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CARACAS; 3 (OE) _:,. SI:}S- militar. Dois soldados rícs

senta homens armados ata- 'mm feridos, o mesmo acon

caram a localidade de C_ati-' tecendo com seis atacantes.

pe del Guaharo, a "noroeste Infbrmou-se ainda que. vá-:

do pais, no Estado de Mo- rios terroristas l1�orrer::lm,
nagas, e destruí rUl11 insta> mas não" se, sspecífícou { 'o

tacões dos Oorreios e Tele- seu. nü�eí-o.' Enquantó ísso,
grafes; Apôs um--tíroteío na' localídade 'de Dabajuro"
com- os detensores de um no mesmo Estado, explodiu
pósto da Guarda Nacional, o oleoduto Ula-Amuay, de

que, repeliu o ataque, os propriedade da Campanhía
extremistas se retiraram. 'Petrolífera - Creole, tendo

Dois dos defensores foram ocorrido um pequeno íneên
gravemente feridos'. dio que pôs' em perigo a vi-

Outro grupo armado ata- da de' vários trabalhadores.
cou o povoado costeiro de, Um vigia da empresa, que

Yugaurapal'o, no Estado de �ôra investigar' a baixa pres

sucre, 'dcstruíndo a estação são num dos postos do

telefônica. OSI ,

r assaltantes 'oleoduto, foi encontrado

integram: as fôrÇ.8.s�. extra- perto d�. local.
, ,rilistas que operam nas

,

montanhas ,próximas à lo

oalidade, onde 'se refugia
ram depoís do ataque.
Segundo outras ínf'orma->'

ções chegadas de Goro" no

E;sta9:0 de Falcón, os'guer
r!.lheiros colheram numa

em),Oscada uma patrulha

I
,

.

O Departamento Nacional
de Informações desmentiu
a versão, divulgada anteon-:

tem 11,3. cidade de Barcelo
na, sôbre um plano de aten

tado contra a vida do Pre-

sidente' Ràul Leonf e' o Mi

nistro do Interior< Gónzalo

�
1 A família é o ambiente onde, se forma o caráter do
futuro cidadão de um- ;Brásil renovado e mais furte_

'
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Barrícs, descoberto na. se

mana passada, quando, o

Presidente visitou Aragua
de Barcelona, eulo

'

compa
nhia do Ministro. Segundo
aquêle organismo, um des

conhecldo,' implicado na

conspiração e 'que "se ar

rependeu na última 'hora",
'avisara por telefone ao De

partamento Geral da Polícia
,

cJ,q existência de um plano,
para lançar bombas quando
o Presidente Leoní e o Minis

tro Barrios ehegassem ao

aeroporto de Anaco. Tal in,

formação foi atribuída a di-

-rígentes do Dep:�rtamento
Geral de polícia e na mes
ma se, dizia que tinham si

do detidas maís de 20 pes

soas, aparentemente snvol

vidas no caso e' pertenceu
tes a partídos políticos le

gais.

BOICO'1;'E A. NAVIOS
PARA CUBA·

Por outro lado, um por
ta-voz da Federação de Ope
rários Portuários ela vene

zuola díssé. ontem, que po
deria começar o boicote dê
clarado por esta organiza
ção aos navios que comer

ciam' com Cuba, .ooncretn
mente aos de nacíonalídade
britânica, francesa, espa
nhola

.

ou canadense. Aorcs-,
centou que a medida seria

aplicada somente aos
'

bar

cos que tenham: vinco ou

que sé dirij'lm': aos portos
cubanos.' Os dirigentes na.

,

clonais da J,"ederação iam

reunir.. se: para decidir das

medidas que serão postas
em prática" urna vez que se

ja declarado efetivamente °

boicote.
--- ;,..--..--.----__..:.,_. - __.__ ---------
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Aspecto d�\ Vsina Garcia q,ue será inauguráda dia, 19_ (TEXTQ NA 8.· PAGINi\�
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GualiJer�o, vem

zar a !1!npliação
Escolar ."Moraes

)
"Vem desta maneira a

atual administração se

meímdo salas de �llla em

todos os cantós dé nosso

Zstado, dando . cumprim�n
to ao importante plano tra
çado para o qUinquêniQ do
Govêrno Celso Ramos_

/

,BANCO,COM'ÉRÇ�O E INDÚSTRIA Di MINAS GEIRAIS 8.A.

�(Capital Cr$ 8.000wGOO.OOO,oo·�' l'
,/ '

perdas sofridas pelos guer
rilheiros do Vietr.ong, qlle
uí.m'lPn(,g;,;',m s.em\ívelmen�.e
de 15 a 21 ele novenlbro lil·:!
timo akanr;urmíl W�l to!.!)[

q \)(-.1, foi o 11'111s elc"ad,{1 do

ano �entre os' dias '22. (.," 38 da

qw:.4e rnes, co-PÍ (nO í,�1orlos
e 1,40 pri;;;iondros. i}s -per
d2�<; go"ernamentaiS; ao con

tr(irio, ·cli.!'1iiujIliJ',\in rgzo�t

velmente. passando de 575 a

480 no n�esm:o perfodo_

GRECIA SOB
INUNDA'CÕES

, '

AllilFILOKIÚÃ, Grécia, 3

(VA) -:-: Violentas inurida
c;ões atingir,mn divers"l� aI'
,eleias na região noroeste do

pais, causando a 1110rte de
,duas pessoas e considerá
vel dano nas coll1eitas do

inverno, anunciou ontenl a

polícia desta cidade, acres

ccntanclo que unid'lde elo
Exército

.

já 'iniciaram as

'operações de auxilio a oito
'vilas sifuadas nas iníecUa·
j

d
-

çoes o no Akheloos, local
em que está send construí
da a maior hidrelétrica do

país. As vítimas, dois tr,'!L

balhadores, morrerain dil-

"rant,e o tra,nsbonfamento
daquele rio.

I .

--------'--_---

,De Gaule irredutivel:
franca

, .

t

•

continue. hostilii..ando

POSICÃO DECISIVA
' I c

'

r Já havíamus abQ:9-:-do ontem o caso Peron, ainda Inão cieutes da sua chegada ao nossu pais, com destino
às vizinhanças da Argentina, para assumir o comando

I

da mazorca Cl� preparo. Tentaria' asilar-se no Paraguai I
o.�l em Montevidéu. Mas as duas Repúblicas iucro-ame- ,
rrcanas fc:rh:uam-lhe desde logo as portas, porque nãn Ihá.

luga. r. l_:'i pura, hóspedes perturbadures . da

tl'anqüi]i."uade. continental, De seu lado, o .Brasil reteve-o no pró-
. prio avião, ilnl'iedindo que 'prosseguisse 'viagcm e Ol)l"j
gando-o ao regresso imediato à Ebllanha. \

O fato tem, 'COIQO se depreende, mn�1 gnUlde: uma
prOftUlda significação..Já não sonios tc;rritól'iu (ln ar

ranjos llOlíticos e de maquinações allti-democni.ticas, ou
de concel·tos sub:\'ersivos visando ii, iJnplantacão de re-

gimes escravagistas. ...
'

" Aqui, o tutalitarismo soviético perdeu a sua mais
", importante baíalha, CODI a anulação do movimento com

d&. Orguniz'lcão d0 Cocpe-' Que lhe ,foi cxpnca, a D _" que pl'()curaiia implantar-se no ocidente, em tôda a

ex-)r2,�§.o e Deo,envolvill1€nto éste 'Não obstante, fO\1r.C,i te:'1sã,Q contincntal, uma vez que a dominação 'de Cuba
.

(OCDE), e -'ioltará a Waf;- francesas' disse:ram ' q1J8
I
nao perdeu as camcte'rísticas de cpisódi{) trahsitório, ta·

ningt<;m' L' Couve De Murvillc decla- m�ba e Hto prccária é a sua ,estabiJirh<Íc. Com a �x. r

'rou francamen'l C (', Ball p'n!são de .Pcrou; {p,crde o tot;llital'ismo da dircita a úl-
I

.

não. havf;)l" lX',��,ibilhade .de tinta veleidade (�C :rcstallt'�{lift no sul do eontinentc. Não ja Fr:an�.a' vir a: "ll'J,\l<lar ','') M 19111:. O'1)Q�. t�lll�<1!�: l'Y.it:t 0 e:xh'�n)jsmi() uireHisia ou

critéii��' relativamente t's�"r(hsta. :PU�-(I't�e. o Ih'al1il as:'>wmu; com � \·jt�!9.A }�.. ,

FN'�.JJ.,;,;rnfQJP-'WL1�� � 'itl .�� 'tI.!'! �'ft -!.t't'llH C1'I�<; I'

Ch'anceler 'francês ·dil'lse dCI�1ocr.át.iem; em $ll1l ben6.1:icil permanênç.ia e em sua:;
.

(rUe 1120 hoti�(\, mUdan',a ; hnpUca(_'õcs ltÜ.túl�icas e )]olítieas.
"nt\ e1étl"1'l11Lnacno de' ,:e '4

J::vitllram-se à Arg'c,ntina dias ue sofrimento e de sa-
'

Gaull em ,- c::slstir' 1;0' '·c,rlfjCio� taln'z �;mgTentos em J;esgual'do da libenJ!ldf:l.
planei de formar uma fô.":- Agiu o Brasil com firmez� e dccisão, imlJedindo (1\11'" o

<:a l11�clear fra11CeSa inrl.e::' incemtiárlo ditador "justiciaHsta") 'ateasse a fogudra
nas entr<illnas (de sua p.itl'ia, p:üa alastrá-la aos (!cmHis
pa:ises sul·amcri.canos. E a àtihJtle 110'1' n6s' aSt;umilla,
foi, sobretudo, unIa evidência da fraternj(lade que deve
c tem de unir os povos latino-americanos, salvaudo ,os
irmãos argentinos ue trágica borrasca, de modo a suli.
{linear a confiant;'a que 110S (levemos mutuar, se Qui.
',f'rmós manter Il: nossa integridade moi-aI c politica,
\�i.mos dl'nh'O do, sáblo princípio' nxado pl'ló Juesjrh'n,
'te CasfelQ Rl'anco - nem o extl'cnlismo da dirf'Ha, JWIJl
Q tolt),lit.arisl11o (Iao esquerda, ambos j;ol'mas opressoras,
(lO mais aSfixiaút,e iínpcl'ialismo. Democracia, l:iim. em
tôda a sua lar!rliez". em tôdas as suas beneméritas cm),

�;e�füellcias, romo afiJ·maçuo.,de po ....o tine, zn;to-deicl'llli-
\ nado, segul'O do seu exato destino..

-

"

Não há, aI csta altura da e"olução das !la(�ÕeS da.
quém Atlântico, clima propício à revivescência' do (',lU.

dilhismo, com o seu contendo e a sua ação 'anacrôllica
de violências, dcsinandos e di)llÚl13ção ullipes�olll, Sua,
\-igênci.a foi, 110 passado, U111 detel'minismo gerado das
condições de reg'iões em desenvolvimento, em transição
,do, col(m�alismo para a independência.'

.

Por isso, a c�sta aventureil'a dos TrujjJlo, SOl)1oza,
l'crún c ;n�centem(,J1te {los Goulal't,: não poderia /fOl'lllar
-amhiente à :;lUa ]lerpetuidade, atrav�s de.' processos pd
lúúrios é da opaca cOml11'CCllsãi> frente à'lJolitização 'po.
1>1Ilar c aos sentimentos de, h,omens livres" (Illt� prefcrcm

,

o l?Iol' govêtno à melhor das, ditaduras, peta consciência
cíd.c()-},atriótica,' pelo apêgo aoS sens direitos de paz, ue
traba!1lf) e de liberdade, que somam ,a. 1ll'anifrstacão so
berana do scu pellsalnento, das suas eOl1\ricções c -ti:�· SU,<I
vontadc. Êlcs desabaram� soterrados nos cscomhros do
edifício que julgavam de consistência inteiriea,' dcsaien·
·tos aos fundamentos lançados 'em t,erreno nl�vcdiCfl.

CourJ(', rcp�tímos, ao noss{) pais, infllng'ir a 'maior
d.eljfúta ao eXllansiollislllO soviético, mudando-se dcdsi
"amente Ó curso da história jntel'lla�jona1. Cel'to, a .Ju-
ta não cessou, dklnte. da insílUa subterrâllea, dos incon
formados COIÍI o fracasso, que. se al'mam de todos os
recurs'os c cxpClticntrs ao alcance de pródiga i)Tvcl11.iva, '

11_ara' o estímulo às atividadcs confus!o;1istas e SUbVel""Slvas., .

-

Havellios de varrer ós állti-Bl'asil onde quer qU(�
.lI1ostl'em as garras, çomo "a ITemos ag'ora do territól'ÍO I
sul;a�llCl'icano o indc1-iejúvel e 'obstinadu l1rl'hlr1mthr d<l I

se.�ural1ça. cuntinental, fal'l"o de, ambição inet.;crIlPU!OS<l/ '

c' illdig'eIlte de grandeza humana.
'

'I.

A tarefa a n'a]il,al' l1íÍO se rCYl'ste de f�mdad(', .

n�m .
sc compadecc CO)U lIcul;l·".HsJlloS cOlllmUstas. 'So-!

mo� \Ull povo (111(' sabe· como -.. !-)()l:que agir, por sahcr I
o qué quer, t'm rc:-guunl0 ua llru1lrJU c.onsen'alfão c ., 11 \.
incohuriidadc dos ideais que Thc dão sentido 'de llfllh't·-'
'la.c d�� orgulho patriótico. contra os quais nãu ilodem
�mhsi.síir trunsig'êndas. contempot'izaÇôCli e indiferença

. ilissolveu�e. '.

'

O éOll1and,o d� Casieln Branco, 'poluriza1ldo tõdas �\S

aspirações sadias. aí está fh'me, de dra eficiência {' oe
singid�r acêrttt, rc,cõn�Tráudo êl

. democrada à sua autCn·.
,tiça. :realidade, ,Pl'OUI01'e)ulo ,c mji�· óbra l'é�tWel'adora

I"s�m:r-]Jrc·c(..'Clcl1t�s,'/�c�titl1i;:ld(),;llOS', '.,a (�ollséi�llda;· ue na-
.

C(..lO, forte .. �1)na, (t1.e' �'i; em
.

suas atitudes yolttivas. c'om
penctw!ç}ão; "('tir(l 'C (jl'sPclnda ti'Ô ,futuro que estamos ..

cOllsJruindo. E não há 8cnão cerrar 'fil('jms ctn tom!) da I
'

.
s113 a$=ão socrguedOT<l 1)(' o engTP---'cf'imeúto m ciollaI'J:>
pela ]Jl'ospel'idadc ',CO��d� .• ,. .........�. '.]

.cneçêc da
.

multilateraJ \.
,'.'
I

� \.
PARIS, 3 ,(VA) -; O Sub.,

secrefàrlo do Estado norte

amerteano., George . ,BaU,
fez(' ontem, nova tentativa
para conseguir que a Fran

ça deixe de hostilizar. o

Proje1t( de cníaçáo de uma
fôrça nuclear multilateral
'IFNlvO, patrocinado pelos

. Estados' Unidos. Nã0 obstan

tel ;foútes fra:Qcesas gis',e
rum que cllada 'cónseguiu_
BnU regressou a 'efJta cap:
tal anteontem' a noi1;,e, pro
ced'entc éIe L0l1dr6s, a fim
do presidir a cleJega9ão nor

te:..amcricana na rreunlaO

do éonsenio' de Ministro.s

às armas nucleares. A re ,i

'mão fo� precedida de pr:»
Ior.gadas 'conversações de

Ball em Londres, no inicio-
da semana, sobre a ques
tão da fôrça nuclear alía-

da" que divide a OTAN_ O
, Presidente De Gaulle �á
manifestou 'irmemente sua

'hostilicJ,ade an plano,
\

.

