvzama, José Roberto BUá

.
cheler. Joãl) José Caldeira Bastos', João Nilo Linhares

.
\

Aqente, Oficldl �a Propriedade,
indusfricll

Ri>gistrú d_ marcas ""atentes àe invenção
'1

nomes �omerciais' tít,.Jo� de estabeleeimooto
insígnias fr.__3€s. de pr,,;,agan'df e marc'� de

export<>ções
Rm�� T�nentp Silveira 29

Sala 1 _- A 1t 'S da :psó Nair
l° andar ,-0

Florianópoti�
.

3�nr
._---_ .....-..----

i
>

O j ..�J, -, s�«s'

C'� �HIO�.�,_I "--'"
�.

V�ê' óculos
b \n �d(}pt(1dos

. \

';
.

\

. atende,nos' com exo"idõo
suo receita de óculos

\
ÓTICA ESPECIALIZADA

MOOmNO lABORArÓR�,

DLimie1se dB t'aulõ Ribeiro
COl�tabilidade . - EconOlma - Advo

cacia Impôsto d� �enda _'. Emprêstimt> -
Compulsóri(, _,_ Reavaliaç�o ao, Ativo das

: Emprêsas (Lei 4357) -- lmpôsto J.\dieiona}·
.�f' RelIda /Lu('lrOE E�tracrdináriosl

ES<":flt�)r,io Huc, Con::. M,afrü. 57
Caixa Postal, 613 Fone 383';

FluI ldn.�pbli� - _, �,..
�------

Vm ü":",strmr, ,UI t;;�t(tnaa't'

Olavo Dantas

Waldemar "de Vasconcel
los, da Academia Sul-Rio
grandense de Letras, deu
nos com "Homens e Na-

.

ções" I um livrb de alto seno

tido estético, social e filosó
fico. A crítíca no Brasil, ge
.ralmente, inspira-nos tanta

cqnííança quanto a muIher
de -Putífar. Os homens do
mais alto valor passam des

percebidos e creio que se o

próprio Shakespeare.' hoje
aparecesse não ,conseguiria
sensibilizar os cartagíneses
que hoje dominam a feira

literária.
. Mas, seja-me lícito tecer

umas palavras de justiça
.

a

um espírito eminente e ra

ro. Waldemar' de Vasconcel
los 'mostra-se em "Homens

e Nações" como uma alma

comovida e nobre a comen

tar ap.'1iionadamente' aqui
lo que a vida nos oferece r'''l

mais belo, puto e palpitan
te. Homens cujas existências

foram legenda, como Rúi

ensl
Barbosa: Antero de Q�ental; ,

.

sia. E é- por isso que a poe
ApQlinário Porto. Alegre, sía participa da natureza da
Alceu Wamesy, -passam a- , filosofia. Entretanto vai. a

IJ ...UUJ pe. spectivas novas, lém. Vai até a presença sen

sob o signo da inteligência, sível do místérío divino que'
da liberdade; do amor e da críou ja

.
vida". O analista

)oesia.· W.lldemar de Vas- prossegue dizendo
J que "a

poesia lírica é a verdadeira
voz do doce mistério, pois,

I no solitário caminho trans
cendental das almas, o que
influe é o subjetivismo das

sugestões' lírícas, veiculando
um, conhecimento do univer
so através das intuições mís
ticas despertadas pelas dê
res humanas.

concellos escreve sôbre
"Problemas da Poesia", ca

pítulo do seu livro, algumas
coisas que. serão idéias de

sempre, pela- . profundidade
e primor verbal com que
foram ditas. Condenando o

I hermetísrr.o poético, o au

tor diz: "3e, as mensagens
dos poetas, os seus poemas,
não se comunicam, estare
mos diante de um ato que
ralhou". .Falando

.

de uma

maneira superior sôbre a

filosofia e a poesia, diz Wal
demar de vasconcenos: "A
filosofia, 'lue é uma catego
,ria superior à ciência; extraí
desta os slementos necessá
rios as sínteses das suas e

laborações, para conheci
mento' do universo. Há tam
bém um conhecímentc do
universo revelado pela poe-

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

SESI
. SERVI'CO iOCt�l' DA H�DUSTRIA

DEPA'RTAM�ENTO REG'OHAl O'E
SANTA CATARINA -

Entende-se que as pro
postas 'de pagamento à vis-

EDITAL para Concorrên- ta� têm prioridade sôbre as

cia Pública da Venda' de - propostas, de pagamento a

Veículos do Serviço' Social vista e a prazo.
da Indústria - Departa- NãC' serão apreciadas pro
mento Regional :le Santa "postas que não traduzem as

Catarina.
.

condições mínimas aqui
oferecidas. bem como ou

tras que estéjam fora do

impGrativo, de pagamento à

vi.Rta ou 40% a/ vista. e 4

(quatro) prestações· lIlep

sai's do saldo devedor.
Os' interessados na com

pra dos veíc,ulos acima espe
cificados deverão trazer

su�s prorbstas ao Depar
tamento Regional do Servi·
ço Social da Iadústria de

. Santa Cat1r�na, sito no Edi-
fício Pahldo da Indústria,
rua' Felipr>' Schr..1idt esqui
na' com 7 d� setembro, '50

andar, ne�-ta C'1pit ..J, no dia
'

1) dé dezf'mbro; até às 1",
horas, hora esta em que as'

prjpostas. serão recebidas e

anreci.adas: na presença. cie
todos os concorrentes pela
Comissão de Concorl êndia
Pública d�ste Depart,men
to Region'lI.

2° - Um Caminhão "MER·'
CEDES-BENZ", ano ,-':S:7,
côr laranja, motor n° .' , ....

3122915 - MBB-6521395, 6
. I

cilindros, 120 HP,.

3° Um· Caminhão

"FORD"; ano 191f côr Cl:.l-·
za motor ).lO 8RI6584, 6

.

cio
. lirl..ú;:os.

4° Um
.

(Jeep ""I :W

VEMAG", ano Hi62, .côr -ver
de :limão, motor n° J-006017,
3 cilindros, 50 HP, ,tração
nas 4 rodas.

'. 5° - Um JÇlep. "\iVILLYS",
ano 1958, côr ve1'de, .DotO·

n° ,B-804049, 6 cilindro�,
90 HP.
OS veículos acima, têm os

seguintes p'reços mínimos
de oferta:
a) - O Caminhão Merce

,des�Benz (do ítem 1"), . _ ..

.
Cr$ 5_000.000,00 (cinco mi
lhões, de cruzeiros) a" iTÍsta,
ou 4Ó% a vista e os restan

tes 60% em 4 (quatro) pres-'
�. . -

A' �ad'a vel'cuIo rece-taçoes mensais, acreSCIC,.s SSIm,_

de juros de' 1% ao mês sô, berá umú prüposta em en

bre o total do saldo deve- veloP'''\ feyhado. e rubricado

dor. pela proponente. Não' imo

Entende-se que, qualquer porta que o mesmo concor·

proposta que ultrapasse o, rente faça. propost",s para

preço mínimo_ ache'" o1:e, J- todos os veículps, �orém.
cido, ficará sujeita· às .fles- tais prop0stas, como se es·

mas condiGõe" mencLlla- dar 9 aeima, 'serão ieitas

das para 'a propos';!;l. do pre- em e::..velcpe,s separadOS, veí·.
ço mmlÍ:no acima apontada, culo por véículo. As' pro·

(Jo-José Pedro de Freitas
isto é, 40% à vi'"�a e os res- pc;tas se"áo abertas na pre- .

sé Arigó) foi recentemente
tantes 60% erh 4 (qf'atro), sença de todos os concor- .

- , condenado pela justiça de
prestações mensais. rentes. Os péigamentos. de- •

d ConO"oIlhas dos Campos, ·Mi-b) - O Caminhão Mercr· verão R8r efetua os em "

. , nas Gerais a 18 meses 00
des-Ban� (�o Ítem,.20}1 ". moeda corrent do.paIs. Na
Cr$ 3.000,000.00 <t.rês (

. .111- parte externa do envelope prisão. acusado' de exercício
"

t d ilega,I de medicina. A v�rda-lhões de"cruzeiro..". ''''lUe contér:1 a propos a, e-
,. de entretanto, é que dos

c) - O Cami....hão Ford verá contaI" as caractenstl-
. mUhares de pacientes que

(do ítem 3°), Cr� "jOO.OOO.�:J ..:as do veículo que intere�a
, 'paSsaram por' suas �mãQS,(hum .milhão '- q-_.in"W'1tos ao nroponante, porque e

. nenhum se aueixou, aue
mil cruzeiros). fac�ltado a todos os p-''''oo·

somente � vaidac'le, a iritran
.

d) - O Jeep DKW V�mag nentE", a r�tinda de . su�
si.g�ncia e o orgulhO feridos

(do ítem.,4°), Cr� 1.80n,OflO,OO nroprsh" antes da abertura
'0'1 de alguns. é Que moveram

(hum milhão e oi ")cent... ., das rh""rnas .. VenCl",a a con-

9 O nrocesso.' Hoie o médium
mil cÍ'uzeiros).· "lrrência no 'mesmo. CJc

el) - O Jeau V"Uys (à') de dezembro, o veículo será Arigó.' é presiri.iário em

Con�elheiTo Lafaiete, onde
ítem 5°), Cr$ 1.500,\..J(1 �(t

_ eI�óregue '10 comprador, me'
.

t d
. 'maI's de duas rilil pessoas(hum milhão e quir'Km', ...s diante (:.,l'l1primen o as eXI' .

lhe visitam diáriamenté ori-
mil cruzeiros). gêneias Sllnra referidas. I
Para os ,�eículos m€!r.d)- Os velc'llns de que trata o ginárias' das mais distantes

n'1dQs nas alíAeas (b-; .;), Ofesente' Ri) 'ITAL, se en- partes do País. Ainda não é

(d) /e (e), as propostas se I.;v«êram à d)sposicão dos possível se diferenciar nest�
. n·osso Brasil, entre o· exervinculam às J1'esmas con in.teressac1os para exame e

dicões do veí�ul0 especifi- vel'ifi�a(>ã:,), TI( Edifício Pa· cício d<l. mediunirlatie e o do

cada nH alínea (a),
'

l�ci" .dl1 Tndú�tria, rua Feli, curandeirismo. (Outro item.

Na hinótese de up.gam"n· 'Oe .:lchmi1t esquina com 7 nara ser m()difi�ado, na, Cons
to, parte a "vista e parte EmJ' de setemh\<), no horário da� t,ituiqão) Se fôsse n� Ingla-

parcelas, o veículo 'serf 8 às 12 r·oras e das 14 às terra, nos Estados ,Unidos
transferido com a clhllsula 18 ·l')oras. ou na Argentina, Arigó teria

de "reserva de' dor: .d1.10", Deuart13mento Kegiona) do livre ace'sso a todos os Hos-
-

1 i 1 d I dá t'" pl.·':al·s., "'nde_sells gui1'ls no-até pR,(!'amento. final e o r� - Servi�o !"!oc a. a n s ,,18 " v

t1n rtn pre('n Aferel'Íf"1o se}' I err �atlt�' Cat:>nna em 17 derl,;,m ourar, O que mais

'nhi>rtn nnr !\jOTA ("'••0 ('10 ,..,�--. ".,I,rn ne ,Q1i4 . ,mp. c'leiv..!l intrigado' é -Qllce

ORA, idôneament a� A COlI1Íssão de concorrênc� também desta vez não se.
-

respectivo /".( '
.. 1:,,::' t�_man:ifeStado, -l1 Fede-

SANTA CATARINA PRECISA DA BR'"59
2�.,38l:ue �aj'6�!:�, � ,���� ,E;,����:e.ir��· ;��"''':':'.:

'f

( ....'.... ,.'ji

VENDA DE VEICULOS

As prorostas de�rão vir
em envelc peS fecl.",Jos, com

o ml'iximr. de Sigilo, traZb.n
do com t ,)da clareza 'e pre
cisão c v'�Íclllo que interes
sa ao prípqllente com O

respectivo valor de oferfa.
que serB. iefiriiti.), É inrUs

'pensável flS r>"<5!naturas dos
interessad ')s na resnectiva

proposta,
As prO]:'OSl.diS deverão se

'referir a cada veículo �e .

per si \

os

Na verdade, o .mundo está
escrito .' na linguagem da
matemática e da poesía, co

mo afirmou êsse portento-
50 fil�ofo e poeta que foi
Teixeira de, Pascoais. .Dízía
me uma grande amiga e poe
tisa Odete de Toledo que
poesia é a' transcendência
da palavra e para que a pa
Iavra seja é preciso que se

ja nobre. Pa�a Waldemar de
Vasconcellos a peesia é a

mais. profunda voz das cóí
sas universais e um grau
supremo da inteligência hu
rn""'t'\". ��n.,..;t.n� de V�Ti.O e

.prafqnda ' engenho, Walde
;meU' ue

'

Vasconcellos abran-
ge na sua compreensão . fi
-Iosófíca as questões mais

· pàlpítantes do destino S0-
.

.

cial :'e político do homem

-Inos últimos tempos. Tendo
uma, aversão instintiva às
ditaduras, condena 0\ pros
sionismo gerador de duas
grandes guerras. estigmati-
za o regime comunista com

seu delirante messianismo
internacional e seu mito do

operariado desnético e ar

rogante; a propósito do co·

munismo russo; niostr:a a
· divergência eptre a doutrina .,de Mar� e a experiência rus

sa, acr�ditando que�o regi-

Pelo pre'sente, Íevamos ao

coni;lecimentci de qupcTI inté-
REPRESENTA... ·1'ES ressar possa, que SL encon-

Representações A.S: Lara Ltda. Rio (GB) _ Rua 8.6n& tra à venda, mediante con-
401' Dantas, 40 - 5' andar :- São Paulp _ Rua Vi�ória, cor,rênf'ia pública, os veÍcu-
657 - conjunto, 32 - Belo 'Horizonte - SIP - J;tua aos

los at::,afxo especificados e
Carijós, 558 - 2< andar - Porto Alegre - PROPAL .-

Rua CeI. Vicente, 456 - 2" andar. ' de propriedade dêste Depar-
, Anuncios mediante contrato de acôr90 com a tanela \ tamento ReglOnal.
em V)gur.,

.

,

"

fo - Um Gamirihão "MER-
ASSINA'l'URA ANUAL Cr$ 6'.000,00 - VE�A AytJLS4 CEDES-BENZ", ano 19fiO,
Cr$ 31),OO� - ,

I

.

• côr verde claro, motor
(A D1R.EÇAO NÃO SE...RESPONSABILJ.� P�LOS OON .. OM.321919 A, 6 'I' d osCEITaS EMITIDOS NúS ARTIGOS ASSINADOS). Cl}In r ,

120 liP,

o casó José Arigó
AI Roger

I

Esperei alguns dias, lendo
com grande ansiedade todos
os' jornais que me' chega
vam àsvistas, dàqui oti

.

de

fora, em busca de algUns
detalhes sobre o caso Ari

gó. As notícias vieram; não
há dúvida. Màs nenhuma de'
las veio seguida de um co

mentário,
'

que confortasse
a fa·mília.:.espírita que acpm
panha se_mpre com espectati.
va a obra caritativa de José

Arigó, como médium e por
tanto instrumento futerme·
diário 'do espírito do Dr.

Fritz· e do espírito de F-rei

Fabiano. Esclareço que

quandO me dirijO a "famí
lia espírita" é aqueles que
.são hUmildes, bondosos, ver-,
,dadéiro$

'.

cristãos, com, os

seus defeitos é verd'1de, mas
· sincero·s'. Jamais me dirigiria
·

aqueles espíritas de
.

"car

tola", 'que se julgam deten·
tores de tôdas as verdades,
mas que se esquecem numa

ocasião como estas', de ofe

recer uma palavra de escla
rechnento aos espíritas mais

humildes,. muitos deles sem

condições de poder compre
ender ou interpretar uma.

crítica quase sempre sem

fundámento feita atravé� a

imprensa' ou por 'outros veí

culos.

FlHR} 'fi'knan{..p. tis
Eua: DeJdo1.'G No 23

.•"t,',� ,,":,.,:, '�;�:' ',::�{Qa48 .. ,,'
.

que incerimos em nossa

edição de hoje por solicita-
çao do nosso cOlabor
Arnaldo S. Thiago.

me ímplantado por Lenine
se inspirou mais no niilis

mo, que queria emancípar o

trabalhador do seu ínfínitó

sofrimento, do que no socía-
'

CI'· O
)

d
I 'I'

lismo cientifico de Marx; a In�ca
.

dontope latnta
catástrofe russa foi devida- '

ao material incandescente Dra. Iara Odila Noceti .Ammon
do níilismo que negava Mét d psi l'�

.

de o o ,ICO 06.lCO mo erno espec1"1)'Deus, o espírito, a Itlma, as '-Q

idéias, as no••nas e os valo- L.J.do para crianças. .

res supremos, além de que
.

Alta rotação
,

a arte era para os niilistas· '

um luxo culpado. Ele prevê, Aplicação "tópica de flúor (para preVe
na Rússia, a evolução do.co-

'

çãn da cárie dentária)
munismo terrorista para u-

Atende também Sf1.S.ma democracia pacífica e

progressístà, integrando a

inteligência russa' na cívílí

zação ocídental, levando as

sim a cabo 'o plano de Pe

dro o Grande que abrira a,

primeira janela para o oci

dente. De qualquer modo,
êle é I contra. a. concepcão
mecânica do Estado. Para

Waldemar de VasconcelÍos
tudo tem como fundamento
a liberdade do espírito, pois
o progresso floresce digna-
mente quando a Iíberdade
Ilumina as consciências e os'
destinos humanos.