,
'

Nos' ci,rculos cliplúlllá.i-
cos revelou-se que Ball, in�
formou a' Couve De Murl'i}
le acêrca de suas conver.::8,

ç'ões de Londres e do pla
no da fôrca nuclear atlân
tica do Governo búLánic,)

,PlAMEG autoriza ampluiGae
,de Drupo� gscolar em

.

'Câtan�uvas
... 'X'

•

...� .; I . I,. "
•

. Átendenclo �o àescimeL.· na Vila çle _Campina ela Ale-.'
_to da populaç, � em id�lcÍe g.da; nqquele' mur','}Ípio.

'

escolar de CatanduvH!S, o,' O referido Grupu' Escolar'. ,
.

Sec-tetário 'Executivo do contará com mais quatro'
PLAMEG, eng'enheiro'Almes 'salas de aula, sendo qu"':

.', _
.B. ., constr).ll;ão, foi cQItfiac.�

de alltori- ao DE.R do Joaçal,Ja, que,
do' Grupo tem um prazo ele cJnco me

Velhlnh«', ses ,para conclusão: /-

I
'

-,
'

v. Roberto Campos firla no EME
( .

RIQ, 3 (VA) - Ó WIÍis- pr,oblema agrário e as re·

tro' Roberto c'anlpos, do formas sociais.

Planejamento, pl�onunciou Apresentada pelo' chefe

UIrL�' coi.JerênCia, ontem, no do EM, General Décio Esco--'

E5tado-M�ior': do, Exército, 1Jur, o Ministro falou lflra
sôbre à política· econômica uma 'platé�a e111 que se en-'

e financeira do Govêrno, na contravam os G('uerais Ota

quaI discorreu ,i. -'Dre as me- cílio T:erra Ururaí, Valde

didas 1)::>'1'a restam:fl,!" o preso, mar Levi care,osa, Hugo PU-

tígio da qí�içla púbHca, o nasco Al':im, FranCisco Da-
" n1asceno- Ferreirà Portt!ga�,

Mário .Pode de Figueü1Odo,
O:rJando

' Gej::;�,
.

Alberto Ri-:

ram a necessich::de e o dese

jo de' aliviar a tertsão 'entre
Cuba e os ESU;ldos Unidos.

SéguI1,çlo infoI'llláções 1'e-
.

cebidas pelo I t a In a l' a ti,
Wa(>hington c1CSqja igual
mente

-

1,1m modu� Yi"emU
com H�vani Em ):lrincipio
não se oporia à "livre" es

colha poP Cuba do regime
O Chile foi escolhido em que bem entender, mas não

face da, posi.ção inoderad::l pode tolerar que Cuba per
elo Presidente Frei e tendo maneq:t um satélite comu

em vista que sua posse nista nem que fomente a

ocorreu recentemente, de- subversão nos, demais, paí
pois da rçunião ela OEA de .ses americanos_ 'As autori
que resúltou a condenação dadés norte!amerieanas apre
do GÔVêplO. de Fidel Castro, cia!l1 os 13sforços e a iui
co'.o agressor c�:lI�tra a dativa de Ben )3ella, m�s
V<';flezuela. Ben Bell.a fêz._.. ,acham que o PlIesi.dente ar

sentir ao Govêrno Õhileno, gelino dp"cria procurar in
em nome dos países não ali- teresrsat ".,mbém outros Go
nhados. fi, necessitlade de 'v8J'nos latÍllo-americanos, a

digimir a atual .tensão entre fim qe que a idéia ficasse
C�Q. e os'· delilui:; países bem a,mparada.

�------ ...,------
'
_. --------� ._------':'---..--

As

tões intcrmJ.cionais, ligad:?-s pendente,
,

. , .

�

;-,-,-'--""�'::7': � - ..-. -I---,...- .....--�-_ ..__·---r---�"···_��···_··:--�- ._'
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BEN' B'ELlA INTERMEDIA'RIO'� ENTRÊ
.:�

'S'.. " ,�:EUA.HE, CUBA; I: 1�\i::;;;'
-:.

.

,
. •

J .. '. ' -'. '. �
,

"

( 1 ) J ... ! l • I r I

_ ,ij'tO, :i :t'f'/A) �"Q\ r�-t)$i�,i,�mc;'i(;anos. A' ll"c'tài\.-a dos

cl��1Ú:; BeH;�BbiJa:;\;il diliílA��'Ji):'�ontl!-tD.S f:oi tomada após a

lia, está ,t;:!senvolvendo IlS- ,."{isita ofiei"!l que Jê,z a Ar
icirc:ús n$ �sontido de facili� 'gel o Presidente Osvaldo

�, '
.

" !

tal' . o A:;tabeleciil1el�to de ';DortÍC'ós, em outubro pas-
um nlo{YH'�:i,{hçndi entre os sado, ocasião em que am-'

Estados Uílidos e Cuba, 'utF bos 6;.:aniinuiam o assunto.
1i7.I�ln'do-sQ�' lJa1P, isso_,

I

da En1 (Hs�ttr�os' pÚblicos) Ben

modi�'ção' ,do nóvo Govêrno BelIa e DÓl'Üeós ,menciona-

1 ,

do Chiie:','O TIclrnarati
. conhéeiriyouto dessas

tem
de-

in'u'cl1es, que sc realizam
resel'vadoramente, e está
dente cie que

'

o Governo
norte-americano deseja 81'1-

contraI" uma fórmula capaz
ele aliviar a tens�o náquéla,.
área,

forca
,

nuclear
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A

amara acel a
Impôsto de Renda
3RASILIA. - A Câma ra téria, que ríxa em 34 ,vê

dos Deputados concluiu, a zes o' salário mínimo o 1:

apreciação das 60 emendas mite da isenção para, pa

apresentadas pelo Seriar-o garnento do tributo e esta
ao -projeto do Irnpôstp ele belece uma tabela progres

Renda, aceitando 43, sem síva; em relação ao salário

modificar, no entanto, C3 mínimo.
pontos essencfaís da ma- Pela leí, aprovada, que Ji

•

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

�-......--

SERVICO - L[�N�[f) DE ElETRJNICA A
'. - - -'

.

OOM�Clll'O
Consênu de rádios, gravadores d� fi�a,'

rad.iofoneE. e transistores, I

Tratar: J.C. LIRCllOF, Nova ::;ecord"
t11a Tene\ tr Silvcirc 2t;. rJne .2696.

,

MISSA DE ANO E SEb MESES
Vva. Adelina Pereira Valepte, Orlandc

Carione, Júlio, Corrêa, Delson VaJent� G.el-
,

san Valente -e Família, Rutl1 e MiK,:m ValentE:
- Esposa, Filhos, g.enros noru� 2 netus' do

ii'1ésqu�cível\ '. «
JERONIMO VALENTE (Nenem Valer.J·;)

Convidam parent.es e pessoas amiga�·
para a missa de um ,ano e seis ri..�ses que a

-

'família manda rez�r amatiliã, (sá'Qàdo) às
7 horas, na Igreja de São Luiz na Agron��J.
ca.

•

I l

,A11teci�m ' ,4.gradecimentos.
Florianópolis 4' dê dezembro' de 196-'1

4-t2,.S4

a
recebeu no Sgnada

L,-,

tONTflA MngCA!l,
fJIJRATA!1, ?lJl(JI!!} '"

�(JPIM é jRA(!A�

iW#

, DEDETllÂÇA

\

\ Sua espôsa, filhos, genros, noras, netos e bisnetos,

para comemorar seu nonagésimo aníversárío natalício,
mandar- re'ilar,\ no dia 5 do corrente, às 8 horas, na Ca

tedral lv�t): .opoütaaa, missa em ação de graças, pata -'1

qual convidam parentes e amigos. .....

._------
-' .

. EDITAL
leJUJZO DE DIREITO DA

VARA DOS FEITOS DA FA

ZENDA PUBLICA E ACI

DENTES DO TRABA,LHO,
DA COMARCA DE 'FLORIA

NÕPOLIS:- EDI'f'L DE CI

tAÇÃO COM O .r'RAZO D..E
TRIN'" "- 30 DIAS

o Í:>c')utor AJJ'<T PE·
REtIRA OLIVIDlRA, �
de Direito da Van!. de

menores, em exercicio
no cargo de Juiz de Di·

r�to da Vara dos Feitos
da Fazend.o Pública e

Acidentes do Trabalho
cta Comarca de .Floria

nópolis,

}:qz ,saber a todos nue

'o presente edital de citação
virem ou dêles conhecimen·
to tiverem, que por parte dI:.

MELCHIi\DES SANT"A1>T>.TA

,E SUA MULHER, br�slléi·
L 1'01), casados, êle func10l}árll,
pÚblico federal aposent"do
e ela de prendas domesti·
cas foi requerido um t.erreno

em u,r-na ação de Usacapião,
',-l_a seguinte forma: um tér
: ena situadó no distrito de
Santo Antônio de Lisbô,'1,
ne0�� Capital, com novent.a

e seis mil 'metr0s quadrados
'(96.000,00), ,com as seguintes
QonJro��ões: ao norte·com

, DonoWia Souto; ao Sul com

Manoel Pinto da Luz, a Les
te CQtn Bento Luiz Gonzaga
e a. Oeste com MaJ.1,oel Pin
to da Luz. 'Feita a' justifi
cação 'da posse, foi a mes

ma jUlgada procedente por
sentença. E para que chegue
ao conhecimento de todos"
mandou que ...e expedisse o

presente edit'11, que será pu
blicado na fomul da lei e

fixado no lugar 'de cms_tume.
Dado e p.'.l.ssad<,> nesta cida·
dê de Floria.n:6polis, CClpital
do Estado de Santa t;af'-\"i-

\
na. aos doze dias do mês de
novemllro do ano de mil
noyecentos e sessente e qua·
troo Eu (Edison de Moura
l!'erro) Escrivão. subscrevi.

Ary I·ereira. e"ÓIiveira
Juiz de Direito, em exercicio'

312D64

CADERN'ETAS
EXTRAVI�DAS

J.
Forap;l extraviftja::; as Cf,�

d<;lrnetas da Caixa Econômi
ca Federal de Santa Cata

rina, nos: 8571, 8572, 8573,
pertenCel'.t es J.os meDores

Antônio, {(abral, ManeeI Ca

bral e Maria. CaIJl:a,t:

rias e outras vantagens );»1'
A tabela progressiva ele viagens ou transferêncIa

incidência' do Impôsto d .: de local de trabalho;
Renda, e a seguinte: 6 - Pagamento de d"s ..

Até 24 vezes o valor rio pesas pessoais do assala
salário mínimo fiscal ''',ell- riado, assim entendidas €0.

to; entre 24 e 30. vôzcs o quelas cuja dedução ou.

OSVAI.DO MELO valor do salário mini-no abastecimento a lei nâo au-

A' VIDA ESTA MESIVIO' CARISSIlVIA fiscal 3%; entre 30 e �::) toriza;

E NÃO HA JEITO DE mLHORAR·_:_ Não ��;4;netr;5'3:%e; :�t�.:o 5�;'1� oc:padoA���1 el:;re����v�
sabemos si por incopetência, incapacidade ou 70 11%;. el�tre 70 e 86 13 ',;,; pago pelo empregador e

.
-

f 1 bi dás entre 85 e 100 15%; entre terceiros e o' que cobra a

meios materiais que
' a tam aos _§a lOS

125 e 15q 19%; entre 150 ú menos do empregado :)�::la

finanças, que tôdos êles vêm, falhando. 'com 175 21%;
.

entre 175. e 20) respectiva locação:

seus métodos ....."promissores' e cujos resulta- 23%; entre 200,e 250 260-,; 8 - Pagamento ou 1'\".

entre 250 e 350 30°/" entre embolso do Impôsto ou

-,
dos são. julgados positivos mas que se tornam 350 e 450 35%; entre 450 e

,._ contribuições do assalaria-

com o passar do tempo , impraticáveis, .

ino-, 550 40%; entre 650 e 75J do:

c

1 50%; .entre 750 e 850 55·:', 9 - Prêmio de seguro

perantes fracassados ilusórios. Gaza ina E
entre 850 e 1000 .60%; act- Individual ele viela. co em-

anúncio. para novos' preços na luz. Tomam-. ma 'de 1:''''''' 65%.. pregado pago pelo empre-
,/

d gador quando à empregado
se medidas. para evitar o aumento. üS preços RENDl: <-::'TOS

.

é o benetícíárfo do seguro

principalmente no. que diz respeito, .aos gêne- ou indica benef'ioínrt« dés-
, Para efeito de calculo ta

ros de primeira necessidade e eis, sínão quan do ímpôsto de Renda, sào
.

10 - Verbas, dotacões

do, contrariando todas as esperanças exata- calculados os seguintes ou auxílio;
rendimentos; . 11 - Pensões, civis uu

mente à hora H, vêm as próprias autoridades l' _ Salários ordenados militares montepios e pro-

confessarem O seu fracasso permitindo. a al,t- vencimentos, soldos vanta- veitos de qualquer nature r-

.

d
r

1 d f gens, subsídios honorários, za. Juros de mora e qt'élit:-mente consl erave em to. os OS artigós, Cl- dlártas de comparecímen- quer outras lnderuzaóõea
zendo-c, porém, de maneira a não deixar dú- to; pelo atraso no pagamento

vida no esnirito público de um manifesto des . .'2, -:- �dicionais extr�).,'- (tas remuneracões .:
•

+
.

'

..imanos, suplernentacôes (Cont.j na 5a. pág.)
conhecimento da aplicação de elem ritos que -�_--� -,,',--.----.---

poderiam evitar êsse estado de coisas que vai ..

'tornando o povo. escrr. J de um pessimismo
e perigosa descrença nas medidas postas em

prática.
O terr.ii f'

. /d a'ano que ·erLll1,OU 01 o plOr 'e to .-,-

os dos últimos tempos em oue estamos '11-

vendo., not.adamente dos meses ele março
fins de dezembro ..

�

Subiu tudo.. Não' se apünta ..-tuna só cQlsa'
que tivesse baixado e o que é pior e mais tri�

te, com aparências de novas subidas na pau
ta geJ;al.

E é _assim, que desiludido completamen
te de tudo� isso que, se pa�sa por aí, vamos

comendo sem sentir o sabor das Tefeiçõe�
a carne mais cara,. car:ssima, o. pão super ca

ro, a farinha muito cara o. feijão também
bem caro, o arrüz caro, tudo pela hora da

�orte. E o leite, não esqueçamos o leite pelo'
preço que ·está .

,

E P?ra tirar todo o apetite, lembramo�
as mesas."onde tudo i�sü rc:.reia e aparece ,em
quantidade,mínima, mesmo ?�sim, além de

racionado, ainda. e somente uma. ou dUéJs.
vezes por semana .

Enquanto isso, niLI ,sistema de tapea
ção., s�bstitui-se o dinheiro. pa,.pel por moe

das de meta1, como si tal -providência se,rvis
se para enganar- alguém.

E COMO JA SE TORNQU HABITO .. .

Lembramos que a BR 59 não püde parar ..

foi enviada à sanção :io abonos, bonificações e gor
Presidente da República, (1 jetas;
Impôsto de Renaa será ;:;:)- 3 � Gratificações, par
brado na fonte, antecipa" tícípações, interêsses, per

dâmente, na seguinte pro- centagens, prêmios e cotas

porção: entre 2 e/15 vêzes partes em muitas ou recei
o salário minímo, 5%; aci-

. tas;
ma de 15 vêzes, 10%. ,4 - Comissôes e corre-

"

TABELA \PROGRESSIVA
tagens;

5 - Ajudas de custo, d'i-

Protrogação pari Magalhães Pinto
Belo. Horizonte, 3 - Após do que a emenda coastítu- aprovada em duas etapas. A prorogacíonísta .desistíndo

vários entendímentos entre cíonal que prorroga os man primeira ainda êste ano, e da obstrução. E� possível
o Sr, 'Osvaldo Pierucetti, Ex- datos do Governador Maga- a segunda, na primeira reu- ,que, com a seformulaçâo .dó
Secretário elo Interior,' e o Ihães Pinto e do Vice-Gover- " níão do próximo ano. Os Ii- 'secretáriado, o Governador

Deputado Pio Canedo, vice- nador Clóvis Salgado será. deres do PSD, após I várias Magalhães ,Pinto resolva

líder elo PSD, ficou assenta- reuniões, tomaram a. deci- convocar o PSD para parti-
'.