'(Cbmentário lido em ses

são da Federação das Aca

demias de . Letras do Brasil

de 24 de outubro de 1964 e

Sómentecorr- hora marcada
� ,

$,30. às. 12 e dasId ?<:; 18 horas
das

\

CLUBi 15 De OUTUBRO
Dezembro _. dia 5 _ Uma Noite na Bahi

_' dia 19 -. Personagens de '):o'ilmes Celebr
- - Conjunte ·SAMBAMBA.

ORA. 'E V A
Clínica Inf�n1:il

Consultório: rua Jerônimo. Coelho no. 3
mconju, 207 _' Ed. Julieta Fone: 2495-h
ráriodas 14,30, às fs hs.

,�----------------�

Ouem cons'lroi� já sabe

Tacós e Paqaeís lo

Rodapés Forras
Porias de Ferro, e Madeira
Janelas de Ferre, de Correr c Basculanles
,Porlões dê Ferro'
Para pronla enlrega ·e por preço ruais economicos

CompensaoQs· Paraná . Ltada
'OI I .

RUA' DR. FÚLVIO ADUCCE, 1.0 148
\. I'

T,lefo�e 6277
EST'REITO

.�h.i,a
Pau·Marfjm
Gonçalo-Alves
MO-DO� '.

Carvalho
Pau-Oleo

':t;om{Jenssados ,de.: fiou'
Amendoim
Loro
C'alJreo.va \

Cedro
}"anlasia

e os lamosos

MADEIFAS
LAMBIlS "CC!)EPLAC"
HOBRES PABA REVESTIMENTOS

"

�-.......---"----'__.----------;------ ._-�-----"I

SAN':ÇA CATARINA PRECISA DA BR 59

IMOVEIS A VENDA
/.

- Casa no centro - C;ristovão Nunes Pires, 23 _ 3al� - 3 quartos - cozi
nha - banheiro completo'. - dependênci?-s. de empregada. - telefone - preço
:::rS 4,000,000,00.

. .

- CASA DE TIJOLOS h,� ESTREITO - RUA BALJ:-..'-::A'lirO - QUASE JUN
,TO A PRA:;:A� COM GARÂGEM. PE.:..ÇO FACILITAD,'.

'

quártos e de;>endências san�tária.s. .

.

- Palacete na rua Visconde de é ro Preto - Fina rp.sidênda, em cima tem
4 salas -.4 quartos :...., banheiro - cozinha e �anll:idão, Em Ib':lixo 4 salas
- 4 quartos e dependências sanitárias.'

I

_ NA PRAIA DO PEREQUÊ, - CASA NOVA A MAIS Ll�.:::>A DO LOCAL -

2,PAVIMENTOS COM 6 Q'tARTOS,-- 2 SALAS.- COZü{HA - BANHEI
�O$ --:- AINDA N�O FOI EABITADA. PREÇO COM FACILIDADES.

- Sobrado na rua João Pint,o e :fundos no mar no Caes Liberdade.
- O'TIMA CASA NA R.UA SANTA LUZIA COM 3 QUARTOS - SALAS COM

TACOS DE SUCUPIRA - CHACARA - HORTA '.:_ JARDIM - GARA·
GEM - FINO TRATO. PREÇO COM Fl.CILIDADES.

•

- Para o verão casa na Lagôa com grande terreno - Oportunidade!
- Nos Coqueiros - P:rai'1 da S�udade - Na servidão ao lado do Hotel -

.

Casa de madeira n.o 42 - peauena entrada - Aceita _Oferta. .

.

- TERR'El'iTO POR AU1'OMO'VEL ·NACIONAT. PEQUENO NO BALNEA'RIO
- 2 LOTES ESTUDA·SE OFERTA. /'

.;..... Lote ,Tordim Atlântico - 'metade preço dos preços correntes _ terreno
muito bem localizado. \ I.

- NA PRA'" _ DO MEIO - TF.RRENO DE 15X40 MEROS - 't'NICO COM
F.R'l'o\ METRAGEM DE FRENTB PARA RUA DESEMBARGADOR PEDRO

, SILVA \
- Rua VeVref.ldor Batista Pereira'- C!:l.sa com 3 quartos _:_ 2 salas e demais

depenc1;éncia's - Terreno medindo 12,50 x �ii. metros.t- �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pedra

COLABORADORES ESPECIAIS
1WAURY BORGES - GILBERTO ,NABAS

GILBERTO PAIVA

COLABORá.DV?tES
,�Il LOBO - lVIIL'1'ÓN F. A'ViLA -: ORILDO LISBOA
\1ARIO INACIO COE:LHQ - DÉCIO BORTOLUZZI'

ABELARDO ASRARA.;.\[

CONSTANTE EM PROL

'OF, SANTA CATARINA
"

_ ..

_.._

II,� ./

NO SI��rOR DOS ESPORTEs

, J
-:----...;...---------- � . .___-- ---------*-------

'

..� /
- 'I _ w

Mesquita Cotado Preddênci3•

mejor
- _'---JOQ_-._.�----

Clube' Nautico Riachueic . .aqradável S'Jrpre�] .

ram .grac.. as a um verda- ções por esta magnifica 'ào osportísta sincero e arr-s-reos do programa e [usm- IH ,.

mente nos três p':ll'eC'3' ern derro trabalho de CO!.lJUl1'j vltória, esperando mes-no go d.� todos, que SDUI)i! es-
,

. :!o, e. onde todos, se com- que (I C. �. Riaehuelo l1a-' perar para ver triunfar. oque. venceu, Nos demaü;, tI-, B
.

roo uma 'honrosa segunda preendíam' e o ctesejo era qui para díanter contínue a pavilhão do seu. coração,
coloeaçao, um terceiro lu",'. um só Vencer. DeVI) ressal- conquistar novos t.t'�ur !"8, pois é eíe um dos mats un-

.

tar aquí a. 'a'benegação 'la para maior alegria cta sua tígos .a,f:1ccionados do ftia-gar e um. quarto, vencendo, "'. "'.
, dl.'reto"I:a do clube, aonde imensa' 'torcida. .Aqui' ,,>« ccuelo. "I'ambem foi ofere-desta maneira, brill:a,nt.�- L /

•

-
.

existem homens como o Dr. um destaque que _c, �c\Zia: cido pela diretoria umamente o campeonato.; !)_i- li

Celso Ramos Ftlho, R,)lJérto necessário por-um dever �e l'nf'rt'1llha: ao íncansável J"i),('z.tam pOJ; ai, nas mesas e
,

R'.Mi.mer, .•roao Leonel ,le' justíea: 'o bal'�o ;de dtJs i'j:ii'es mais conrrecidc cornopertas de café, q Je o . da-
. .

'P 1 ..... 1 Daux Ad" sem patrão,. ádqliiri(h, \ c,-. l\.r'ül',;ta' neía sua' extraos-fi;nlàew não ti.Jl,ha de manei ' au a" m!gue <, :.,' ",- ., 1". , ,.v ... ' .<

sío Alves e- J( '? �.�:l'dos centemente peío" �'�'1J�hve',.· cti�ária: :l'1trá· em arrumar"ra a.Igurna; posstbílidade de. .
.

.MUI.ler, que sóiiberam c·t,i.- :0 fei denomínedo. \'''ill'.;er· os' barcos ·par<t esta rnagní-vencer a regata.rque o maís �
, '.

'm'uíar" e confortar os sr:'us
.

La:l.ge, numa' nome l'.tgeIn fic� v1tói'ia ..que poderia consegua' ·s€!�a
um prímeíro lugar ]10 (1;!s 'remMlQ!-es, dando a tamí-

...._._' .

'

'_,__�._

sem patrão e na(:]:.. !mtis, .ia riac11uelina aqueles ],'no
Outros que se diziaH cnten mentes ele intensil vibra
didos em remo �ifil'mav<l,lill ção para conqui3f'.aren·.. d0
que o Martl�em va1ceria mÇll'leira espetaci1l�r o Cam-POR DECIO BORTOLUZZl cinco páreos do prog,ama" peonato catarinerrs� de re
e que a regata ja e�tavá

mo dêste ano. A êS3'es (;b�
,

, ganha para o r't�brenegr'1, negados, ciretores, a,J" ('x-Após nossa derrota frenote' aos J'oirivil- Outros afirmavam que o �.,.,. tra�:rd'inártos rema1ores,J lenses, .enfrentamos aos donos 'da ca:�m, nlui1 R. Aldo' Luz é que tinhJ. mai e a sua
\ ill1�n'sa legião de

01l1.:S, chances de ve.1cer
'

(li torcedores os n1eus mabsJ'ogo que se apresentavacomo liouido e,certo' re9:ata. Enfim, er,'t ale in....
d l' 't":I

� sincer')s votos e fe J�' !t-
a nossa vitórJa. A. 'turma da casa não' havia tF'ressante a gente b:rvir o '

que diziam. Como estavamaté então, vencido ninguém, oe entraram CO!...- errados esses esportista", () .

....__� _

tra nossos rapazes de cabeça baixa; e.já der- c. N. Riachuelo, cOlltrarian

d f d
.

d f do a tudo e a todos, deu
· rota Os .. Df1' a.to apesar a constituição

.'

i é-
uma demonstraGão de ve�'-

rente da nossa turma, que entróu sem Romu
\

dadeiro amor pelo club2

,aldo e Aldo, e com Marco Aurélio .e . Ad�ilsún. qs. seus remadop�s nus se

deixaram impressionar per "formando os titulares ao Iàdo qe Dobes' An-. nada. E aI está: le:varam j)a

dré e Zí, iniciamos bem na {r,ente, e já aos ra o galpão gloriosa da Rij'
ta' Maria o titulo n6.xin1o

cinco minut.os de disptlta,. venc:iâIÍlôs de 13 Ide remo de 19M Q'Jero ver

X 5. Entretanto Q
�

cansaço comeC'ou_a fflze�' . _ a.�ora �_que v� d_!::: .ú� eI!.
. "'--.. .--"'--���" .•

' . "_,��"-----'1;'''�'' .. Unilidõs dr remo. Kere..l1toefeIto sobre os fIotlan01'V)11tanos, nM come...

r� 'j; que nada. ha para dizer,·

çaram a €'rrar os arr:emesSsos àe longa' dis:- mas. qtIe1)1: perde' nUllCl f8

falh le t'_ d convence e nat1:ll'::ümentetância e a ... ar nas : col)l1P men açoes as
vir-ã_o 0S inotiv0ª ae3L't 0U

infiltrações. A rapaziáda.de Pôrto'União" sen daquelfi derrota' crpst� ou ::la

tiú que poderiám fazer frente,aos da: CapitãJ quele clube. A ve'.dad.e �

quC:' o· Riachuelo í'eI2i"lbr'.m
e começaram a se entusiasmar,: sohío 'éâlor ós vel!ids tempos (;';11_ qu,"

da sua torcida.
.

" . seu pavilhão tren,:ulav:t \';�

Infelizmente a' falta de 'preparo' de. rros-
torioso em diverdOS p{!]'(;'')s

, .

( .

. .'
.

e en:.:bia de aleg-ria l)S s�u�
·

SOS atleta,s, não permitiu que se marcasse in- simpatizai'!_,t,es. "lIoie, meus
.

dI' 'anugos, o 'Riachuela VGlt(ludividualmente, O qUe-sem dúvi �, r€so .verIa a encher de aleg"ü1. aquéles
O problemq_ que começava a,surgír. Assim. foi' corações rlachuelini'il que

-que terminou o primeÍ1�o �empo de 30._ :}C 2'5-pa esperavam, más- não QPses C.A,M1-PEftvMA.,TO'D.A CIO/i,DE ...
,

peravam 'por L1Hl vltóqa, E ,t �, 1-.
ra o� locais, cqm. mérito- pelo -en1usmsrRq e ela' veio com sabo': duplo:' .

•
./',

.

'.

.

"

espírito de luta que' demonstraram., ,. '., prim�jro que no p.róximo
' JuvenIS ',- Isotado o Paula Ramos

. . ".,.. d'
,
'. ,anQ e o ano de JubIleu de .

. , .

,

ma', !u��t: :�:g:::s!:":tC;c,::,Z: tl�; I t.u���,k��i�::;\:(�'P,��;(Jue�a�:de Atl�tiê,o � Avaí�
,.

. d·1 1 . a! '§!ltl quando menos se �spe ��,.<��.';. ,,';.• I ,A:,.l�i
'"

f"""
",:

t:'.que,: quando qUlzesSe� po eFl_?m .

reso v�r.. �r�va, ,�ando-nos a .im_prss,,: �r:TQIJ,)S���JS��'� ;KC�> I �ez ·?�n regapartida Tal acontecerIa se nao rIos, :tialtasse sao mtIda de que J Rlacht:' .... " _.·.. ··�'!!;f'f!#ú4, !It ,.. ��.!, !' , ,�
· pr.epí:lJ·� físico. 'Osminu;os iniciais da 2a

..f�se ��h�Z!: =i�:���f�i�� �::� dos Dontos ao "Dará"
.

foram decisivos, ao ineu ver, para a ratifIca comodan.do que os outros paul;:t Ramos � x AvaÍ 1, contro pelo. certame de pn
d
.,. d f't'- C ""rerI'a e -rrial's não acreditassem nel'" Foi Postal Telegrá.fico 4. ]C Atlé- fission:üs da cidade, vistoça-o a vItorIa 0,s an 1 rlOPS. (h..uM ..

•'f
até melhor assim p:1'.-:l. os I tico 2 e Tamandaré 3 x Fi- t.er o Atlético �eito a en-correria era O- que', se via na. quadra.; com· os riachuelinos, A sua vitó- gueirense O , foran1 os en- trega dos. pontos ao Tama!) � _

nossos t.entando refrear os ânimos dos adver'- ria foi mais gostosa e_mais contros disputlu!os sábad.!) dar�.
bil' festejada. Imaginem os f.e- e domingo pelo (;ertame ju- Fala-se que o tricolor do I "

sários .. Co:p.seguido .em,parte, esta Izaram
nhores: um clube que vem venil da cidadt', em conse- Estreito, também não com-( 6:lSmA Df Cl!.FÉ1 ta �diferenca em' dez pontos, que não resolvicu11 lutando há dezesseis ano,] c11lerrcia dos �vais ficou o parecera para enfrentar o' 1

>' ,� .

f Q d '{ 1 sem conquistar um títu.lo, eSQuadrilo pau!:lino isolado Paula Ramos no encontro' E\tI1T.iO P'l)flj\ �1\Ft' ZIT" jem nada a P�rtida a nosso avor. uan o a -

. , r� fi M.' P...

e que no ano passad'J, vaI a .na lideran(:a. que dividia final de ambo's. Se tal acon '
.

• _tavam oito minutos, �om nossa ,rapaziada rai.a no caJmpeon",tu 1]81'3. COm Avaí e Atlético. tecer o tricolor da Praia
.

be t" h a necessan'
.

a disputar apenas dC:13 :·.';rE�OS Domingo, como 'Partida.de de Fora será proclamadoexausta Do s sen LU' ser a 01' .
.

,

d---1 f·' e fechando ara,;]. ,t.e�t�S, fUl'do n5.o se eJietuou o en- campeão da cidr,de .

para cairem na marcação indivi ui:u, 8,lIfl desponta este ;3it:)/ C0111 __
·

de tentarem a vitória. Perdíamos então, P?T uma equipe pfjier0�:I:,:;1'� \ TORCIDA RIACHUEUN'A FEZconsegue des1qanc:01l' "' '"

14 pontos de diferença. O efeito veio logo tineIli, Aldo Luz e CaelJoei-

PASSEATA DA VIT''O'RIA.·I' d ra levando Dara o seu pa- r .
f· com os OCaIS começan o a se apavorarem e vUhão o �amD('.0nát), é

os nossos\ a' dominarem as açôes. No último qualquer coisa de notável.

minuto a diferença estabeelcida foi de 4 pon
tos s.omente� Q' azar então sé fêz presente.
Erramos quatro lances-livre, duas bandeijas
e vários tapinha�." Vencer� ',ns da casa aos

nossos de" 60 � 56, qu� cOmemoraraw como
·

se tivessem obtido () t:tulo dos
.

V JASC
num reconhecimento da maior categoria, e

força técnica da tl!mla do Paineiras que re

presentou a \CapitaL Todos jogaram e os pOD
tos estiveram distribuidos da seguinte manei
�a: Dobes 12, André 5,. Ác1ilson 8, BomUtúdo
12, Zí 12, Mar�o Amélio 2, Aldó 3 e. Hoineu
20. No. próximo núméro apresentarei o que
foi a'çonquista do Vice-campeonato, �a nossa

1
.. seguüda vitória tGontra- os brusquenses. . Até

J P •

'lit\.a.

Começa a se movimentar os meios" náu
ticos do' Estado-para a sucessão do nome do

candidato que substituirá ao sr. Osvaldo Sil

veira na Presidência da Federação Aquática
ih: Santa Catarina.

Fala-se a. boca pccuena na cidade qu�
o. Major Mesquita, atu..a'mente' .mtegrando q,
diretoria do Aldo Luz, é p e!nTIento cotado

para concorrer às eleiçê es da }:i-:ASC.

Realmente, f;.ry Mecquita reune tôdas as

qualidades para efetuar uma administração
>

operosa e inteligente dai poder contar, des
de já, com. o apoio dos c;ue' (�esejam ver o re

mo catarinense engrandecido no panora�a
do espor�e nacional.