'

são de aprovar a emenda cípar do Govêrno :

'MISSA EM AlÇA0 DE, GRAÇAS
MAJOR .JOSE'�LUPERCIO LOPES

MPM'
)

) ....

'"lcleI
O·

�.Ih.r TPd� isto nasceu da i�,t�'1:9������a do hO_�,í
m-em, qU& domina a natureza e a tran.s.forn:1a em confôrto e prazer. Mas
de nada adi.antal'iam essas ç:onquista�, se ninguém soubesse da sua
exi$lência. e; p.reci$o haver divulgaç.ão, para que ° grande público p'os.,.,;
sa levar uma vld�.�elhor. e: essa divulgação é a PROPAGANDA, que
,desperta novos. habJtos., aprimora os gostos e impulsiona q progresso.

. � . ..,." .. -- .

homenagem

w
o
,<
o

FONE 2681

,�-=�..".- _.....",.._.-_-----'-'

)c,ontecimentos
��

<,

,Sociais

_ Amanhã as' 1,7 horas na Igreja São Francisco, rea
Iizar-se-á a cerimônia do casamento de Mania Helena
D. Bernardi, com' o senhor Vitor Costa - No salão
Vermelho do Mário Hotel .os, noivos e, familiares
recepcionarão convidados.

\

'Estamos divulgando a, primeira, chapa registrada
pela Câmara Júnior de Florianópolis, para o exercí
cio de 1965 Presidente George Richard Daux, Vice,
Presidente Hernani Prazeres, Secretário Deodoro Lo

pes Vieira: Secretário Adjunto Wálter Linhares, Te·
sóureiro João Nilo Llnhares, TeSOl:lreiro Adjunto Ney
Walmor Hubner, Diretqr JCI -Antunes Severo e Di
retor sem Pasta José Areocy de Souza.

Desfile: Nos salões da Sociedade Guaraní em It'l

jaí,. amanhã, realizar-se-á suntuoso desfile de Modas,
,

promoção dos tecidos "Votorantim" e Casas J'araguá- .

A notícia que circ-qla. na cidJ1de com referência ao

Coral de Florianópolis é realmente certa. A Associa

ção, acaba de receber convite, para dar um recital no
Teatro Mu�icipal e para um progr8.ma de Televisão,
no Rio de Janeiro.

'Pelo Viscout da Vasp,
-

viajaram ontem para São
Paulo os Senhores,: Dr. Francisco Grilo; dr. Nilton
Leite e Dr. Fernando Bastos.

Confirmada a notícia que' divulgamos sob a es

tréia 'do Teatro de Porto Alegre em noss� cidade, dia
13, no Teatro Alvaro dei Carvalho. "Comediantes \.da
bdade est<:trão sob o alto patrocíniO do Departamento
de Cultura e Reitoria da Untversidade de Santa Cata
rina.

Também merece elogios, a Dograria e Farmácia
Catarinense pela decoração de suas vitrInes, que teve
a responsabilidade do competente José Valdir. '

\

I'

De volta li cidade para os serviços da BR-59"; o
Engenheiró 'Luiz Carlos de Oliveira Borges. 1

\ '

I '

Curitiba: No próximo dia. 12, na Igreja de ,Santa
Terezinha, realizar-se-a á ce:r�n'1ô:gia do casamento de

Reginá Helen-'.li Martins, com o 'dr. João Mattoso. No

luxuosQ.· apartamento do casal sr. e sra. Pedro Bina

Martins, acontecerá a elegante recepção aos convida
dos das famílias �artinS t'4attoso.

'

Os nossos cumprimentos ao dr. Ramel! S�bªstião
Neves, pela s'1a colação de gráu, na. l"acllld�de d�
Farmácia da Universidade de Santa C,Iltarina. A festa
dos novos Farmacêuticos dar-s.e-á nos salões dp Que
rência Palace dia 12 próximo. ,

..

Está de parabens d "Clube Soroptimista de Flo

rianópolis", pelo belíssjmo "Bar ,Ide Natal" instala.da
,

na' sede da Rede �eminipª de Combate' ao Cânqer.

As renda e cambraias bordadlis estão na prefe
rência do mundo elegante feminino, p!;lra a noite, as

sim, comQ os estampados, para vestidos esporte pa.ra

hçâà que se àproxima.
'

o jovem
....

Samuel Linhares, foi·o conteplado no

:;,�. _io da festá do Rotary Clube' de Flor.ianópoliS,
com Q "elissimo conjunto de sala de visita óferecido

p�la loja "Moveis Cimo.

Na sede do paineiras está ;marcado p'ua breve

dias, "Sorvete Dançante".

Aniversariou ontem, o senhor Tito Eloy de Oli

veira / residente na cidade de Ponta Grossa.
,

' ,

\
\

Um recital da "Orquestra Sinfônica de Blulne

nau", ::tcontecerá amanhã, 'no Teatr.o Carlos Gomes.

Agradecemos a gentileza do convite dos '!iiretores /
do "Auto Posto Dino", para o coquitel de inaugura

g�o.,(rht,em; de mais um posto ESSO em nossa. cída,de.
• ';' l

, •

•

�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

AJ"
:�

fi<'la ia' ,) J a ,1�i nii
tembro

.

onde falaram : os

Com a presença de ULt-" Srs. F�bio Vidigal Xavlm'
torídades munlcipais, inau' da SilvEli�a� J9Jló Batista de,

gurou-se soltnemente a Ex- 'Campos cintia, Raul do A

posição de lançament6 da' màral eintl� e Plínio Vi

"DECLARAÇÃO DO MOR- digal Xavier da süveíra
RO A�TO - programa pu- O sr. Fábio Vidigal da Si-!

sítívo de política agrária veíra, diretor da I?ocieda,l�
conforme os princípios de Brasüeíra -de Defesa da Tra

"Reforma Agrárt-i - Ques- dição, Famf1'h e Propr!«h
tão de Consciência", de.,3,u de e proprietário da Faz".'

toría de D. Geraldo c... Pro- ea Nossa Senhora do' Mb.

eriça Sigaud, Arcebispo de :;ro Alto, abordou a prímeír.i
Diamantina, D. Antônio de parte da "DECLARAÇáO
Castro Mayer, Bispo c:e do MORRO ALTO", que
Campos, Prof. Plínio Co1'- constituí uma síntese OH:'::
rêa de Oliveira, Presidente principais teses do ITVIl; "Re
do Diretório Nacional da forma Ag1rá:ria-Questão de
Sociedade Brasileira de De-' Consciência". Defend�u o

fesa da _T>:�.dição, Família direito de propriedade, ga
e Propríedade 'e economista rado por dois Mandament.os
Luiz Mendonça' de' Freitas. do pecáIago· e afirmou que
A mostra, que contém pai
néis alusivos as campanhas
anti-sociaUstas. promovidas
pela Sociedac1e Brasileira
de Defesa da Tradição, F'a
mílía

.
e Propríedad- cnce:

rar-se-á domingo, às 21 ho
raso

2- A inscrição do concorrente; será conée- o Prof. Fernando Fur·

dida, 'mediante- a entrega do
..Certifica- . quím de ',Almeida, cateríra

tíco da Univera'dade de Si-'i,D
do de'.Registro no Departamento Fede- Paulo e Vice-Presidente do

ral 'de Compras.ou Orgão: Local; Certi- Diretório Nacional da So-
ciédade Bra<;ileÚ:a, de Defedão ou Fotocópia deQuttação

.

com a sa da Tradicao, Família e

Previdência Social, com validade- mini-. Propriedade .. cortou a Wa

ma de 30 dias
-

. , '- simbólica e pronunciou 'vi-
-�.�-

brante discurso, no ouru

3 - As coletas de preços (propostas) deve- afirmou que essa Expo<;i'(�10 CONCO'RRÊN'CIA PUBLICA .PARA
rá ser apresentada

.

em - duas vias, constitui mais um i�l'ode' -,

tôda a série de realízaçô-is VENDA O"E AUTOMOVElsem rasuras, escritas' a máquina ou a . da. Sociedade Brasileira de
'

tinta e entregues em. envelopes lacra- .Defesa da Tradição, Fa.w,[-
A Emprêsa de Melhoramentos-e obraslia e Propriedade contra a

dos. reforma agráría \onfisc"�ó Ltda,: to!''na público que levará a venda d�a
4\ - Poderá ser consciderada indonea, pro-a' .

ria, sociaHsta e anticri"!i., 1.5, de Dezembro próximo .as 14' horas .p,eloatravés de seus 'duzentos
outro e qualquer" �ornecimento ao núcleos em todo o Fàü:. maior peço acima da avaliação de Cr$.
SAMDU, a firma que se negar a cum- Lembrou a seguir o t,ra!l:l- 1.500.000,00 um automóvel Americano, 4

1 Ilho movido pelá SocieJ.a:i0
prir sua proposta tota ou parcia. de que é vice-presidertc" portas, ,em bom estado de conse�'v:ação,. ano

5 _'._ A Administração se: reserva o direito de co��ra o Est9tuto da Terra '1951. ver e esperime:..ltar no horário indus-
1 C· ", . . prIClpalmente o· men'oti.ü

anu ar a presente e - oncorrenCla, no' de aut,oria dos qU,atro autn-' tri.al, a rua 14 de Julho 220;
todo ou' em parte, sem que assista ao res de' "Reforma Agrár�a",- Florianópolis, 1 de Dezembro de 1964

licitante' qualquer' d.ireito a indenização Questão de' Consciênci ••", . J'" V" .. G' -i'
enviado ao Congresso N;:lcio Estevanl erommo !eIra -� eren.,e

e reclamação. '

nal,' ao Presidente da Re··
---- ,-�

AiltOll Fírmino !Cardoso pública e Ministros de Es
tado.

Chefe da Secção d,e Material ·A seguir ;0<' presente.> di-

6-12�64 .riRiram-se �") pJlb 8 ds S"

-

rS.A.M.D.U.
EDITAL DE, tONCORRENCIA AD

MI�ISTRATIVA - N.o 2/64' .

A fim de atendermos requisitos da Por
taria n.? 1508, título V e. - orientação do
proc. 14883/64, solicitamos pára o dia 16/-
12/6.4 às 13--horas, cotação para fornecimen
to de: 98 réguas de pinho de (primeira\ me
dindo 3 m x 06 x.2 cms; 54 tábuas de pinho
de segunda, - .medindo 3 ms x';30 x ,2 cms.

-, ..,

'Qualquer informaçãocserá prestada à
rua

.

Almirante, Alvim Íí'.ô 20; das 12� ·às 18
��& .�

'.

CONDIÇÕES.
.

1-'-' Deverá o concorrente. declarar inteira
sujeição as- clausulas do presente edital
e o tempo de validade. . '. dos preços -.
trinta dias..

.

"

. RelldimeJlto titn/(eról'el; km p(Jr k1!l1

�@1J@�n\Yl�[L&(9)@[2fu �� TI�
- ,

(�fuürn [2 rPOQJ1&m

Incansável, ela' realiza tôda a \ obr�, do primeiro ao último

Km. Proporcibna um .ritmo p�ri'l1anente de trabalho e lucro!

Niv{;lar; pavimentar, abrir estradas, .escàrificar, cortar taludes,

removeI' pavimentos antigo\s, conse,rvar,'espalhar misturas - eis

o( que f-az a Motoniveladora n.O 12 Caterpillar. Um verdadeiro'

padrão em máquinas de terraplenagem, propicIando sempre
,

lucros crescentes. Faça:"nos uma visita e cOlilstate .as múlti-
(

qL!_e a Motoniveladora n.O 12.Caterpillarf lhe
Motor de 115 H.P. - ,Potência máxima em

pias vantagens

pode oferecer.

quaisquer condições de temperatura. Embreagem a óléo.

Transmi-ssão de "Engreno Constante" com 6 velocidades à

frente l� 4 à ré. Total precisão nÓs movimentos da lâmina.

FfGUE1AS, S. AI ENGENHARIA E IMPORTAÇAO
A.v. ·Assis S'ra::.;il, 164 ...:. pO�Tb ALEGRE

I'

Filiais: Cachoe.ira do Sul,' FI.oriànópolís 'à Blumenau

, .

/

Caterpillar e Cat' são marcas registradas. da Caterpillar Tractot'·Co.

uma reforma agrária ex
. proprietá1ria constitui CIma

gravíssíma ínlustíea. "

Os �rs. João Batista .à,�
Campos. Cintra , VJce-Pre
feito de Amparo (SP)' e Ü1
genheíro agrônomo Raul do
Amaral Oíntra,". abordaram
os diversos aspecto.. dr) pro
grama de política agrária
contido na' "DECLARAqiiO
DO MORRO 'ALTO". ressal
tando o importante papel
a ser 'desenvqlvído por um

sadio ccoperatívismo bases

do na iniciativa privada
Falaram ainda sobre as

diversas medidas �:J�·eti().us
por êsse programa po .sttívo
mostrando que ele deve
ser executado a iravés . ::Ie
'tuna sucessão de leis cuí

dadosamente elanoradas e

não por uma Iegísl=cào com

pacta e símultane t J.ll1jn,J.'>'
da de uma só vez.

.

O Sr. Plínío Vidigal Xa

vier dá Silveira, Diretor �b

Bocíedade Brasileira 1e De

fesa da' Tradícâo., �iUlIilin
e Propriedade, b't �e,ldo "( o
estudo de autoria j03 qua
tro autores de "Re'(uma

Agrár_iª - Quest�b1 ('(' cons
.

ciência" - "O Di reIL) ce

Propriedade e a i:'!l'0 Inící
ativa' no projeto d� emenda
constitucional uo. 5/64 e

no projeto de Estatuto eia

,Terra" � a úní.n análise
;profunda publicada sôbre
o' Estatuto da Terra, 111i.'S

trou os prtncípaís lY,!l'C03
do projeto aprovado :18 suas

calamitosas I
cémSI';(Jv�ncl::!3

para a agrtcutr.ura e o seu

carater socialista � Cy.Eis
catórío que feriu protun
damente as mais caras tra

diçôes crístãf do l.l01!0 bra
sileiro . fABIM)

\ I
-----

ALTERAçõES NA LEI

·ORGAN1CA DA PREVIDEN

elA SOCIAL: � A fim ·ie

bem informar os leitor'�3
desta coluna, estamos aCGlll

,

panhando. de perto as 1110-

dificÍ) ções que' se pretend.�
fazer �a Lei -Orgânica dn.

Previdência Social. Há pou
cos dias o sr. Moacir Velo
so de Oliveira, çhefe de ga
binetJ do ministro do Tra

balho sr. ,Arna,tdo Susse-!

kind, ,em declarações � ii�l

prenfu disse que no projeto ca a tránsferên::ia :;.1. 1

preparado; a única p,-'opo- .
blema da aquisição {i,� C1m

sição f�ita -com�re.laç�o à. p�Ó?ri� do �mbito <ia pr{�
alteraçao da leI Vi!5ent"ê vldencla SOCIal para :'l. nJ

sôbre benefícios diz respei- va entidade rec<!ili:�nle!1te
to ao restahelecimen{o do criada Doravante ficou ve-

limite de 55 anos de idade

para 'a aposentadoria por,
tempo de serviço�

Com relação a "aposen
tadoria especial" disse;..- ,Jue
os trabálhadOl;es empr��a
dos em ativldádes penos�Ls
insalubres e perigosas. nã.?
têm direito ao abono' .18

'pe,rmai_;ência em' s6i:vi�),
pois se a atividade exercida
é, dessa' natureza , acon�

selha-se a aposentadoria,
com afastamento imedia�o
da atividade, sendo preju
dicial a permanência em

.serviço, com prejuízo dó
sua saúde, submetido a de.,

gaste físico que ·pode ser

evitado. O abono de perrnl,
nênéia em serviço, assim
a1)Úca-se somente aos caso,>

d� aposentadorias 'comum.
Quanto aos. "pracinhas",
cuja aposentadoria é reg'u
lada (por lei especial, a 'ma- .

téria não 'foi �inda ez:t ni

nada.
. Adiantou o entrevi3tado

que os profetos ,sôb�'e u re

formul8lção' da previdên,..
'. cia social deverão ser ,m-.
caminhados'ao

'.