._.__

· Escreveu Abelardo Abraham neíra
.

brilhante e in�ofi3mã
"vet.o titulo de campeão C:1:
tarinense de remo de 1964.
Eu, que acompanhei rle per
to todo o· treínamento . das

guarmçôes dcs' clu -es da
nossa capital, posso dizer
que' o Riacbuelo ná..-, me sur

preendeu, pois estava �endo
os trein0S:da8 suas ga2,rni
cões e i'l151usive dizia 1'10S

�eu$ comentárIQs antel:i'0-

E' ISSL mesmo, meus sc
·

nhores O Riachu:-lo foi uma
agradável surprêsa para Lo
dos aquêles que compare-

, ceram ao aterro da prainha
e muito principalmente pa
ra a Imensa família rtachue
lina, que viram domingo na

raia da baia sul d'i l1Ç)S3a '

..

capital um Ríachueio fabu
loso,

i

conquístandn de m.a-· res que 0' Rtaehnclo tinha
possíbílldades em .tres ]16,-'

. (
----�--� ---�----------------

fEDERA'ÇAO -CATARtNEriSE DE
, BASQUETEBOL

BASQUETEBOl NA P/"RA1>A

NOTA OFICIAL N-o. 121M
ATOS DA PRESIDE:r-:CIA

aí Aten.dendo a� P'O!1del'il
ções do' 6lube Univel'l;1tádo
Catarinense; aceita" a (�e
sitenciâ do' mesmo, e cante

lar sua inscri�ão ,)ara dis- nal de Justi,cl. Desponi"a
plita_r o' campe0nato Rt'gio- 'da Fedel'aç3..J C",tarillf:YlSe

.

nal da la Divisão, de Futebol 1}�):r", aprcê'JO�"
b) Encaminhar a Pro-::e;:;.. e julgar tres processoó ,'",e

so no. 11, da J.D n da Li- constavam da ].Janta.
ga AtlétIca Norte Catarinen

se, ao Tribunal d,� Justiça Comparecéram a reunião
De,sPQrtivá desta entidade. os juizes Milton Libel'.1tn,
c) Conforme ind!taçiío do presidente, 1: pro Sat.tos,

T.ribunal de Justiça Despor Waldi.r Macnado, Julio 'Ce

tjvá desta F�deraçú,<;I)"n')J1;�-:-d ,f'llpi,no da R'l� t 05ni �,1].'2i· ..

ar para AuoUtor eto rl�feri.r:" ra; e Hamgt- �1.. iLrreta, a,1 .,m
do Tribunal' o sr. Nazare '1(1

.

do secretárl'J !: r.lO Pessoil.
de Jesus_LiSboa, ._

"
_� ".� •

'

VICE PRÊSIDEWCIA DE ._ x Y. '. _

ASSUNTOS TE:CNrCOs :1)
Marcar a data de 2 de Dc- No primE'ü'J processo a

zembro. proximo pará a rea parecia CCilWJ indiciad'l o

lizaçáo do Jogo entre "Ca- atleta Acioa C:·,ta, do ("0-
ravana do Ar Esp"·rt,� Clu- merciário ele Crlc!úma, ca

be versus Clube So::"al Pai- mo tnf�ator do ai-Ugo 110.
neir.as" pelo retlil-rno ,h cam, Fç)Í relator tja. maté.:n. .)

peonato Regional áà la. Di 'Juíz .Cesarino d& Rosa. Dt'
visão " \cisão: suspenc::(' por 60 õias.

EXPEDIENTE _ Foram
recebidos os seguintr,;s ofil.. ,

cios; ·pfícib da Liga Atléti
ca. NOl'te Catarinense, en-

.

caminhando o processo no,

11 <1? T.D.D

Esteve 'reunido o Tribu-

,

<i o"� 'cdo o j'l.g:,;:rt·nt,;
Q TribllIli:.l iria apre�lar e

mIRar {) protesto 1-- hte'��

�ra�ion::tl de Lajes contra o
.

C:1.r'ldor'; �e. Ten 10 err. 'is,
ta, pC'l'f:rn, o pedi,l.o do ; &,

Gar!·,re11 ..�e em t�.I!,) .. te�:'"

tl1gam,:,r.to para a pri'xi
.�la Se'Hlll a, '0 pr'": h."\.) 1(\1

retind',' f�f pau��, dev�"l"
cln

.

entrar. em jU!!J,amento

',RESTABELECIDO, JORGE CHEREM
VOlTA AO BATENTE

meteu, deverá voltàr a ati

vi,dade, nos '·próximos dias
reassumindo o seu carg')
ora suhstituido pC\lo vice

prel)idente da entidade aces

�'1i�Hfpa,' ·radialist-a· Hu:m:bet'
to Mendonça.

1 Jom3., ,tu .Jorge Chf"

rem, atual. presidente da

Associação dos- CrOtlistas

ESP9rtivos de' Santa Cata

rirla, em licença devido a

..rra peQuen8:- "1nterv�',
sirurgica a que se sUI)-

'

.

VARZEÂ: Venceu 9 HéJiogés
Jogando .domin,go últimu . Tito', enquan.�o que para o

dia 29, no gramado !ia 'lpi- Ipitanlga marcara,m Ceceu
ranga F.C., em carater' a'rrli3 . contra e Rolçlão.
toso, o Helíogâs F.. C. co- _, o. Heliogás" jogou aSSIm

lheu mais uni expressivo tri constituido:
'unfo, ven�endg' a vaJor0s:t Luiz; Má'rio, Mfl.neca Clau
'equipe local wel0 escore de dio, Cece'u e Tuca, Ze,cIuinna
3 x 2.

'

e Toninho, Rui Lauro, T;,�o

. b) Comunicar ;:to filiados

que de' acôrd,o. com· a neli

beração no. 2-63 dr Conse�
lho Nacional dS! Desportns

- x �� _;{o_

A següir foi apreciado o

proces�o referente ao jogo
Ferroviário e Marcílio Di::ts,

.

valido pelo torneio dã me-r

te., cuj o resultado acu,s('u

um empate. O p.'erroviário

protestara éontra a v3.lida
de

.

do encontro, :--Jegando
que a' entidade náo jiG0e
rJa <;l'eterminar ;t re;;>.:iza

ç'ão ,do jogo, sem qUE' (' lY

bunaI apreciasse () protesto
do Figuekense contra c· Me
tropoL Foi relator (h m;J.1;?'
ria' o jtÜZ Lauro S:1ntos,

" Decisão:· houve empate na

'votação. Tl'flS juIzes v0ta"
ram pela valIdar]" e tre3 pe

,

.la anu�ação" De '3. C;) r.o o C'Jl11

o que determina J art�go
88 f Tl�iH:(al corh� \.n:· lO

mr, valido c jôgo. Dc"ôrf', for

(
ma fOi .r\ l> ntido .! rcsultadC'
do jogo em cam!)'), que lúi
.i empate de 1 a L

JI .. ..."rcou para O Heliogás e 'f_úca ..
os esta gios para tra nsf.�rê1'l
éias .s�o os 'seguintes: & con

tar da última ccrr!.pe';ição
oficial.

'

J.
-

..

--- -------_._--

, \

a) na Dl.'imeira ':ra:nsfe-
.(

.

- " .

r j7J c:a: 3'meses,

b) na seg.únda tra·n;,;feren,..
cia: 6 meses

p O N T O

D E

ENCONTRO
'COM

ANTUNES
SEVERO

c) nas -18111:11S �ri:l.llsfcrên
cias: 1 s,no.

�L
r.l �J-Florianópo'Is, 21

vembro de lSô'l.. I

João Pedro Nunps .

Presiãente

P O N T O

DE
<

ENCONTRO
t

�S 11,30
(HORÂRIO

, HABITUAL)
/-

RÁDIO
" '. ,

GUARU�A
J',:.iiI!_iiliiliíi:>.

Lê ou Estuda Muito?
tarinense dando assim 'IU.-1

Tão logo o Clube Náutico
Riachuelo conquistou o tí
tulo. de Campeão Catari
lílénse de Remo, temL)ora- Com êste titulo coi:l�l1is·.
da 1964, fato que não acon- tacto o. Riachuelo ruma oa
tecia há vários. anoos g'ran- ra uma estuocnlJa atnacãovam, niio conseg[�i'.'r'm dc-.· .

'.
.. ... t

ter a rapaziada ;;'.'1'11;1 . ,;')
de núm.er0 de torcedores na prova Internacional que I
orga:raizaram. nn'ecliatam"·c.- to..a' a organI'z'St'a-o do próRiacltUelo, que lhe;; \")u];a- '" "..

'

"''' -

. te uma passeata pelas prin- rrri" clube a"" e branco' ,

..;.__ol.-__
ram o título em ein:a: (1.1

cipais ruas da capital ca- ;m"maio de, 1�6�. 'TRANSFERroO "'SINE, DIE�"'O CAM'PEC, '..

hora. Por· isso
.

,eu digo e

continuo sempre a d�?I):: ')
...;. .....