CQl1gresso
em niarço a9 próx1n"o anQ
e é possível' 'que 'sejam: p.ra
mulgados a 10. de l11aio, pa
ra entraT em. vigor 60' -';�'1.s
depois, já'" d�i,de.mente

.

gulamentados.
BANCO NACION

INa oportunidade da nct�
cia desejo ressaltar :l'1� a.

pdrcentagem de 1% dlCl;lí
rá sôbre o total da re I:'::rld&
folha, sem limitaçã.o pre:"
vista na letra A d'o ai·ti�o
69 da l�i '3.�07/6.J. e al?ran
ge quaisquer rendimenV s

de trabalhos, provenierlte�
do .exereício ,-do emprego,
tais como ordenados, '<lhri
os (ipclusive'o 1::'·0. salirl,j,
porcentagem, comi,ssões, g"ll.
tificações, rep'resenta:çr(!S e

outros proventos ou vanta

gens pagos, sob qua'iq'ler tí
tulo e forma contratual, pe
las firmas e sociedade·s su
jeitas ao regime da Prr�,,:
dência Social, excetuando
se, apenas, o. citado des
lonto, os "Pagamentos efe·

�uados a título d'e salirio
.
faJ!'é1ia e as indenizacões'
por rescisão de contra.' o ..
Outro fato .que desejo ass,- .

'""!
.

nala� é .que nSJ �o�er� flui::

�til[l'U,do dIrelto' de aqUlslçao "fJo�' . ;' ':'�
r,a�FI. nrónria o i:MPREGA�, €m. �.IIJ-' ·U
DO QUE NÃO FIZER PlrO-' 'i '

VA �E QUE O SEU EMPRE (m.'ff(ClOlll:�f���I)U;; iN
AOOR ESTA QUlnB,S ... t_.!IJ.n'i"'�.J
I:lM O BANCO NACION�

.

E HABITAqÃO., U .

dado aos instituto!> '. :�r8.

ções imoboiliárias êom seus·

segurados. Ficou fixado um

prallo de 12 meses para a

venda de seus imL've'� e

unidades reside� :::iais.

I)Fr:OTi\C::L, 4" jl.-�, �

(I fER T,A S
OrfRTAS
OFERTfS
(�FER1IlS
,Df E R T AS,
or E RI AS
OfERlfS
DF f R14 S
OFfR1AS

OffRrl\S

.r.

DA

UA
DA

DA
DA

DA
DA

'lA,
01l

SEM J.''..r'J A

SEM A f\J .Jl

SE Mfd'Jb.
SEMAíü-A

. S f M A f\! ;1

'SEMArJA
SEMA�J�A
SEMANA

;,Sif MA r A

.'

":,'

MEYER
"

.'

"

.

>.
',-"r--•.

}
."

j

OlEO HUDSCri Pt\R!� I �
li' "�

. :MAOUINAS·., LA IA ;:�?�

-: Jt$ 12il,OO' �i
.."."�.'-'-.-�----����
A'fORM�'C5fiT: .DEFAZÉR ECONnNTí,l\

SENfTlf4
, ..
,','.',' ,L:,; :,' ;

- l\lanuel Marlin�' "', '.l até .mesmo de bairrismo partes do Estado, êste dí<;
.' .' "para .. Que possamos, mu;', tico "A BR-59 já é uma

"Santa '. Catarina _. p'i-ec�'õ�a;'· ·.futuro prÓyjmCi, ter a veü-. realidade'''.

da BR-59"! .- " .', '. ",
o, ·tÚta de lermos em vá:\:ts

Ê' o dístiê� q�e. se:�iê em ,,' .:..:....:..: __._
tôda pflrte, U:o ...• ,te�ritó1-'lo. 'AGRADCfJJ. H"N'TOSbf/rriga-verde. ind}sêutivel:-'\'- ",

.

.

.

L:.... f 4�·'Ir:
.

mente; U1U l.emil' que· .. faz",,,, ;.. ,

.,

. , .
_

por merecer: ás atel1çõ�s \ 'r'" ,: P�lo presente, venho de publIco, agl'a-
db's poderei .• �Qn&tií;uid�",: ':deter ao Dr. WilsoDJ''iCidra�, (JS se,rviços me':
competentes: A 'BR'-59, seu.:., . d.i '.

... .

') . t d
"

d' bdo dos.hossos antepassad6.�
'

.. -c::cs e clhlrglCos IJlesoa O��, quan o me su

apro�m�-se d�, j-ealidadr.;. ", Jit:e:ti; .q delicada inteI'Vçnção, por -duas vezes,
P�ré�, um,a reá1idad� . G.ílC"- nentro. de um ano e hOJ'e estou completa-nap se completa. IlllCla.iia '

à; vários anos, a BR-59, ex- ,Il1ente curado da surdez que. por ml,litos anos
poente eixo à ligar o nor.-

. me atormentava. Nest� oportunidade' reco-
te e g1,11 do país, pela, re-

.

,

.'

�, "

,

gião litorânea,., a:r1."�sta-sé roendo a outras
_ pessoas qll:e sofram deste

�aulatinamente.
.

,TrechOS. mal. t1 que pecessitam de serviços especiali-
mcompletoc, QutJ;"OS. em

. d"· f'
. . .

d d'tracos ainda. E não se sa- za· os com re er.enCla a CIrurgIa a sur ez,
b\ 'quàPdo ·est.ará entregue se dirijam' ao Dr. Wilson Cidral, medico e
ao- trâl1sito, ·to�almente : t t D "t d t �
construida. Alj'Tlenta�se to� clrurgIao compe en e ·e que a o os . a enae

. da�ia, a fltlrup.ira 'esueran- Com a maior dedicação e presteza.
ça, d� vê-la em,,'sua p]e'li�

..

O Conc:::ultório e 'na Rua Westfal.en, nr:tude, de!">tro dos.prõxiniüS ' iii'

5 anc�., I.!onforme eXl)lan�- '15, Edifido Dante, 9.° Andar Curi�iba - 'Pa-
cÓ.es .dl;! font.es fide ji�nàs. . r"''1á.·
Contlldo, há Q . imnerlo.sa ..
necessidade' d� mterêso:e 'da . Tijucas,. 30 de Novembro de 1964
parte 'de a�t.as oat.entes po

líti�as. r!,'iiTjndican'do Úmt"l'
ao. Mlr: ...,hio (le Viacão ;

.
" 4

Obras' Pl1hHf(as, 0 r.onmle:.. .

mento (lpssa .rodovj'a. San
ta Cáta1'ina.. de .f!lto. nre-
lCi1':a da :AR-fi9.· Est.a.,mos
m'lif·o anup1"l1 ne 'outros e,;-�-'
ta:'1ns da ferlpl'��ão:'. em

1ll.!lt';1'ill. dI', estràr!ar!i .. ·A oró
m'ia fPP.'ifio nó .'n(\rde�te no
p!'Í's. �o�l1mni�'arla como

"1,H-�m� l1as !""�Rl'l" Ol� rI,!'I.:�
p.... cho'r'tp�. rpO-i<io <:Pl'l'l 1I.1."n
t.o 1'('\"'0.'" rlp"'('\minada, p0S
me bôas est,r.adas.

'!..\

Otávio 'Duarte
6-12-64

-- -----

Clínlca
J

Odontoped iatrica
Dra. Iara Odila Noceti Ammon

Método psicológico .moderno· especiali·
o.:a.do 'para crianças.

.

Alta �'otação
Aplicação tópica d� flúor (para preven

çãc da c-árie dentáriô).
.

Atenoe também, Sr"'\S.
( SOIl"ente �orr. hor� marcada
8.30 à� 12 E" das 14 �<:; 18· horas

. .

o viajante one per�Q,rre
o nOt;te ou norneste no País
P1""'1 ni�p�iío 9,0 �ul. tem 10-
gn sua 3f:Pl"�iio �f)ltada. 09-
'l"fI, 'I1clSS!lS' f>strada.s, ao uI
t,r<>nlf.!:��" 'a dfvis!!I Pf'l.ra'l13.
sP�t!l Clltp,Mt'la. Trp.chos ele
e1':tl'R/las rUinS. buracos. ps':'
+.r" 1'1R.!: pstrei-tas e asssi '11
por (liil'l1t�.

.

"�f>",t.!I' Catarina, precisa
d!l. "'R'P-!l!l"f
E tono"! os catariflenses·

dI'! bõa: vontà�, sl\jam eles
df' nll<li1':Ol1er agremia�ões
t>prHr'l,!i1:"ias, ,elevem tornar
lJ.J1t.tPTp.sse pelo t>l'oblema. ----------.--.
E' tl\;�t.Pl' Illle hllia '11l'1Hí,O VENDE�SFde nensarnp.nt"os. em n1''''l tio
fllt.uro oe nosso ·F,st.!!Irfo, E TERRENO COM 45,O�2, .

situado nairnn'N>S�in�'Ível a, homnO"el-
neidade de id.éias, de ideais Praia'do Forte� Pre("i a combinar� 'Tratar com

dr Flávio, na Rua Puesidente Coutinho, 83,
Apto. 2, ou à tard� pela fone 3596.

.._._---.---

das

-I DRA. EVA
Clínica Infantil

Consultório: rua Jerônimo Coelho no. 32.
:.mconju. 207 - Ed. Julieta Fone: ·2495 '-,ho
tário,das 14,30 às 18 hs ..

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

.VENO[-S[ "
I

Ull,1a Wâl{uina r1.e Lavar
.
Roupa ·Marca

Bendix em ...Jerfeitas Ccnd�ções 'de Funé;�na
,J:pento. Facilita-se' o P

,. o.�ento. Tratar .. ;gelc
< �ti I 1: 3''OA"> ...,"',

':;'>" e etone.,.. Ú ,I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A IMPRE�i3.'\, ontem, a
tarde esteve reunida 110 '(:é'

. -,.

mando dó 50.' Dístríto N'l".-

val, com .um ":COQ", rece:...
bendo na. 'oportunidade ;1

programa da Semana .(; 1

�\.i:atinha. de 1964, que .. u

çlará próxima segunda- rei

ra e' cnccrarrü tJO dia. treze
No progt�iú' aconsta de
'Ias" esportívás com diver

sas', modaltdades de esuor

teso :A oomtsseo é·' pre;ic.i
da . pelo .Cap. de. Fr[�gata

.

Osvaldo' Pinto de Carvalho
tendo como membros. '-,3'

s1's. Cap. de Fragata -.- Ar

naldo Courrege Lage; ca;>.
".
de Fraga.ta;:_ Aroldo PB"

derneilias; cap. de corveta

Arluando .Gonzaga, cap. teu
·Isaac. BenchImol e Cap.'
Ten. Paulo is;àbino.

I

,

ASSUMIU a Pasta
.

da

EdiJ,caçã9, <) Dr.. Arn1and(�
.

Valé!lo de,. �ssis.

q fRltFEITO Paulo Viei
ra da. Rosa.'_ Enviou pro
jeto de l.ei a câmara muni

cip�, que' yisá.· a reor�ani-
. za.r a estruturá. político-acl
:Íi$istrj;\Uvi;l. d3r Pre'feitura
com o 'pla:no··ti� .désenvQlVi-

-r ".' •..
' .. ,

Ulel+to .m,ull!cipal: alter�n-,
dq

. �f.Oosiçoes tributárias,
cn�ndo á. t3:X� de recup�
ração econôn1ica, .além de
ofertar outras .providênqias
A elaboràçaf:>. do referirb
projeto, foi para adequar
a máquina administrativa
e. providenciar recu+:sos in�

dispen?áveis à execução de

obl,<l's ao seu, (J:ovêrno.

O: liRClliBISPO - Metr,J
pol:::arlO -_ Do;'}' Joanu"11'
DünlÍ11gli-cS do Oii\'cira� l;J�
jc; rC<fcbqá i�:Ú;l\erq.s fc;�
c1ta,çôcs pelo S2U aniversi
do

I

E.LEG.'\NTE 'Coouitc] Da:,

ça�!�e será rea tiZ�.dO
.

prj.
xiuio domingo 110 Querêri
cia PD,lace, t.s 20,30 hs.

I
\

.

ESTA seno j muito vísí

tado '0 Bazar de Natal, do \

oíube das Sopoptimistas.
na sede dá Rede Feminin

de Combate ao câncer .

.

. I.

fu'viANIIA, no. Praia Clu

be, será realizado a F'es
ta do Chopp, numa promo
ç_fto do Depto. Social, li<>
Clube Doze de Agô.sJ;ú.

-'

A S0CIEDADE de Haja .. ,

aU1anll�. J.ssistirá um. ele

ga,nte desfile dê . modas
üo Guaraní numa pro'nl0-.
ção

.

do LlOns CluJJe e das

Casa;s Jaraguá. dE! Itàjl.'cl
�om tecidos i'Votorantim"

PELA T4C -- CruzeL:o
do I Sul, amanhh.

. 'vliLJ'"''

para Brasília, .onde rep�6-
sentará SanLa Câtarina, nos
estudos que fundará um:i

socil:idade mista. 'para expio
ral' os portos deste EstadJ.

DANIELA Oi. primeira
netii1p:a (i�' S,r ....f1 :s.t;a;.iDc.
�uben� ,de �At,ú(�.?ifRg;\llO<:
filha do casal P<1�V; da Co:.;
ta Ramos.

O TEATRO
I

co111edialhc
da 'Cjd�j,dc, de ..JPorto Ale
grc, dirigido pGr cilavo oH,

danha, cd:1 treze p:uxi!lw,
vai se apI(o�entar 110 'l'c,; .'v
ilAlvaro de Uai:v"lho"; ':0"11
'a peça "AS !,'F;iTlCJ'JIlU.. t3

do SALEM", de aÚlonn .,

" 'A�thur .Miller, o muiot rira.

ma�urgo 11ortc-amc1'Íl:ar: 'i.
O direl,or Cpmerclal,' �a"ille
le Teatro . Sr. ·Fon,llT!J.to
F'cúeira, enc0a�ra-3e· 11(.",3-

ca.pital·e oiJtev.e O' ap;:'\o ,lê).
elo Depto 1e Cultura .:Ü.

SEC c. elo Depto de 'Culrur�t
'da UnivcrslLbiqe ele Sa:lta
Catarlúa.

FOI }_puugura·:'o

. \

---------�-_._-.-.__.

-

Presente
,

I
I

lUD1ULAS SrEItEO

\.

de
. '

s

_.t;:\DlUL.\S "lU·FI."
.

!
I

!

í !c';"C:LT:;O
--I'[<;,,,,ENSE "TEI.E:;!Pt'\HK·'
Ct\.:";\.UE�;SE - ;[,}�LJ.;�PARK·'
C-1:U,1B P()D:�:ims c. "E;.\XPl.GE"r

i

I
I
I
!

t
!
I

,Ht\<llJl!\.\S J}�� L.\Y.\Tt R'Ül'I'.\

/

I'

na rua Pedro Demoro,
2035, o Auto' Posto Dine, ele

propriedade do Sr. Aldo Ra

ena -. Aos convidados . foi
oferecido, um coquítel

,c., ,\1.A r IH '

d�· .

as, llJ�J.2·urou sua :., ).l.D,,�
nó ediE':lo "Jaque;Jne".

com elegante. bout.ique. Tui

ciativa ela proprieté.ria
Srta. Flotiano... · Otilia

Costa.

I I
A MENI�T,\ '1:0í'·Q {(1,:':1

K�lvaôki. r:r6xtmo cia " f\.Z,"

. vai apagar quinZ8 veli '''ln3,
rece.pcion8 n:1o convida j lq

�O=,'I'EMRQ,o,:náo� CQllSi:l':;;'.1
a torre da TV - C"ttlal
o�e, !gs;::e. instalad'a. ,Tud0
próhfa

,.

pa"a i '''o):Je1''-'-;;;'' ,

;'.r' -':' �.. ':t(�V�,

.......

ESPORTIVA - Os _m':l.JS

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

cr$ 99U.OOU,oo pGr 848,3DO,OO
(.!rS 635.QfIO,OO pc:;- ,539.750,00
cr» 862.500,00 po. 735.1;:_�>OO
(;1'$ .'735.000,00 po... 667.250,00 �

.. (;1'$ 192.950,QO por 164.007,00
).

.

.. 1

. Y

crS 3:,;;.(100,00- por 318.750,00
(�r· 644.0oo.l)[) }:}I)l' 5'l7NO,00
cr,l; ô�4J}UI! 00 ,Jf r {j:W ,tOo.no
Cl'S 1135.000,00 p:Jr- 3130.750,00'

(�l':) 7i� d)(lO.On por G50.2.30,r)O Ic;rS T2Q.lÚl.OO POr 61:1.000:00
..

crI'> (jH�1.000,Oü pU1' ':;370400.00 i

ü"-0111deir.'L "C,'LIMAX" 9,.6 . . . . .. . . . . . . . . :. . crS .J.4i.1GG,OO 1)1..)1' ,jf);j.3!l().09
,

.

OFEH.T:\ SP:\1}.!;r-;Ti<: J>,\RA ,l {'.tUM.BnU Q(jINZEN,\ rm n��ll�;1Hm.?O

Ensaios

ao povo a que o mesmo per
tencia, calculado em 400 mi
lhões de almas que passa
vam existência. humilde, es

cravízados "à um regime de
castas e de potentados na

babescos, sob o domínío do
leão britânico, insaciável em
suas conquistas "coloníalís
tas,

Esse personagem, cujo e-

xotísrno logo- se manifesta

Caramchand Gândi . e nas·

cell em' 2 de ontubro de 18.69,
em Portandai;, peq1!lena ci-

cl�.de à beira-mar, na 1?enÍn
SUl.a de. Catiauar, 11", India

ocidental.

•
"A sua Ol:.geml foi· comum

\ a sua infâncIa· normal, os

,seus <i�as de t;st.ud,mte eles·

tit.ui.dos de D.c;:mtecimentos,
e n. llrin�eir3' f:J!'}(l. da sua fYlr

. n>i.ra· prefi"lsíot1:1.l um 'fr$icas
&'J. �'A ('rüu)çR. 13 qúe f:tcra· o

honie'11". ]I:. ;'f.o�mdfl", tan

to '-o. menino de. esco'a. co ..

mo o 3dole�cenj;e. gerou, ..

b1-)"tUl'18nte, o MMtma: en

tl'etanto, ninlr"uél11 poderia

I
. i

I·
I
r i

_ ---...:.l.__ ....,�_
,

. \
'

"ENn f''i''
\'

.

t li f."lC

'.

flo�lanôp'oí16, .4;iü��
--�.-

--:-------�-�"'-- --�--" .....

de (ríti(a Literá
centraê, o que é, alíés I}tual·:

, mente, a base da filosofia
is relações humanas UI}, �;

- dústría, pepoís ,da entrevis

ta; Oarlito- dedicou uma de

suas rítas ao terna da' cor
r'ida diária, entre hrm'0ns

.

e

rnáqulnas, realízando a r�.JÜ3

estupenda sátira da mecaní
zacão.

.

"AQ .íongo dos f" ... ·
.. 3 Cân

dí procurou . provar- a éxís- .

• � • : L

tenda) 'de Deus. escreve F'is-
cher,

.

à páglnct- 114. uE' im

possível à,0rnonstnlr,' pe\a·

razão, a existência de Deus.
em sentido lírnítado", arris

cou-se
.

a dizer. "H� uma 01'

demo .no Universo; há uma.

lei. ínaltérave', que Rorerna
·t.ôdas as coisa" o t.�r:los· os

sêres qÚA existem (''1 vivem,
Não BP trata df> Ull'.:' lei ce
�a. iJO:,Í=; nenh1111l::l' '10i ' eega
r;c'>de v.()Vf�1'n�11' a conduto
dos sõres llum�llos... Esta
7eí, pois,. (;UE) g:)Vnrna a vida'

tôda, é Deus", "Por analogia.
todo C;p� humano c"mparti.·
lha a p..".ture7<1,· de Deus, m.2.S·
nüo é I)�u< � n5..(\. pr;de SR/'

her (' (".\8 B18 é.'"

,Esta. n:�hf?ir�l.'
s8r-ó-c à,p- Càn"i ..

d_e 0."�l) res·

''Y'o�,t"f;)
.

a

DOMINGO, as �3,Sf> 11s
- stareí apresentando' o pro

grama Radar na Soc.;c�hde
nu Rádío Guaru.já, patrocí-

'

na sua' arírrnatíva, aliás mui-

nado pela Imobiiittrla A. to séria e cíentífícarnentc e·

Gonza:;-:!l. xata, de que a sede do sabor

não está' na lfnsua e "im ri.a
mente, revelando dêsse mo

do m�1a \ inteUg&ncia, sempre
� voitada para o Hmncto d.as

. causás .. ch�mavg,·se Nroándas

Ãlnaldo S. l1Uago mule, por si as normas dó
!

que des- [a saber.
.

GANDI, de Louis Fischer: Outra notável conquista
Tradução de Raul de Potillo .de Gandi,·e a de ter- perma-
3.a edição Melhoramentos:' necí ....o em - castidade, de ..

De 1909 a 1948 a atenção 1906, quando tinha trinta. .

e

mundial esteve prêsa, mes-
.

sete- anos' de idade, até ·à
mo durante os anos terrí- morte, em 1948. (pág. 36).
veis que marcaram, no ca- Isso explíea as suas assina
lendária da humanidade, as 'ladas vítõrías morais, leva
duas grandes calamidades

'

das ao extremo de ser·1con
da guerra total, a um per- siderado um político feito
sonàgem completamente-axõ. santo (gâg. 38) - o que de
tico, sob o ponto . de . vista ve ser a causa mais ji lieil
dos 'costumes europeus, e do ·mundo.... '

• "Ele pregava. o que prati
cava" dis o seu biógrafo, à

página 44, a seguir .
doutri

nando procedentemente:
"N'1 raiz de inúmeros"males
de nossa ctvihzação, encon

tra-se a discrepância entre
a p?.1.avra, o credo e a a-ão.
'u,' 8. rraquesa das .. igrejas,
dos Est'ldos, dos' partidos
das pessoas". Nunca 'I3H dís

se cou "o, tão verdadeira.
Abolira- Gandi todos os

preconceitos. A um hOme111

qw', J j);e\'emln (Uf:.c1l1dades
;'" obtm'lf:ão (ln (!l_lC preten
d:a a. favor' ele seus pat1'1-
.ciQs pl'epm:'a-se p.<1.ra

.

lutar

:J.·i)�re::·md:) nunia' '!;ramle
reuniãí1 ::tDen�s vestidp eoro
11.1':';(1 (opF':sa rte n1l'1h!�r ciue

11�8 el.lPO·'l'·':! eté f!0S .10e1hos
(p'lp.:. 5(1)·" r?aJ'�1ente tudo

possi,·el. pois está p0.ssuido
da <;uprema cOl'a�;m, que
consiste em nri.o ter mêdo
fi () ri:-1í(�p.1o,. r.rrnn terrível
de 0118 (li" penrersf\s s9mpre
se S(�J;vem para ,·I.m'�e!' Oi?
seus timoratos

.

c9mpetido·

\sua ·genf{.al:_}�hll teY're'1.a.l' t9�
1f',p.,do. 3-,,:;j;1\. a 'Yls;::ibilidá·
de .de ·Q}.l8.l0,1H>r par"üelo com

O çrü,to. d0 Deus, O!1e pedia'
afirmaI': "Eu e o P�i somos
um". (}'\.i:;d i f:�;. nortanto,
um C'ontep1I"rp'·;:',rJ.eo nOE,SO

que pelo seu din:::mísP'lo es·

pirit.ual, C'O!1segu in elevar-52
lnuito ar na CJ.::I. bit01a dos'
sê":es d8, sm). ,esp�eie. AI sua

res. ·-m'ineJ.ta ele ae:ir,'u sua, vida

Poucas ,/pesso2s sabem de lutas, oon�titúem.. fatos

('ue Ó�ndl. foi o ÍJl!;nJirador da hisf.6r.i.a ('onterl1pmrânea
cle '.H11 dGS filme�·; Dl:l�S S8.t'Í- . que' est8" obr'\. lanl'uda ao

ricos de C8.rlit9. De fvt.o, em' público, em :\.8. �dição, pela
1:')31. Charles Chaplin pediu Melhoramentos, nos, jJermite'
para 1'or o líder hindu, que acompalL'fJ.ar com clul'ez"l e

exação: uma
I

obra utilíssi-

J •

r'--·- �._----'"

" .

.

).

(

.

� .. -

�
l�'
I�' -

r.·:.··· N

,

:1
. ,
_- j

.

\..

::'-�i
:i

. �l

J

.'. ,

.F).I],LIPS '." "Auton·JÚUc.') 2:1"
E'M:PIRE - f'IIôrbontal Á�tornátic�';'
'T.'ONIH1,'\S .. � cores diversac;
,

Be. encontrr.va e.J Londres.

predií.:er que is'3o ocorres-. Sabendo Gândi que êle cles·

'se", é'o que desde logo o au· cendia ele famHia pobre, ,re·
ter pondera a página 12 do cebeu·o ..

livr') :qu,e estamos perlus·,' A conversação girou sôbre

trando.
-

a atitude dó homem· ém fa··
.

Entrendo em 'contacto ee ela m�qiÍinq,. Para Gândi.
com' as convenções e os ar· 3 mecanização, ou qjllalquel'
t' "icios de que é feita a. civi· m�tra {6rma çle progÍ-esso,
l�zªção europeia, iSso DO�er não ela um fim em si mes-

xercício de sua profissão 111.a; julgava os pregressos
clp advog�ldo, teve logo ú:mi materiais pelo seu efeito

I
•

r�nwe acontecimento na. sua moral -e esulritual sõ)Jl'e os

vi.da ao 'pleitear juntó ao a· sêres huniB.!1os. O indi.viduo.

Iget1te britânico qualquer' constituia sua preocupação·, ...

p.li1Jort..ivos da Capit::),j e ;::1 cóisa em f:wor de um seu

visiDha 'CiCÚ1Cl(� de Ii;aJui' irmà.o, pois o ftmeionário

Icstào a�jta(J;)s. Não hÁ rfL- . brILânico lJlandbu. expulsá-.
zão para uma "guerra' :i'ja" . lo pelo criadQ. . "O cl;1oque

A melhor solnção _Será a pa
dp.ste incidente - escreveu

cÚicação e a \ll1l�10 do� bor.s Gàlldi e�l sua_ autobiogl:aflit
despor:tistas itajaicnses e

._� "mudou o· curso de tôda

nOl'ian��.?olltanosJ princi:pal �..n:in�� .(:vida".,·O episódio
I11<'Utc com a cról1iéa espfJr'

lntt'nSUlcÇJu-llle o .·horJ;or D.

itva clq,s c1u:ts Citlades:'O uo
bnixa. intriga, ]'t·:pcimpa pála

jetivo pri1'1cipal é o YlJl1ltl.
dana, à subservià�cia·;. �o

do. esporto de Santa Cat.afi- servilismo que. perineava QS

na, que e��á melhonl!tl') governos princfpados' de Ca·

dia a dia. FiguE:.l'ense. p
tIatnr. E êle desejou viva-

M .]
.

. -

mente subtralt;se" p, injun-
, . arCI ii? Dias, são - tradicio
nais agremiações que h011- çã.o". (Página ·�·Ü.

.

mm o esporte catarinem:e
Dizendo o autor, à página

ambos dev- voltar
. 3f, que "Gândi 'deve ter sido

um aborrecimento nunca a.

brandado para sua E)spôsa,
pois metia-se em tudo, inter
ferindo na cosinha e no cuF
dado com as crillnças, en

chendo, além disso,' a casa

de pensioniStas jratuitos",
etc., etc., logo à págin&i ,,;e. .

guinte pondera . que, "se
.transformou . em' pessoa di

versas, constituíndo um ca·

S:J not.ável de segundo nas·

cim'eh�o durant� uma só
vida".
"A tr.llnsfarmaçã'o corne·

çou na Africa do SuL.. "a·
crescenta Fischer, infanl1an-.
elo 'que "ele frequentemente
lia, nos textos,. o que deseja
va q,u.e os' textos dissessem"
(pág. 34). mostrando-se, as

sim. um leitor criador, 'co
mo pretendiá � nosso gran
de Rui .Barbosa, pare .Ddos
qne nmlmente quizessem Sll

ber. dizendo. que os' iívl'OS
apenas despertam a inteli
gência para que o leitor for·

. {
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ma portanto.

Nada de
REB:TES

,.f.X:, fl· em set' C\'1l'TÓ

L� �di3 ',> 'Teic.s . CX)LAD��
---,�tilÍl'��s .�o rW; -,ve1tà'
m-mt.o ':"'daP'L..Jlfas. "'. ."1

CASA' DOS FRE::r.

"
.

• -
I

,

'_ �._........._

,

FU�CIONARIA
Admite-se uma, . ordenado inicial .

01.000.00, Mai res informações_., na Gai�rla
Jacqueline loja 6 Touring Club do Brasil- das
15 às 17, horas.'

.

.

"

,

.'

f '. •

-, .---'-- . .

_'__._.- . .:__ .• ..-�.:_

... DR. OSWALDO KERf'TEN
-

..
AUSENTE

durante O'Dl€S de Dez�mbro em, viagem de
.

'. estudos -na Argntina e Uruguay
2/1�/

:OlEG10 CATARINfNSE
E D I T'A L

EXAME DE ADl\USSÃO
. (2a. Chamada)

Acham-se abertas as inscrições ao EXA.
ME DE ADIvlISSAO - à la. série ginasial do.
Colég:o C üarin�nse.

Inscrição' : � - 10.112 a 12/12 . 19'64.'
.

Tax:." de lnscrição _,: Cr$ 1.00'0-,00
Re�li;�ação: �4, 15 e 16 de dezemb�'o
Exp�diEnt.e: das 8,Or às 11.00 horas
das 14�OO às' 17,00 horas'
Horár�ío: -.'

- Dia 15/12 - Português
14-�30 'horas

.

Dia 16/1� - Aritmét-icà -,- às 14,;30 hora

�ia 17/12 '-.. Conhecimentos Gerais (Histó·
rm e GE!0r;rafia) às 14,30 boras .

.

Haverá somente provaS escritas.' '.

'.
DOCUMENTOS: Certidão de' Nascimer

to (o când!d&to dever� tompletar 11 anm

até 31 de 'd€7�l)1�l'O de 1965). Não se acei':'-'
tam Çe.rtidões de Nascímento 'I"para fins es

colares).', .lU similares, nem pública. forma
Atfstado de sarlidàde física e 'mental.

.

Atestado de vacin� recente. .

.

Todos: os documentos deve.r,ão ter firma
-l':éconhecidá. .'.

.

,

../ .

�_:
.