_

�:a g::�jf�qUi���:�ni�o� MARCJUO X FERROVIÁRIO, HOJE EM NAlO SALON.ISTA
entrosamento entre todoe· 'O campeonato ca.tarmen_' A liga blumenauense h?
os' seUs atlétas- e dl'!:et(}tes. I·TAJA:rI.,� 'p'El'O .yMNE10 DA,':'DEG'OlA" se de futebol oe salão q:le via· conseguido o al(!jamer,·

I E isSO'f �cus a�os. eu 111\ I' deveria ter sido desdobra-· to das delegações nas d'
obser,vei na� poucas l:l.ras Em .pross.mentp ao horas. O encoutto dará' por .do na cidade de Blun}f'l!au pend.ênCias militares, to-
que convlvi com a. tunna Torneio da '15ego,1a'" hoje iniciado ô 'returno ,da Tol'- no sábado .e rlomingo. \lL� todavia devido a "p�onti
do Riachuelo. ' .1!Jll'lf'l ·traba.- serão adve�ários os conjun. neio em aprêço.

.

timo, foi ·transferido :pela.. dão" ô p�dido de aloj�ellharam com uma. t\nica fi- tos do Marcilio Dias e Fer·
'

No turno, em jogo efe- Federação 'Catartn-ensp. 'de to foi negado, forçan:1.p,�'1ao I
nali.dad�, rePresentar be:n rotlárlo, es�ndo a pugna tuado em Tubarão, houve Futebal de Salão, para s1- diretores da Liga telegraJa- ,

o clube e levantar o seu marcada para
.

Itajaí, com empate de um tento. nedie, . te.:mdo em
. vis ." rem. a F. 0, F. S. 1,>U&ruln- f?:.�:;;.,,����

1\ ilhãOj, o .que consegui:";· ini�ó pr$Visto pata: a�: 21 . fa.lta de tf6fuodaçª'es(.,�, dendo o êertame,
'

banheseus�olhos com.��
são ao seu f'<lntentam,::r.to

.

pelo brilhantE:' feito ri� ,

chuelino.
O Marti:nelli, que �!à cQnsi
derava 9 tetra-cr>,nipeonato
no papo" inclnsive muitos
martinelinos me at'irn1:1-

( (

ALIVIO E FRESCOR EM CADA GCT:�

,

• .••• __ ._:. __ �__ ::o _ 1&,_. __ ....::.. __ : ���_�....:.; • .:::Lri�

.,.� ...
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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instala(ão
A Câmara Municipl;ll de ,Rubens Ghisi;' vem' de co

Pedras Grandes, atra ....és munícar ao ,Governad"'..
seu presidente, vereaaor Celso Ramos ter nprovaúo
-------------------------------------------�

,O iG.s.s 'Mfl !CO ikM':� D<f: lAlil A 'CÁ r p.jHi�l

}11ori:móp!>Iis, (,Quarta-Feira,), 2 de Dezembro de 1964

compai1�ão, mas de oompreensão para suo
peral' suas tremendas limitàções, E nin
güám sairá do (. 1ema sem sentir-se' SID-

,
,

'

�ra�ente COn::ovidô pelo lnUito que se po-"l\flNHA ESP. R..'lNÇA '}�, 't'OC�" '

é a ae alcançar sobre essa adversidade.
em1-U"sb.l1t.e il.l.:;WI.a ae 8.i..-.i"LE,{ K.H,A. "Minha ESPert>'lça é Você)' deve muitÓ
JUl!lJ.�, <{ue nos mO$trá o: v'atOr ü� esc(>la, u sensível direç!io de ;John Ca&s,n)is

'

um
4a recu_tJemçao (ia �JÇcepcidi:iàl. , dos povos reruizacjol'es de Nova York

Soo o 1Jat�ocm.o 'dv ,l:iel:Vi�� Soçial,� cujos dois filmes anteriór'es aindD� nos sã�InUctSCl'la -thh;",lJ, o,S cin,es I:)a,'o' Jv's',·, e ,"!l�' ,..1 h'
'

� .,.. v- llE'sron .. , e('Jjos, Qom um arg1.1qiento alta,
�'.d t;;;:;oi:üCl.d exLJlJ.1L10 ·'MINHA�,l!ISPERA.N� mm:�e metodramátieo, CaSS6.VB);; conse-
\r.'1. .c; v v0"";", nus UiCl,S .l' 'e H Ue e"'''',ll- guiu reduzir ao n�ínimo os exageros emo
UJ:";, as 1,; e :0<.1 Ll,Ha,; res..,.e.;tú'anienoe. cionais da narrativa, t,ransmitinc10 80, es-

\! ove" Y,ue e um ia aa ane, cl.iemàto- pect"l,cl.or; de modo r <etivo e sincero, a
gráiü,.:a, II úCê, que gasta éiLrlh�iro, E'll' coi- emoção f:, o' drama prvprio da' hIstÓria. A
<ias supérfluas. Não deixe de assistir "MI- narrativa de Clj,Ssavets é flUt, _te e sensível
!U:lii .c.;i::;r.l!j.L'ti1.1�í,;A E V0C:i!.:" colabórando e 'constitui um :dos' portos altos Q<:), pelícu
assim, com a A.::>SUCIAÇÁO DE PAIS, I!: la.
JiLvH0vl:) DuS E.4:C.i!:PCLONAIS (A'PAE). �urt Laneaste, o�E1rece-nL.J ou'Ta de

I Us ExcepCíonais recebelãó seu-gésto suas sólidas interpl' ';qções; Ea:3tan�e ,cano.
" com um sorriso de agradecimentO.

'

"trolado,' o ator impressiol'l'a. Judy Gal'o.

land n15,o é atriz da nossa simpatia e acha·
, l\'p- rUA ESPE::.1ANÇA É VOCÊ ,rÍ:10S que ela �ica Eq,,?m do que� poderia

àar. Cena Rowiands (espõsa do d_retor
, Outra vez/o produtor' Stanley Kramel' CassavetS1 estã 'correta e é sempre �gra.'
retira o, cinema de Hollywo'od dos' estrEli-' da1iel aos olhos . .o pequeno Ste,ven Hill
tos limites de um coniercialismo' estio- ,(Réubeh) tem atuação marcante e há mo- '

lante, pa.ra transfo'rm&-lo numa torça viva mel1tqs �m que. p�re.ce que ele próprio é
'

,

de comunic,ação, a serviço de umà caUsa. um menino' anormal.' Mas os grandes, in
Pois "Mipha Esperança é Vocé" (A CHILD terpret.es do filme, aquêles ,que comovem
IS WAITilNG) não é filme, para. thver- o espeta:ctadOJ;'\ atá às lágrimas; são as

I tir Ou servir 'domo passatempo de fln'1� criança,s' realmente retardadas do Hespi
semana. É um veículo para despertax: em ta.'!. Estadual 'qo- �acífico, da' Califórnia

n?s, .0S seres normais, a comple�nsão "talvez seja apn��ivo, vil-las, frente a fre�
sobr� o problema humano da criança ex. ,�e, �s e�es dEfixam em qualquer llIl1 dé
cepclOnal (retardada). , nós_ a' comicçq.o de que também são se-

Não é uma. fi� f�ci1 de ser yista. Ela res humanos que têm direito a uma' vida
é às veze�, ,IDcomoda, frequentemente, "normal""

'

pungente, ocasionalmente dolorosa. Mas Ém suma "Mib.ha Esperança é Você" é
será, para quem tiver força d.e ver, faCe a um filme que nos mostra de modo incõ.
face êsses pequenós seres excepcionais, modo, mas efetivo que, a criança excepcio.'
uma expériência cheia de emoção e ines- nal não 'precisa de compaIxão 'mas de

,q�ecivél. Pois. �ssa. �elicUl.'l. de Ktamer cômp�eÉmsão e qUe, a defeito de sua anor
at,mge seU' objetIvo ,de' mostrar-nos que trialidade lisica e mental; ela é um ser,
sob aCll;1ela anormalidade física e

.. , mental hu.'11&uO cOlno qualquer um de nós. Um
, da criança retal;'dada existe 11m 'peqúeno grande filme.

.

ser humano que não precisa de �ied�d!3 e

J

I,

Octavio Bonifim

de
I

I

Posto' de I

MDvil�nto vigoroso o�jetiva lrazer
FlorianóPolis a ,se�e da SUB[P

dos, onde já se enc9ntram oíonados pela' l"':!legacia., .:uma Ilha, como tarn
,

,[ ,
, ,

'

as sédes , dos, demais servi- ainda- aumenta. os
I
entraves por ser o Estado de $

Ç06 .ft;idcrais e estaduais, para a admínístraçãc do .61'-
' Catari.n,a o de maior pot

com todas as tac1lidaã� de gão, forçando a perder o cíalídade pesqueira,
comunícações que as capi,. contato cm... .o resto da 1'1> ção essa já reconhecida
tais orerecec. n. o.!ue a cída- gíão e mesmo com ... Supe- 10 Govêrno Federal q
de de Rio Orande não 1 tem ríntendêncía no Rio. sediou em Santa Cat'ari�
condíções. Além das dificul· piano Pilot� da Peé'''a, e

dades" de f.alta de transpor- A localização da séde da lQ59. A 10ça.IÍZ(.l.ç&o Js

te, de ligações telefônicas Delegacia em Florianépo- da Delegaoía em Rio G
e :.• a 'posição geográíféa de li;' é urna imposição' do bom de decorréa . exolusívama
Rio Grande, no ml:tre�o sul senso. admínístratívo, não de razr'es :Je ordem politi

�\
.