.F!PriQUópolis, 30. de Í1o�embro' de 1964"
Ir. José �adir Hartmann SJ. _:_ Secretário

Pe. Eugênip Rohr. SJ. Diretor
4-12-64

"
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IMPRESSORA

d�sellhos
clichês

.folheto:s - eatólo,gos
co�taze5 e carimbos I
impressos em v.eral

papelaria

'.

A IMPR�SSOAA MOD�LO possui to�o'.: os recursos
e � _ntcesSUri\l' experiii.llcio �or'a 9Qranti/ sempre o

.

mO",mo em qualquer 'serviço do romo .

rrab'Jih'" tdô"eo e perf�itOI.:n qu. V. P1d4t confiar.
)
','

, i ",,'

l"'PRESSO�.à
·')E

... '

fIo:OOEL;O!\;:) (jJ:;'LAHJ'�lHAS "GLIMAX" J!iiVI P},H1S'rl\CÕES Al'� ilJ ML.;(3ES I:;if;.(\'l.
"

gi:'iTn:\ Ü:'\ E: :'m;;\l AC1�F:,"CIJ\'IU "

ORI'VA'L)t) STUA.RT e tfAo .. *'".;��"..,..,,""""''''''''

RUA DEODORO N! 53-A C/

fONE.. 25!J.� F+-O�IAN��Ob!S .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



;'""!" A � .

{amara ace
,

, r

(Cont, .a 20,. pág.)
" REPUÇÓES

.

ilí\l

"uoa

----------- . --- __.....;.-------

Il..l+gue( de' lOCfl:ls' de;3t1ôad�s
à mostruártós, nos eascs de
viagens e estáda, fórá QO
locai de' resídêncía', '

6 - os pagamentos fei-
tos a médícos .e a denustas,
por ass.scencia ao contri-'
buinte ou. à sua famílíu:

'

7- As despesas;' .pelo
seu valor integral, re-:l.liz<·.
das COm.8;· redução de

.ependentes; ..
, .: .

8 - os gastos com (";,�
pra. de unítormes' �U .roú-.
pas espectas, ·a� 20%. tra
tando-se de'. artistas 'que
representem 'e� espetácu
los públícos, OU 5'70,.' nos
demais casos;

9 - Os 'juros' de divirjas CONDlÇóE5'�
pessoais e 'taxas cobradas .

pél� estabelecímentos ban.
cáríos: . "", .' ,

1-0-- 50% do aluguel, pa:-'
go ao proprietário je sua

, '

vaçâo, até 20% do renal-
, mer o, no caso de profes-·
su.c:' ou ruagistradoj

4 - As despesas com

compra de ínst, amentos ;:

materiais . necessários
. i.o

exercício c . traoalho por
conta do emprega:o;'
5 -:- Os gestos pessoais de

passagens, alimentação e

alojamento bem como os de'

transporte de, vo.umes, .e

----�--�����------�-�---�-----�.

POSTO DO' S,A.M.D.U� DE
FlORIAN·ÓPQUS

Edital de 'Concorrência :Administra-
o .,#.

;

.

fiva . nO /,1 / 64
.'

..�

.São abatidos dos. ren.n
mentes para 6 oalcu'o do

írnpôsto :

1 _'- Contríbuíçóes p.ira
institutos' e : caixas _ E apo

sentadofias e pensões ou

parn outros f1Jm:�s de lJe
nefícêncía:

.

'I .2 '_'. Ó ._L1põsto sindical
e .outraà 'COi]l)jibl'.ici)e.-� pa-

, ra associações, cientificas ,_ ....
. .'

eas despesas C!''1l aacom- ·1.Ci'JSid Df CU'E? ipra -, de livros, e .assínatura .' ,

de revísta.; técnicas, índe- J�NT.�O PEC� dfE Z�,...'
pendentemente de compro-

.

. t '

A .fim de atendermos requisitos da Portaria n.o 1.500,
titu,lO' V e VII, e onentação do Proc. n.o 13 57/'-;3,' soltei
tamos paTa Q' dil1:� .

.

"

; ,�s 13. horas; cotação
.

pa
ra romecimenco ue oito (8)' reJ.c;�,.;(.).;;';; d<:.lJ._,;:;, ";�!L." q�c.<Í,.o
(4) almoços e quatro .(4) jantares, Q1!::J.isqu?r informações
serão

.

prestadas ' à ,.v. Maur.o Ramos,' n.o .166, das8 às

13 hs. '
'

ABERT4S IhSCR'�OES D. C. 1.
\ rus-r.' LISTAS.

.

De 16-11·64" � 'lj-12-f.1:-' Ordenado
Cr$ 21�.O\jO,O( a; par?r �e fev. de 1965., r'esid,;'r�cia:; 'Ó,

c/80j�) de aumento.
. ,

11 - As despesas de -re-:

presentação pagas 'por en-,
Docurr enú:s: 'T:t1110 'ie �leitor" 2 fotos ,tidadp.s privc:tdas a' seus rJi-

3 X 4 - CandidatF'\s de l'mbos os sexos de 18 rigentes ou administradores
I ,

011

.

a (.npregados, no ·limite
a40 anos. 'de lf)%. da remuI'.er�ção

AP( iS'f:CAE' COM O NÕVO PROGRA- mensal;
.

,

FI
.

, 12 ,.:_ As despesas , pes,-MA, edição 1964, €ncf"\uLa-se em oriano-. soais de locomoção �e ser-
polis: Livraria Recfbrd: Rua Felipe' Schmidt vidores ou empregad03 que

; R presentap�es tambéni nas cidades de eXerçatl1 . permanen':,�mé:-
te funçÕêS externns, até

Joinville, Blumenau: S. Francisc. oe Rio do 50% do. rend,imento b;·UtD.

S'1' independetemente de c.:m-U •

provação. -,

!Jasta estuua'T por �!Ja apostUa para' ser
aprovad",. .

,

'

F

... Atehde-�e ta"nbém pt: 'lO -eomb,olso Pos-
C A f E 'i F, H UI N A o'·

talPreça 9.000,00J - Ru::- 13 de Ma o 592 -I, .

c�. Postal 698 - Cur�tiba. - Paraná --;--
" C 'A �: E ?I T O � � )

.
.

-'

Bra�il.

Fl�r�1'!-nÓP91is,. 3 ?e deZembro de 1964

Adelmo"Joàqulm Alve�, E,nc. Administração Posto (1804)
•

,
c., , • I

I
) \
,.)

D�. Mário L.C�i1ti�,'Chefe do 'Pôsto (2130)
.

" ·1- •

" I \
----- ----,_.---------------�

t .",

'UMA

2mo!}'(lI!L.
,

1l®®f1.b'
COMO PRESCNTE

DE NATAL

VOCÊ�

I

UM CONJUNTO
ESTOFADO

,

.
,

DUAS POLTRONAS

Sorte'io no dia 23 de dez�mbro "

pela
Loteria Federar e a entrega no dia 24

Um mundo maravilhoso de. belei':a. "

confõrto e AHa Qualidade para,. , ,

. o seu Ia.r. .

.' '(,
.

.

Excelentes C9ndições d� ���d.a ..
��O\< '-/

a vista P;;;;;;;;;; , /-
I

8
DE DESCONTO.,

.

'

pagamentos: sem acréscimo, e .

I
,

.

outras modalidades à altura do S\oiU

orçamento.
Participe de mais esta promoç�o

.

MÓVEIS CIMO e ganhe uma

VEMAGUET - 1001 ,. O quilômetro.
,

.

CARTA PATENTE N.o 299

�R&�JBW1f.Mit��
PARA O (.,.J' TIVO DO ARROZ

CONFIE' EM

,AC'· !�,ÀLL'IS.CHALME.S••-GMaI.ft
-, ':'j

J
.;. ��'. .', ,....

"

,.: ". \ Ó:

.,.'
/-

'EspeckJlmente. labricado� para á construção de' açudes, rolpcs,
barragens e paro preparo do solo e irrigação.

"

.

' ,

'. .: - ,I ,- 40 H P _ 4.400 Kg
ASSlSi�l'Ic;IA TÉCNICA lOCAL COM �QUIPE lRE1NADA PElA PRÓP!!!'l fÃlSlli'-:A '.

• ESTOQUE DE PEÇAS PA�A REPOSiÇÃO· m::�G>A lJilEDIAiA,E FACjLiIlAD=iõ DE

PAGAMENTO. '

.' IMAR .. e
Rua Voluntórlo. da Patria, 19S1 • Fo".. 'OG1" C. Poslal 2020 • PÓRTO ALEGRE· RS

End. TeI69r.: PATItOl • Final: �"'l 7 do SClamb,u. 1051 • fOIl" 1978 •

Caixa I'ostal 324 . Si",,,ellau • se . e"d, faIGgr.�.!\r.r.O!'tl �1l0�

m�M:If��tG?lr��'êt:,!.7c::4;:L"t�i�..��

/

-y

,)1)

10,11-64 DR,A. rEl,,� :," l'ERJd,�
l.dl.uJ�.. V.......n, ...., l.lca 'd' t �

,

anças e 'duUoill
Consultóri..; Rua Tenem.,

8il1' irê � - 1.0 Andar -

'

Fone 379.'

1, \' O 'pr�o ,de· entrega d.'iS. refeições deverá ser _im&-
díato e em horas 'certas: , '

.

2 '-,- ,O concorreu-e e obrigado a apresentar menu (lís-
.

-- -,,...-
_

ta, d;, prariet��rt:%��rre�te d�larar j�\�ira su
' e;t�o: às .I f � � mh I e' ia :.uur ln', �Il' h �. rc. �1.1-cláusulas do presente edital, e o prazo mmimo de valld� , H �'.. � . 'U, I 11 \,ii: 6" u , "d"ii:·" \[l:n :.

dos preços;, /
"

..

.

B
"II fJJ' �

'N'
.r.o.. n ';J

4; -: A ínsorição do c�ncorrenteJ será. concedida, medi-
, Ift"'t ,,� . ,?t Cf!! �

e I-<'�"C: g!l �\\ 'i)��'" f;'1'i'i: ".i"" r. ��
w'; .-�. ""', ,. � .:�

ante'a entr,.ega,. dO,C�rtifícado d: �8.C'jSt,_o DO, I?e:a,·tamen-' . �,�r--t. .,�'� DI t:fj; '�'��c1 .1'.
:

J' l' ,'t �,;,\�to Federal de Compras ou O.·gao local, Cert.ldao ou Foto-· "�!!.t "ti l 'C�. IA
'

rio/ �� �� ".

-',
-

,i' �,

cópia d� Quitação Cq�' a: Previdência Social, com v,alidade Sãe. PRulc" 3 � O plenário para a con ;n"',áo do mo" 'e cO!�,êiusã:J 'd!>s obras da DO-'

míniina !;ie ;3() dias; "

.

aprOVf\u. :mtem, em discus- numento:ao }�pó"tolo,. São va. Brásílica Naciona' oe

5 �. A cóleta de preços (proposta) deverá ser apresen· sãr l...n�_, a concessão de Pau)l'), no -a:orro do Jaraguá, .
Nossa Sel".hora Aparecida.

tada em duas 'yiij.s., sem rasuras, € escrit�s a máqUlnSl ou a auxílio de 30' e ?" 'milhões de
tinta, devendo ainda ser «;lntregues em en�'elop�s lacrados; cruzeiros, .respectivamente,
, 6 - Poderá sér consider ,.da inq')nea, para outro e· QU.!iI· .____ _. __ _

quer fornecunento ao SAMI?U, a fi:I;ma que I)e negar à curo- .

prir sua proposta total' ou parcial;
7 - A ��TDinistração se reserva o direito de Slnulllr a

presente Concorr�,ncia" nO tôdo 9u em natte, sem Que as

sista aó licit:ãn�'qualquet. direito de ineJenização e reclama

çãp.,

Exclusiva'""\ent;.�
marcada

• I·,

-------�---------

;' / "',

t!XfMR
I'nOGII '\l\'lA: l>O 01 t\

Cin.. .-.: l\'J J \)çJ��
ás 3 horas

Suspense nunc;:t
mentado!.

exped·

RASTROS NA 'SELVA

EastmanColor
Censura até 5 anos

ás 8 horas

:rré.Esire�
Pró Formandos ."'j 3.0 Cio

ePtlfico do "�ll�1i�,�h� «;ie E·

ducação. DIAS"VE,�".
Pan" Newf.r1.an ., j

Patricia Nea!
: j'

.

(> IÍ'-IDOMADO,
PanaVisÍon

Censura r�é' 14 anQS

fí'one 343�
- ás 5 '.) 8 horas

Patrick O'Neal

Eva Dahlbeck
'. -,.. em -

UMA QUESTÃO Dl-.; MORAL
-

I

Censura' até 18 \ arios

.r I

-ás 4 e 8 hc,ras -

Ala:..ü "utlL\)ll

Jautl r"'Juáa
.

JA\JLtl AI\lOROSA. (.
r·1'cu1..Jt:0.tJe

'

Censura a�e J.lj anos

Cme CLORIA
(�stteito)

Não .L.a_."" ...._ hoIo .....3são

Cinematográfica
Ciu" .uU� .&:. ...".V

EonÊ" 10252
.;_ ás 8 horas -

.

oSa,l'itI\ j,\!Iontiel
- em _,

SUBl.IME MELODIA
censura até 5 anos

f.:ine RAJA�
. La., .,lfl�PI )

- ás 8 horas -

Hélio' $()uw
.

Miltói. Ribeiro
Marlene França.
- e!n .....

.

,,_.- ..

'

-� -, ......�_.._ ...-

Ao

PRO'Gr�t..rv1A [iO MES,

bon

_AVISO: � Adquira já o seu .,;aneco ,m

Secretária do Clube p�a a primeira Festa d<

Chopp que será rea1:zada na Sede Balneária
no dia cinco de Dezeirbro. ,

Com início à� 21 hor"ls
:. !

___

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

· ::,�,UfuvMid�dp..dê Satl*� tatailna· .

'
..

-'., ,

.

" . '

·kEi�'OR1A:':':, ,:;: ;���,"T.:o.:.�;'):;;�!,
Dit<�1,O de Maitria�
EDITAL No,. f J/64 .

Cor....:orflzlléia Púhl'ica no. 68/64
_.

Prop�",ta para o dia 21 - de df'",;embro de 1.964
.

f) Dire�or' da, Divisão' do Ma,crial da
UniV,t.a.·f;dade de SaTlta Catarina, 'devida
mente à'!ltorizz..e D pr lo Magnífico Ue ifor ,ia2'
ciente aoS' �,,,1ten _;�ê?-dos' que se' acha ctberta a

Con(!orrência F Jl_)Lca no. 6(jfr 1, aprazada
r:,ara às 10 horas do <;iia.: 21,.de dezembro do
�orr(nt,e' '�no, refer ritel à �quisição' de mó·

.

F ld 1 1 . 'JA '

E
".

veIS Bara a ( acu_ ale de, ...... :eI:'Cl;:S I.ccnomi-
J.:_

,

'
,

.
.

\

caso

Maiores esc'aff".. ·..:,�entcs r-o:.:rão' S(l

obtidos na :JivisFío do, Material, no horár:.c
das 9, às 11 hon..s, em dias úteis

Divisão de Mat�:rial em 30 de novpmbro

qe ,1964.
Dir:_etor

•

.

I
•

J·O.·S' � ?C 'nTr A.1\IfP, \.; .D I ,. _. .1�__

4··12364'
" 1.1

\
._- -- .... -._- .,._.----- --' -- _ . ..::__--::"----_._._ -

\

tH\IVE�SfDf DE PE StNTA rATARl,NA
D-ER�OP�AH\ �, lo. -

\ /

EDITAL N.o 68/64
CONCCRRÊNCIA PÚUL!CA' N.o 67/64

I

PROPo�rrA PARA o ITA 15 DE DE-
ZEMBRO DE 19 64

.

I o ,Diretor da D:visão do Material da
. ..'

.