�

do Es:t;ado e consequente- só por ser a Capital situa- par- atendêr os Inter
mente, 00 -,� .,to mais" dís- da" em 'meio-têr�o.' geogrãü- eleuorelres. de um dep
tante da mecu- dos demais co dentro da ae� Sul, no do federa� lígado ao g.oV
centros pesqueiros jurisdí- próprio litoral e dentro de no anterior à

�

Ee, 'Iução,

R�alizou-s� no tÚtir;o sábã�o, às ,20: O? ,h��;S, no Tl 'ttro .;\:varo de Carv:�: /:1
lhe> a solenidade de coja.çq_o de grau de ll".alS uma turm&. de técrucos em contabl- '.

l1àaae"formados pela Esc. 'ii. Técnica'dê Comércic, Nereú n.amo�.
'

/
,':

,Nosso flagr;J.nt' destàca Q mQmento ep;>. que o forn;ando C�sar Benjami.n
Dl1artB, recebe das n,aos 'de um

-

dos seus pr",fess'ores a caneta �arker de ouro

,

' ofY're��a por M�chaelo .) Cla. �o ru,un? dlâsslfic<.:Jo em pr1..l').�iro, lugar �10 curso,
Colegial Comercial. , '

'
-

,

'

'\ Registramo« com sat..staç�o a �cíativa de 'Macllad:0 e Cia. qu� assim ofere-
terminando o assoal�!i-mei co 1.un 'estimulo a maiS á juventude c.at,átinepse através ele t.UIl prémIO de alto, va-
to de "una. sa�'l liara um 101' "represent�do p:or u'a m-'�lÚfica caneta, :P8�'�er, de �tíro. ,:" '

"Ul'<;o de férias e cói1he'Cên- __-.,.-,..---------'
do v prOblema do a6astedi- '

"

;:�:=:::�E:' as.: , � A;:!t":Ü ;�:�!'9
,

'ltt.l<(j ".11
,

HORARIO DE VERÃO 1 .'';' - _..

j '..':, "

I

Todas as outras Delega
cias Re'gt'onais' da SUPEPE
estão sediadas em capital$'
de Estados. Justarnl,�{te Q

T>elegaeia. maiS Importante,
na Região Sul, �tá com sua

séde localízada, numa ,cid&
de do .iteríor e no extre

mo sul r'I.a, área jurisdicio
nada pela Delegacia.
A alegação de que a séde

ct'ol, Deleg 'cía deva permane
cer em Ri'" Grande não pro
cede pelo fato de ,estarem
em Riu Grande aljumas ín

'dústr.ia: de pesca e pos
suir a cidade um põrto pes

queiro. Etn P' ') Grande per,
manecerão runcíonando' o

Entrepc .to de Pesca e o

Laboratório Tecnológico de

Pescado: que 'nada- sorrerãs
com 1:1. transferência da De

legacia. O -ínjustítícével ,é a

narte de direção ,at!miniS>

.ratíva; dos wdrViços buro

'C.AMPANHA "ESFORÇO' �ECOMPENSADO"" 'ENTREG
A PRIM'EIRA CANFlA DE'OURO

Louvável iniciativa '� Machado 'e tia.' premianco
classificad6 em primeiro lugar

i

URSS 'Admite Fraca�sso' de 'foguete
'espaciâl, está 'rendendo apa

n�s 50% qo que dela se e5-

perava. í

a "proposíção do vereador
Airton Go�rt de, enviar No mesmo telegrama, O

mensapm de reccmbecl- Vereador Rubens Ghis1 sa

.men e gratidAo _ eo GovêrDo
'

l1enta o proll'ftSO I o ,".
de nosso Estado pela lDIta- 'senvolwnento que _ atual'
Iação de, um moderno e: efi· adlílinistraçâo, tem trazido
dente POsto de Saúde -na- , para o' nosso Estado e for
quele município, que tan-, 'mula votos l 'sentido de

,tos benérícíos trará aos .ha- que o Governador'
'

',Celso'
bitantes de Pedras Gran- Ramos continue com sus
des. tarefa Progressista;

.. -------------,.....-- ,- -----------

ffeperrule o i ,- aiiiento-de
'\'!) • .

, .� 4 •
.. .

. .

aOl aIs lellelfos,'em
VárIOS criadores de gado" E t d I ds a ua e Aniw'lis e, Pro- sitaram aquela exposição, ram os eng-s. agr=s. Glauco

leiteiro, entre 'êles,muitos d t De"'U os, rívados, .ages, 'no- como observadores, fazem' Olinger e Cristovão de An
que partícíparam como, con- vemb1'0 corrente, também referência francamente .elo- drade Franco, saíram-se

��::,� n':_�:"::.XPOSi9ãO outros que unícamenta vi- gíosas, aos juranos do se- aplaudidOS .. Nos meios tOO-
---�.....- ...., ..... tor I ele gado l� teiro ·eng<s. nicas -do nosso, Estado, IlS

N A bl
I

,

"

'

agr"�.' João' Demaria Cs, ,',- atuações dos jurados na i-

'a, sse'm éia, ii Prorrogação de lazzí e Luiz Carlos Galottl ]l:'x:posição 'Estadual 'de Aní-

B.':l.yer, ambos l1e certo' moo. ,� mais, e Produtos Derivados,
,

MAGAlHA[C PI'N'TO do estrelantes, em Lages, colhem as melhores refe-'
"

. Ll' como jurados das raças Jer- rêm, 'as, como numa mamo

BELO HIRIZo'NTE'., 1
�," sey e Holandês.

,,'

festação muito própria dís-
tado. Em face do acúmulo '

(OE)_ - O Conselho permao.' Entretanto, quando' os si> o engenheiro-agrônomo
quírn 'Simeão -de Faria Fi- té

.
..

nente de Justiça da 4" Re-
'

,
' . cmcos referidos são in- Luiz Gabriel; - es-secretã-

,- IhI�OM' codntrn índíeíados nos, formados dos elogios :Pari- rio da' agricultur;J., e um dos cráticos, pern, :mecer con-
glao Militar, reune-se hoje r s e Goiás' Os nomes d' 1 1 d t·' finada a U la zona de pro-
para julgar pedidos ..Ie pri- do's "',, '" _

eram que. na refl J. a e 1- -realizadores daquela expo- ' ,
'

.,. a.cus",dos, a_Ilda, �..ao fo-,
\
veram gra,nde satisfação em sicão _ nós já temos maio- dução. se fosse válido tal

sões, preventivas) apresen- rum revelados '
'

. ariumento, a séde do,IÍis-
------____; ..:......:..._..:.'

,'> .",
,

" •
"

atU'l-rem no julgamento dos ridade para, �er jlll'adOr MS '

.. - _ .._. .

animais inscritos has cate- nossas exposições� mesmo
tituto d, , Mate deveria ser

" "

na re'giâo' herv/3.teira do no-

PAPA HOJE EM'" B'OMBAI'N'
'gorias das raças lelteiras� nas que são realizadas em

,

'

_�, " .'

"

entretanto, �e n8.o foi fácil Lages, <inegavelmente,: "':<_ roeste ,paranaense;' a, do
• 1 Institutr do Pinho, ,no oes-

CIDADE DO VATICANO �,� assiStir �' 38� 'Co�gres- �. gar. foi' h"'nroso e taro- posíções em que comp�re- te catarineIl<;e;' a. cio Ins�tu-
1 (OE).. ) papa' poul'o 'V"I' , s'() Eu'c'áric:d'l'cq o' T 'ob'

"E;.n' muiJi>,' interess�nte, cem anhn:ais de boa quali-
.
to ,d'" Café" "em' Lo"n'dnn'·"" e...

"

" .�" , "-I serva. contudo" ,'quem fundonour dade boa raça é pertenc'en- ..

, -.".
...

,

ultimou.hoje os prepJU'aUê tQre �()ínanQ, peditl ��s soO foi toda equipe �mpreg,ad,a tes �o maio!:, P'rUpo de cria,_
: assnn' por ,41ante.,

'

vos para li. viagem' que fa'- mli'lo-e's de f"" ,
,., -

, leIS, que rezem nos trabalhe j do julg'lmen- dores' interessados nos-, �I- -, ,A séde administrativa dos
r,á alha�hâ a Bombabn, pa-,' pelo e'�l'to d·a' " d S

.

'
•• • 'Iagem o u" to, onde também estavam tos avanços da 'n"<),ua-l,',l',' 6

- ..