Universidade de Santa· Ca'�ar�na, devida-
mente autorizadQ pelo Magnífico Reitor, fal
ciente aos :�nteressados que se acha �bcrta a

,Concmrencia PúbliS[: nY 67/64, á�JraZada
põ}á às 11 horas do dia lQ 'qe dezernb�o UE

1964, lLAerente à aquisição de motores elé

!tlcos, material cirúrglco e odontológico, a

pare1!10s científicos para uso da FaculdadE
de

'

Odontologia.
lVlruores escIarecimcnto� pod rão seI

obti4os na D:visão do lVlaterial, no horárk
das, 9 às 11 horas, nos dias úteis, durante q

rr_�s 'de dC7.embro.
1!1visão dp MateriaJ, em 27 de novem

bro de i964 .
.

' ..� "

.,... c .. -,,�."

DIítE:.OfOI{
"�d�oé"

.

���.�"""
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

Dirigir-se à Rua João Pinto nO 11 '

.---- -------- -----------"

ESC�ll\)F!IO Df Ai)VOCACtÂ·
DR, NILTON .·PEREIRA
Ad";'ogado

·'ABELARDO H, BLUlVIENBERG
,A HAHN
Solicitadores

'Hua Con�f,lhpir( M�fr::! 4�' ._o.. S�la 2'
ArõF,S' CIVETS 'r'RABALHTSTAS' CO

: MENCIAIS, PREVlDENCTA
.'

SOCIAL, ETC
,

e PERSl

... ---�-..-....r--'

�,"'" ('lln",,,lhÉ>it .. "'1,> ri'»' ; iiI' ".

�Ti''mi,'"'' "I""1.. '� �i,
102:' ; �Hl.'t3 ;a" 'li"" I

"t'l ,.,�..IT \'O,A' _

nnn<;"l'·I ..
.', l.t Ar', ,.'. I' ".

,

'. ,EHl<:"� n " I

_i)(jndngu::: ti·'�r�anch��. d�' \:�'i
RB!)'iTOR:n�Ef'l; c

sntõmo F'p,rnandn de .l\m:ar:d -: ',ih,
DEP,'tt{"I'\'1.U:'Y"O OC EDÚ'('J 1""1·

.

Franc's�0 .'!p.c. Sepptib:: Peri"r, p ":",
.

- Os=aldc Mel'

Pl'BL fCn)t.DE
USIn<j! António S(:hli)\ ...�·,,,,, j'

Ailto� Antmíio Pereira

OÉPARTAMEN'l'Q' COMn{í�.lI..1
.

'Divino '\1anot,
. ,

':.,,'

�COLABORAnORES
.

�rol Barreiros F'ilho, Prof. Osvalcto Rol.. ngue.:. VRbrloJ
rito Carvalho, Prof, Alcides Abreu, Proi Othón Gama
Lobo E'Eça. Ministro Milton Leite da Costa, Dr Ruben!
Costa. Coronel rid Gonzaga, Major tldefonso Juvenal
Walter Lanp.'e, Dr, Arnaldo Santiago, 1;)0 ·alécl;.J SOl\ref>
OSmar Pizani, Dr, Francisco Escobar Filho, Zury�·
chado, Lázaro B'3.rtoJomeu; Raul Caldas Pilho.'MaTcilio
Medeiros Filho, Luiz Henrique da Silveira, A. GarTós':'Bll
to, Oswa!do Moritz, Jacob Augusto NácuL, . M::;tjor Ed
nundo Bastos Júnior, C Jamundá, Jabes Garcia, NelsoIl

. Bra;s",.ler, José Ferreira da Silva, Clemenceau< 40, Ama
�al e Sil':Ta ..Jaime Mendes Cvzama, José Robertf:l 13ue
!heler, Joãl'l José Caldeira Bastos. João Nilo, Liriliares

.
, ,.\

. REPRES�NTA"...·rES .

Representa�ões A.S. Lara Ltda. RI9 (GJ3) _: Rúa Se�
dOr Dantas, 40 - 5' 'lndar - São pllulo --- �Wl Vitória,
657 - conjunto, 32 -:-. B"'lo ,lóiorizonte - SIP :- Rul,l. (Ias
Carijós. 558 - 2' andar -: Pr.rto Alegre -, PROJ>:A!., -

Rua Ceí. Vicent.e, 41)6 - 2' andar.. . .

Anunci0s mediante contr!}to de 'acôrdO co_m, 8 taoel*

em Vlgur, '.

ASSINATURA ANUAL Ci,$ €'.000,00 - Vl!:NDA 'AVULS4
Cr$ 30,00.

'

I
'
.,'

,

.' , ;" '.

(A :C'tREOAO NAO SE i:t.ESPONSABILJ..lA �S CO!'�
(cEITOS' EMITIDOS NúS ARTIGOS ASSINAll)bS).

'

.

',.J
-

REX-MAPCf.S E P-A�ENIES

Aqente, OfiCiai �a Pr-op'r�ed�de
Industria"; ,

\
.

RF'gistro d _ rnarca� "'atentes d� invenção
nomes .:!oinereiais· tíL:lo:, de est#bel!eeimento

. .

,

insfgnia8 fr._.Je� de nr.,;.agand'r ('jrtarcas c{E>
f

.

exporV�çõe�
. Rua Tenente Silveira 29 10l. andar

Sata 1 --_. A 11 � rh'l --:as� NHlr 'Flnr-r�n6pob.
Caix? P'lst .1. !·,.7 ._' :r�t. 3;�1Z'

[ 207'F' T.,I_ • "JILIJ /-1
.

seus,
.

OLHOS
,

.

USB óculos �

• 'bc 10 adoptados

otende,oos com' exatidõq
suo receito de óculos

ÓTICA ESPEÓAlIZADA /
MODf.RNO LABORATÓRiO'

--�------�------------

Dumie�se de rauJa R'ibeiro
Colttéi.bilidade � � ECOnO�t.lla - ,Advo

cacia Impôsto dt: Renda' - Emprêstimp -
. CompulsóriL - Reavaliação do Ativo das
Emprêsa3 (Lei 43577) -;- Impôsto -\dicional
de Re�lda (�ucros Extracrdinários)

Escritóric:, Rua Cons, Mãfra. 57
Caixa Postal, 613 - Fone 383't

Fl\)', ld.rr'�polis ��
------. .-..:..-..._,-------

\Í�1 ('r"'tSITlU r ,UI Rt'tnf'lnll"l
- ..

nc:,:".."

lnd,

do Sul deverá receber tos extensivos a sua

em Mafra,. .mensagens de fe- rosa próle."... r

Conhecido e destacado ín-. licitações de nossa terra e I

dustrial, ex-Presídente do di- .as quais' -nos associámos. Canlos Brandl
retório municípat dá UD;N', com votos de saude e ale
cidadão que desfruta de -gría extensivos 'a seus díle

grande círculo de amizade tos familiares.
nesta região, Ca-líto Scnei
der dia, 2 de desombro , mais'
uma vez aniv.ersariou e

embora distante' de Rio

, .

Do cceresnondente
CYZAMA

Carlito Schneíder

Sociais d" '!tio do Sul

Durante q último mês do'
ano, em nossa agenda, vol
tamos mais uma vez a repe
tir nossas homenagens aos

nataliciantes.

._--- '- ---,

VENE-SF ... /

,

Vende-se uma propriedade. A' rua'
Alves de Brito, Acasar com o Sr. José Ama
ral no Tesouro do Estado (Receise) �

KOMBI - TERRENO
., .Vendem-se uma. 'Kombi 1961 -. ótimo estado de- conser.
v�çãO e' um terreno- na Cidade r,ivers:.'�á!ia.

'",

.

'Tratar. com Prof. Vituril1:0
Trompowsky, 29 - :e'undos..

---::----' ---r-

SESI
"SERVlfO jOCI,��l DA, INDUSTRIA,

.�,

. , .','

'OEPARTAMENTO REGfON'Al DE
SANTA CATARINA

Entende-se. qne as pro
postas de pagamento à v.is-

EDITAL para Concorrên- ta, t.êm prioridad� sôore as

eia Públic<:t da Venda tie propostas de pagamento a

Veículos do Serviço Social vista' e ,a'prazo. ,

da Indústria' - Departa- Nã0 serão apr2ciadas pro
menta .RegionaJ je Sant'1 ' postas Que rtão tJ'aduzem as

Catarina. .condições mínimas, aqui
oferecidas, bem como ou·

tras que estejJ3,m fora do

'imp'3rativo de p?,gamento à

'rll"ta ou 40% a· vista e 4
.

(quatro) ,presta'�ões men
sais do saldo deredor ..
Os interes�ados na com

pra dos veíc:ulos 'lcima espe
cifica<ios dever lo trazer

suas propostas �o Depar-.
tamento Regiona 1. do Servi

cc
.

Socivl da In1úst;ria. de

Santa CatarÚll�,
.

fitá' no Edi·
"'cio Pa-1á;cio . dR 'Industria.
rua Feline' -Schr�idt esq.ui,l,
'na com 7 de sé.embro, .S·
andar, nesta G'lribl, no dia

9' de dezembro, até às 113

horas, hora esta em que as

pr jpostas serão� recebidas e

'apreciadas, na' presença ãe
todoS os concorrentes pela:
Comis'são de

,.
ConC01'J êncifl .

Pública dêste Departamen..,.
to Regional:

VENDA DE VEtCULOS

Pelo pr6sente, levarpos ao

conhecimentc de qUf" '\1 inte

rer-sar possa, que SL encon

tm à venda, mediante con

cOl'rênf'Ía pública, os veícu

los a'taixo especificados e

de pr<?priedade. dêste Depar·
tame.mo J:teglonaI.

}I. - Um Gaminhão "MER

CEDES-BENZ", �
ano 19f1O·,

côr ,v.erde claro, . motor
QlVl-321919 A,

.

6" cilindros�
120 E;P
2" - t;Tm Camin.'lâo "Ml'!!R

CEDES-BENZ", ano ',S::?,
côr' laranja, motor n'" .

3122915 - MBB-6521395, 6

cilindros, 120 HP.
\ 3" Úm Caminhão
"FoRD", ano 1911f. ·.côr . cLx
za motor n� 8RI6584, 6 cio

4° Um Jeep "I :W
VEMAG", ano lG62, côr ver·'
de li:p1ão, mot01 11° J-00601",
3 cil\ndros, 50. HP, tração
m\s 4 ·rodas.

5° - Um JeeP "WILLYS",
8110 1958, côr' verde, .DotO

n° 'B-804049, 6 cHi. -lro!>,

90 HP.

I\s propostas deverão vir
em 'envelopes f8Cha..IOS com

o máximo de sigilô" traz�n,

do com tôda; c:areza e pre

dsão c 'li'eíClllo que. interes
.,,, "" "''''''''''1'',�rt;e com o

refue�ti.vO valor de of��f'
que . �e"l'í, definiti. ). 'F.: iÍ1�i�

pensável as f''''sinaturas dos
interAf'"ados', rui. resoect;!vfl
proposta.
As propo8t1ts deverão se

\ referir a
.

cada veículo "'Ie
per si.

" I

seO'uintes
, preç� mínimos

de oferta:
a), _ O Caminhão Merce

des-Benz (do item 1°), .. _',

Cr$ 5.000.000,00 (cinco mi
lhões de cruzeiros) a vista,
ou 4()% a vista e os restan
tes 60% em 4 (quatr�i pres
t3.9ões mensais, �cresciê...:ls
de juros de 1% ao mês sô
"'rp o total do. saldo dGve

dor;'
,
Entende-se que, / qualq'ijer

proposta que ultrap�sse º
preço r!linimo aciI:"'c. ofe,�-

I cido, ficará sujeita às •.r1es-

'mas conruçõe" mencLl).a
das para a propos� do p're
ço mínimo acima apontada,
isto é, 40% à v:i �a e os res-'
tant�s 6Ô% .

enl 4 (ql'atro)
prestações mensaisj
b) - O Cam;nhi'í,n 1VIe'!"�f'

des-Bens (db, ítem 2'0),
Cr$ 3,0110.000,00 (três .11i
ihões de' cruzeiro.... ) ,

c) _ O Cami"'hão Pord

(do ítem 3'\ Cr�
.

500.000.�í)

(hum milhão I.. q:Jn"'f>ntos
mtl cruzeiros).
d) _ O Jeep nKW '7�n,..g

(do ítem 4°), Cr� 1.80n,OOO,oo
(hum milhão e oi'), �nt""

,
Assim, cada veículo rece

bera uma proposta em en·

velopb 'fechado e ,rubricada
pelo r'"oponente, Não imo

pOl·t". qu� o plesmo concor·

rente �aÇà propost�s para
todol" os veículos, p0rém,
tais pn):posta:s, comp se es

êlar 9 acitnà, serão ieitas
..

" ,.I
em' p,-;.velOl')es� sepa,rados, velo

Cl1lo por • _ículo. . � pro-
pc ·;tas seráo �be'rtas na pre

sença ie tOdps 0& concor .

.

•

rentes. .Js p'<:t�amentos de �
verão 'fler �efetuados em';

r' ,

moeda correrit do país. NfI

parte 'externà do envelope
"

'1ué contén à propost�. de

verá contar, ',as c,aJacteristi
t!as do veiculo que interessa
,.,,... n,."nr."ente porque é

facultado a todos os, p""'oc
nente<; a retIr'?da de SUl

propf'sh<; anteR da l'lberturp.
das mc:",ma�. V8ncida a' con

. \

mil cruzeiros). '1rrência, no' mesmo (>. !l

e) _ O Jeep V"Uys (Õ0
� I

de deí�embro, Ó veículo serr
item 5°), Cr$ L50".v,j() 'lO eI!ôregUe ao comurador, 11]€',
(hum milhão e quir'1�m, _,s diante 6.lmprÍIT'ento das exl
mil cruzeiros).

.

gênci!ls supra -referidas.
Os veículns de que trata o

oresente Ji;J WrAL, se' en·
'''.. ,.Icr!lm à disnosicão do!"

i,tt.erp,e:'mdos 'p:>1'a e'Came f

verifir?('ão nr EdWclo Pr

1ndo da Tndú!it.ria, rua Feli

pe. 5chmidt esouina com .,
de setemb:,o, no horário daf:
8 às 12 horas' e das 14 às
18 nemts,

.

Para. os veículos mé",A)-
n'ldos nas alíneas (b J ..!),
(d) e (e), as propostas se

vinr.ulam às mesmas eo_.

dições do veículo especifi-
.

cada na alínea (á).
Na hipótese de

/

pagamsn
.

, to, parte a vista e parte em
parcelas. o veiculo' serf
transferido com a Clb,11sula
de ,"rese�va de dor. �t1lon,
",tp �mei1tn fin!ll e o f".' Rfl...mM' Rn�f?' �� Tn'I1,1st-rift
r{n 'iI" oreCn nfe"pri!i,.., sel l �,...: �!lntll r.at;dn!l· p.m .. l't
roherto por NOTA PL0 àp '1r-"mh'!"O OE Hl�4
MI�SORA, idône!!-m�nt �'V, A ColllÍSsão,fê'CoDcilrrência

11', li���ivo ,,8-
..,

,� � ,

o...�..:.....:_- .......,.;,....;f:_� '�f-..�Ml :I�

Denllrtl't"'lentf1 l:(ePionàl dr

Na'maior .;datâ da cristan
"

Cilade".5) velho sempre moço
sr. Francisco Dorígattí, o

COnhecido e popular' Tio
"O estimado. casal Arteni�-' Chico.iestará atingindo mais
Marlene Werner deverá re- uma etapa em sua proveito-

· c�pciona,r
'

pessoas de suas sa existência, Sabemos que
·

relações para uma festiva em 1964 quando' do Natal
reunião 'em 'sua. luxuosa re- que é ta�lilém' a data nata- .