'

,

"p t'f"
'

'
, J ,'. ,rgaos �" :alS, 11leslp.o' re-

mo on 'I Ice. li Índi'l. Os em!"" � "r"S T a F atu'aliz"da
"

""lpr"sa'__�_" •__
'

__

"" 'J. > • • uro ,01'- '" como v. '" giona.:s, dever', estar locali-

,,' ; . .',:,pREfEITOS . ,AGRADECEM AO� ���uenB�:t�;;l:�;:: R:�:��� eéopômioa.
__

Z'lcia �l� 'C�itaiS' de Esta· I,

1,�,:"':'"
'

GOVERNADOR �::;r daeMlv�uson Enr WilLIAM ,"OLSON vlsnA r'CHETTL
Esteve "em visitl.. dO Sé- que Aliança atr,'lvéS de Cof1o'

;: ;:,"Os prefeito" ,muw'cl'",,,,S .

f
P9.rnle)o �.o julgamento de t""� A

'.

lt li.. �.

S t ria d
<, ,., "'.... DlUlllC pios cios qU'lis são- � �€.arlO tu> gnc;u ura, -.. V�D1� ..��,.� ecre a �._

t, ?e';_p,almltos ,e Ibir-ama,,' �es- ·t
antmais ele raças leiteiras, Antônio Pichettí ,,,,.; '2,30 ho- AlITiculturà e. o Minis,térlo

., tI ,ulares e comunican,dO a també l"
..., �,

� PSytivamentl \lenhares Pau- entrega, C\os cargQS aos no-
m com exce entes ,re- ras do dia 30'de novelll'furo da Agrieultura, "em conio,

�, lé'-,'EC�á2f,)'�h\')�if:Íxi,no MUIler ' percus�ão, por ter r' �re- p. pa!jsado, o 'Sr. 'WilUan 01- órgãos congêne;r<::;:; aplicaria
� B· ",.1

". vos'ma.r>.rb,::;í;'ios-eleitos pe- cidR anlausos elos criado-'
., ",

�,e ,r�r.aT'.,J .(fLw�:er, endere, ''lS C;l.:��8rêS lIilÍ_'11cir.lai" da- ,son, Coorden�ldo.( da Alial1- ém nosso Estado, no ano

!;, '"
',-- '-6" ,;,:;" \ " res, a equipe julg'adora 'das"ç�r""rn {'.:.leé> ama;; ao Co' quei;.w Comunas, de acôrdo ça Para o Prog'resso" fican- de 1965. a oo::-tância de

k;,�,,/ern.f1d?r "Celso Ra:�nos" com, o d.ecrcto g'':vernaI'nen-
raças Normanda, Red P,>led do assentado· em principio 'Cr$ lBO,OOO.OOO,OQ.

•
'J • e G'lracú, cujo jurado foi o c

" agr:-deLendo 'as ateriç61:l"1? ,tal qUe/regulOU ii cOincidên.,
dispensadas, pelo, Chefe �.,

eng"" agr". Afonso, Maxiini,
y 'ci'i. ,q.e 'mandatos'dos prefei- li Rib'

,

'

Executivo Cata.inense aos
,ano '

elro, e das raças

-:- -:-__--,.-:-:-i_to_,�_'�_e_s_an_U!._ç:._,9._t_8_nn_'_a_",. ..::__'__,

in=di=a:::n:::a::::s�cuJos, �urados 'fq-

r�INHA ESPERA,NÇA f vaCE
,

1\
_, "

, CONSTRUÇ.õES
CENt.,,\ SERÃO

GADAS

SEM LI
li;MBAft.>.

A partir clú' aia l° do c9r
rente, a Prefeitura P,MSOU a

adotar o Horá:Í-io de Vérão
e qUi! é o seguinte: Horário
externo:

'

De 2' li sábado: Das 8,30
às 12,OÓ horãs.'

"

Aos sábádos, das 8,30, às
,11,00 horas.

AUDI:BNCIAS

O Prefeito Vieira da Ro
sa récebeu em a�ência
uma caràv.ana de· alunos
dós cursos CientíficO I e

ClassicQ _do Colégio "São
José''', ,de são LeopOldo"
Rió Gw.nde do Sul. As mô-"
ças gatichas \TlSitaram a La·

gõa da Conceição e a Praia
de Itaguaçú. ,

Foram r.ecébidas mais as

seguintes pessoas: Major
Antonio Nunes, Innã ,Su

periora do Hospital' de Ca

ridade, Vereador Germano

Amorim, Sr. Jaime, Ribeiro,
Gerente dq'.Banco Cóni.
Ind. de Minas Gerais e a

diretOria da FederaçãQ das

AssocülGões Rurais de S�n
ta Catarina.

/ "

MOSCOU, 1 (OE) A

União, Soviética admitiu ho-
,

je o fracasso de sue fogue
te, Zombi 2, lançado ontem

em direção�, ��rta. A

_ __
agênCia TASS, disse que a

, ,

fonte de energia da· na�e

Audiência na ,SEC ,�' ,

_'

,

'o Deputada Lauro Loéks; MAIS, PRISÕES
Secretário de Educação-, e

Cultura, recebeu em au

diêncíF.' na tal"de de ontem

em seu gabinete as seguin
tes, pessoas. ")eputado João

'Bértoli (PSD) tratando de

,Msuntó de interês� do en-,
smo da região de Tai6;, Dr.
liamllton Hildebrando,- Di,
retor da DORSP, professor
Joaquim Floriani" Diretor '

do Colégio Nemnal D. Pe

elro II, professor Raul, V�
eira, 1nspetor �scolar de

santo 'Amaro da Impera
triz, professôra Maria da

Sr,aça Azevedo, jInspetorá
Escolar de· São João Batis

ta, professõra Elza da Sil

va Ferrari, Inspetora Esco-l
lar de Florianópolis, Sr.

Olavo ,Manoei Jacinto, de)
município de, CaÍlelínna; S�.
José Matias Filho,' Dr. 'Acá
cio Z. da Silva e Padre An

tonino, v�gário da paróquia
de São Luiz.

O P;ef�.ito Vieira da �os.a
det�rminou proyidência� no

_ _,nt1.do de apurar o nume

ro de loteamentos e ' cons·

ti'uçf>es que se estão fazen-'
d", nesta Capital sem a ne

cessaria licença da Prefei

tura Municipal.
---.

As l'eleridas obras serr.o

eml),':l.rgad:M;, pejo Departa
mento de Engenhari",.

l'ilóRRO DO ANTAO

,

O Prefeito Vieira da ,Rosa
, esteve' visitando as obras

TEN'ORIO
A,BSOlVIDO
BliASfLIA, t (O�) ..- Fa·

lando por ocasião da tra

mitação no Senado do, pro<
jeto sôbre intervenção f
dera1 em GOiás, o Senador
Pedro' Ludovico, pai do GO

vernl340r 'Mauro BOi-ges,'
rleclarou que' a queda de seu
filho foi provoeada por
inimigos políticos e milita

reS; tiue levados pelo ódio
e �a...m'l!'eja, não" se confor
ma,vam' cem vê-lo , a frente

, dos ,�déStínos 'daquele Esta·

o.Q;,' ,

'

BELO HORIZôNTE, : 1

(OÉ) - Entra n:a pa'\.\t!L ,de
sessão de hoje da Áss�m

, bléia Legislativa de Minas
I Gerais, o' projeto que, pror

roga 'àté março de 196,., os

manW:i.tos dó GoVernador e

do vice-Governador dó ts
tado. Enl face do acúinÚlo
de' projetos aguardando vo

ta.ção,. 'a c'rôilica' politica.
, considera assegurada' a � con

voeação '�xtraordinária ,clB

quem casa legislativa.,
. .',' r'" ", I

..
,

" �

,de recuperação da, C_r1l.Z e'

,sUa iluminaçno,' decidi..'1do

que a Prefeitura completará
o' ,acésso ao MÔlTO do An

tão, tendo em vista súa im

portâncÍ(l ,tUristica.
," "

,. SACO DOS, LIM6.E,S -

:
'.

Acompanhada do Vere&:
dor Waldemar Vieira CO> Pre

feitio ' Vieira da Rosa vi- '

sitou o Distrito de Saco dos

Limões, ocasião em que
mostrou interêsse em re

solver o problema do local,
para o' Mercadinho daqHela
localid'lde c.omo t.ambem a

abertura da ,Rua Duque I de

Caxi!(S."
"

'

Na Costeira' q :Prefeito
'Vieira da Rosa' visitou ',o

Grupo Anisio Teixeira, de-

c' �n,::Q1:g'os P'�I�t�c,QS, :t�ri,�'m, derrubadO
, .

,

M'áuro ;�org,es
-

'�r

'
,

'

NITERót, 'i (OE) - O te ào assâssinato do guaro
, Juiz, da.' II" Vara Criminal ,da José Dantas, ocorrido
'de Duqúe, de Caxias, prola-" enl 1959. Os advogados ',,:lo
tará hojé a seritenoa do pro- acusado ;J.crÊlditam que' por
cesso'.a que resoonde o ..ex- falta 'de provas, o e�p�rla·
deputada Terióno Cavalcan- mentar ,será impronuncia
ti, apontad,o como mandan· do.

;

} \;_

,) ,
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