· sídêneía no: próximo 13 de -Iícía do Tio. Chico, 'a concei
,·dezembro:, Isto porque, na- tuada família. \rá comemo-

· quela -data,"a ex?'l'1.. espôsa 'Far condígnàrnente o duplo
do operoso industrial e co-' acontecimento. ao' íncansã
merciahte 'Artenir Werner,
a estimada' dona ,Marlene
estará éomerilorando novo

natalício. Nossos parabens
com votos de felicidades ex

tensivo.s a seus f�miliares.

Humbertn ,Pellizzetti

Filho do sempre lembràdo
Érmembergo, Pellizzetti, a

atualmente funcionário e

xemplar da "CELESC" após.
prestar bons serviços na Pre

féiturn M'ui'rlcipal'de Rio do"
su, o' nosso amigo Humber:
to . di� 5 estará novamente

"rasgando .folhinha". Ao a

migo desde longos anos, en

viamos sínceros parabens
extensivos a seus entes -que
ridos.

S�a., Marlene Lniza
· Nasch,ElnWeD'g Werner

Nelo Garcia
•

Até alguns . meses atrás·
Çl.inda dirigente ia FarmácitGarcia e atualmente indus

trial" sr. Neh� Garciá; dia 20

completará ffi,JjS um ano de

proveitosa existência. Sc5cio
fundador e ex-Presidente do

"Duque de Caxias", o conhe-.
cido fàrmacê,utico ,é pessoa
bastante relacionada nesta
região por seu bonissimo

.

coracão. Nos�o abraço de'

felicit':içõéS com ',cumprimen-'

,

'S'A fi, tfll'cO S O �
'80 CftFE ZITO

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

p d N T, O

O E '

'ENCONTRO
COM;

. ANTUNE� \

SEVERP

p O N T O

DE

ENCONTRO

�S II ,ao
(HORÁRIO
HA.BITUAL)

RÁDlô
" ,

. ,

GUARUJA
•

000
000
000
000

I I

.. ,

,

I

1'120 Kcs.
2Y\J-7

\

,

.,�,'

\

nume- vel 'cirurgião dentista de

nosso "SESI" e ex .:vereador

.
em Rio do Sul,

.

o popular
Tio Chico, apresentamos res

peitosos -cur-rprirnentos ex

tensivos a todos os entes

as tornamos extensivas
sua bondosa espôsa e seus
diletos filhos.

Amaury Luiz .Rosa
Dia. 22 '

..0, nosso amigo des

de tenra.' idade" Carlos
mui digno .funcíonãrío do
"INCO" em Lagul:\a comple
tará mais umano.de luta na

camínhada por. este' vale de

lágrimas.' Sua espôsa dona
'Salete irá�"prepara.r aprecia
dos doces para-, comemorar
mos o giáto evento. Ao Car
lito Bratii;ll. o nosso grande
abraço ',acompanhado dos
melhores votos de 10n'5a e

muita ','saude, 'juntamente
com. su�', .estímada espôsa.

que lhe são caros. Atualmente exercendo as
altas funções' de Coletor Es.
tadual em Petrolãndía e,

sempre merecedor de nossa
-homenagem no 31 de deaem,
bro que' assinala 'sua data
natalícia, o estimado I sobri_
nho Amaury Luiz Rosa ao

qúe conseguimos apurar irá
comemorar o gr�to evento
em 64, ern companhia de
seus familiares; numa reu.
níão 'festiva Jla Praia. de
Cambortú, Ao sempre allli
go Amaury, com o. nosso
abraço de felicitações dese
jamos mais uma. vez' teste.
munhar a nossa estima ex.
terísíva a sua espôsa dona
Nilza e seu Trio de Ouro
dois robustos garotos e um�
graciosa menina,

Dr. RaIf KIuge

Franéíséo Dorígatti
-<

'

o humanitárío ' clínico e

facultativo dr. Ralf Kluge,
Diretor do Hospital, e Ma

ternidade "Samárta", medi-'

co {de nosso Posto de Saúde
desde longa data, diao 29 de

dezembro receberá justas
homenagens de sua . legião
de amigos e admíradores..

Amigo certo e nosso verda
deiro benfeitor, o dr. Ralf

,
- Klüge por suas qualidades
.de vardadeiro : gehtlemann
.soube grangear em torno de

si as 'mais Sólidas amizades
no Alto Vale do Itajaí. Ao

apresentarmos as nossas

felicitações,. prazeirosamente
.

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

oClUBi 15 De OUTUBRO
Dezembro - dia 5 - Uma Noite na Bahia- ,

f '

dia ·1� -, Personagens de 1 ilmes Celebres
-' - 'Ccnjanto -SAMBAMBA.

' ........

I
I
!
k

OUGiU cf»Bsfroi". já sabe'

TacQs e Paq1nels
"Rcdapés Forras
PCrlas 'de Ferro e Madeira
Janélas, de Fen."@, de Correr ( Bas�ulantes .

Pcrlões de F'err@
Para pronla entrega e por preço Inais economicos

Compensadus Paraná Uada,
RU� DI. FULVIO ADUCCE, H.o 748
:, T�lefone 6277

.

ESTREiTO"

\,

�om,enssados de: finhu
Amendoim
Loro
Cabrenva
Cedro

Imbuia
Pau�Mar!im

-

Gonçalo-Alves
Moçao, ,;

"

Carvalho
·Pau-Ol�o

/

e os famosos

_

\
LAMBIII '�,CflJEPLAC"

MADEIPAS' NOBRES PARA R,EV.ESíIMEHTO�'
-------..-----'----''-----...;...,. __,----'-. - -�------

SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59
,

.

IMOVElS A VENDA·
,

� Cas� no centro .,- Cristovão Nunes Pires, 23 _ :;a1J3, '...,_ 3 quartos _' cozi
�ha - banheiro completo � �ependências de @mptegada, - telefone - preço,rS 4.00a.Ooo,00. .

.

_. -,
_ CASA DE TIJOLOS .1:\,) ESTREITO � RUA BAL:t-.."::A'RIO. - QUASE JUN.

TO A PRA:::A, COM GARAGEM, PR__,ÇO FACILITA0. ' ..
quartos e <le;>endências sanitáriEis.

- Palacete na tua Visco�de de L ro Preto - Fina rp.sidêneia em cima tem
4 salas _ 4 quartos _. banheiro - cozinha e var::tTldão: E� o':Lixo 4 salas

.
- 4 quartos e dependências sanitárias.

.

- NA PRAIA DO PEREQUÊ - CA�A NOVA A MAIS Lh,.:JA DO WCAL _
2 PAVIMENTOS COM,6 QuARTOS -_ 2 SALA$ - COZl1'1HA _ BA;NHEI- '. ,

ROS _ ,AINDA NAO FOI HABITADA. PREÇO COM FACILIDADES,
.

_ Sobrado na rua João P�to e i'llildos no mar no Caes Liberdade.
_ O'TIMA CASA NA RUA SANTA LUZIA COM 3 QUARTOS _ SALAS COM

TACOS DE SUCUPIRA - CHACARA - HORTA _ JARDIM - GARA- '

GEM _ FINO TRATO. PREÇO COM FJ..CILIDADES.
-.- Para o, verão casa na Lagôa com grande terreno - Oportunidade! f
_ Nos Coqueiros - Prah da Smtdade _ �a servidão ao lado do Hotel ....-

Casa de madeira n.o 42 - Pequena entr:-.rla - Aceita 'Oferta,'
'

_ TERRENO POR AUTOMOIV�L NACIONA�, PEQUENO NO BALNEA'RIO
_ 2 LOTES ESTUDA-SE OFERTA.. 1

.

_ Lote Jordim Atlântico - metade preço dos preços correntes - tt"'"reno
muito bem localizado.

- NA PRN' _ DO MEIO _. TERRENO DE 15X'f0 MEFOS - VNICO COM
F!�'T'A METRAGEM DE FRENTE PARA RUA· DESEMBARGADOR PEDRO
SILYA -'��rr-o"'''''''''l�

.

_ Rua VeVreador Batcista Pereira _ CIlsa com 3 quar.tas - 2' salas. e de-mais

\ .

dependências - Terreno meelindo' 12,50 x 21,26 metres,

'\'�ANTA;CATARIN,A PR�eIsADABR 59
-;\ \. �'.

..

'-�;:�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Será mésmq na tarde de domingo, 'Jl�' ,,5, ,'o ," •

•

.,
-. ......,.--

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

estádio "Adolfo Konder", o ,mat�h Flg��i .. IIJ··· o'·J, "

'I"
'. '.

(
..... .

.

.

.
.

q". t "f.i :. J��

I
� ,
O'

f

���e�:I:,s�:::.�:�:�e::':;st!e��'ro���8IarIiUe. o...

·

·ocUm�mOfi.O.IU coo D/I.S a ô' illJ, u
çoes entre as diretorias dos dois clubes esta- �reveu: l\b�lardo' �br!i-. celeste ·Of.Cl:'€cEÍu· aos ·.:t)rescn miIiando 'COlp',·,ca"conquista .' te (fa FA.s.e :,sl3nn5.e \Js'val do soerguímente ''io querí- resta terminou �jor vr'l:ta

r.em como. que i rompida, . torna-se negativo harn tas e-. rieníádóres�ma:' cerve- . brilhante do titulo' de' carn do" SH:vc11'à, . Cii'ul3 ,m'Ollte'�eu' do clube, N; RiaehljPlo. Por das. onz horas da noite

qualquer 'esforço que vier a ser
'

feito para
'.>:' Jadà qúe; f.oÍ ali0 às j}rês li6-' peão" catárl:rí�Íis�" de 't�:;11o" a; vitnria riaclnlPlina �, di,�:' fim, entregou . Lima metia- com a queima 0.8 foguetes,

,
,

" O C; N. 1�iacttuel;,0 reste- tas,' da tarde. Os díretores. de 19,6'4� "Fahita,rit :cttir:a,nl.e se d�':satisfFl-ção' em poder- lha especial 2,0 ;:cnv.il'��10 'e dentro da maior c ..mara-

um acôrdo visando a -anteeipação do' encon- jou condignamente- a con- do clube não escóndíarn ': ,1 o ehurrBlico,--O piesidell,::é do .'na4t,ele,r:nomento tiartfcil).al: e extraordínárto r ·l\u,/�.or chlgem e amízacíe entre to:"

, tFO paTa amanhã, à noite. ". • quísta do Campeo11ato Cg,- séu, €l'ltÜ$iáS�O p�lo extr�";_' Clube, Dr. CeÍ�ó' �iir:ó:s 'Fi-
.

daquele a�piente camarada Hanl'nton oordsíro pda' co- '�os, (1ando a ímpressiio '�

Assim, somente
.

"1' f'· ,.r

"

tárínense de Rêmo de' 19(H or'r;ÚnÚio' �riunfo, l,�v��nt.f.n. lho" qlle, �qa.Lte.Gf_{{� ,:' .â,&�ú'éle,· gern' e qu� estava .certo ne laboração que este a·U,=ta 'Que o Riachue:o daqui pa-
um Uu �grEL, �: com Me�mo 'antes do último p�_ dó.' de maneira categóríca ,acontecfjhe-ntd, 'e�titl�)o, sua ,_que' oRiaéhu�lo não ir}a l1â prestou ao clube. R'�je .

('V ra a frade tr'W2,1'::í um ca

que- seja antecipado o -prélio, com prejuízo ] reo do programa, os', ría- 'o:' ,galirdâô ,ulá};,imO 'ctn re- alegría , era: !ni:�f;$§): .'��:, ql)�', rar'é' qu�;' a �u� 'trajetória posso 'dizer sem .inedo �",,1' mi-mo glorioso para a mai

é claro pará o nosso vrce-campeão , visto 3,
chuelínos já vibravam com mo "catarínense. O "João a, vitória alcancada naque-., $,el'ia bril.h�Jite dali por d' rar: de, rato havia t.nváo e or alegria da. sua. imensa'

.t".... a vitória conquístar'a ex.Q'c- Leone! de Páula.. h�nl r an- l!l!' manhã, devii,1�,;� n;�o a· ante.
' ,

compreensão r!Xi;rwr:l;niri-: legião de torcedores

pouca afluência do públlco nastardes quen- tacularmente pelos denoda- to do galpão cllo�a"3 i'le �ile UUl
.

homem." riern 'a-' uoís.. :Por fim falõü J professor as entre rema-teres e díre- pa.:·àbe",s, C,N Riauhue:;

tcs de domingo c rym todo o mundo procurau- dos remadores do clube 'pre- gfia''- CI.' Robel:to )Mulle:::- .r.ão 11').ais SiUl a UJ;Ua. equipe va_- lvan, sim meus a.ll:�('�:. Ú. tores do éhlbe 3 êJtf. fl'i (J 10, e que novos triunfes os

. . , sidi'do pelo dinâmiGo -espOl.':__
.

pO,dia )'a1a1' de ccm:�'�(l-:'t!, �o', 10ro$3. .
de' atlet::v e. �3ireto- RiachueIo tinha mn' profP,& principal motivo 10 �?uces- seus utle�as, nOI2')f' m. ccn�

do as praiqs.parà fugir à ,Gan:'�tlta. .

'

tiSta I?r, C,elso Ramos, Filho �a.va' ·PJl.r.a soltft'r '. fOQU3téS reg, q1j.e não, mediram' Esfor sor pSiC'Ológico, que C:nrall- so a:Icançado pelo ci L1h<, qnistal' para .9,Jpsri1'l; de tL)-

. ;.,.... ""'- - 'que, diga-se de passage}:tl, o Dr.'.C�so ',RainOs F:lÍiQ .çQ!�: nem sacrifi.c,:Qs _;}�"3: l�- te, 0S últim.os dia::; f1�le an.· mjtÍs ql,lerido da cap;t,a1., A dos os riachueli.nôs.

P_R.OVA DE NAT�
.. Ir. Ã-",O

ff

S.EMA.N.,A comandou
i
W".la 'verdadeir:l era. a tacto instaI:ite ".ij)raç[\"" val'" �al'a-o gall�ã(). �lGrjoso tecechmu'fl a l"egata minis-

'tI"'\ ,eqúÍpe; que' foi nem cÍ'enomi.., ,(já c'aIÇlrQ��roen,te" pelos ria� do RiacbúelQ o t\lUl;)r titu- . trav&; Emsinamentos de cc�. w ,,_ ...._"_...l..__�__ . '------.--.----.-
.

T\A,, 'M'A..
' �Jkt�H'A'·.". ; ,

l1àda pele! professor Ivan, co. chue-liucs 'que .-' se '�01�IPV-h lo d�' relllO de Suata Cata- mo s� d'everiu ganharl a rc- \

li � �, mo a eq}lipe de Ouro de, 64 miar,i. no gªIPã.Q�� i�' noite. rtna .. Fo� muit:)' aplauãido gata. Mu,itõ impo.rnme a --;r--
' __ o ••••••• -- ... - ' •

,

A 1, M" h;' ;. '.
" no remo catarinenge. 'Os riít� {oi ofQrecido pelá., diretcria.. ao �e�minªr .a sua onr.:ào. sua tarefa e os lilt�uS �r, -

I,',,·,'.",:" 'Ií:,�,",."'\.,,,.!... ,.. .,'" �"'.,:\'..,:•.: "'".;ru.<�,.":.•:.•....'.1".'.�,,,,:t.'.._'."\": ..

f
g o'riosa, arin a de.Guerra ,dQ Bra.. çhuelinos fizeram �ll1.a p�s- aos, remadores uma chur- .Em seguida falou o .rlema�, rabens a êl@ tamhé-m pm" , _,

!; l' , -'f'�"'�'
-

c:,
sil fará realizar n9 .próximo' domingo' a' gran- ,seata de automóveis peltls rrascada na Churrasca!'ja dor .Theodoro Vabl, que em êste magnífico �::jl!afo. Q ;'" �,� ht':"L�,"':'�,�L.,:,�,�("
d

.

.

'''t·
� 'd' . d' "S'E'MAN'A princ,pais ruas da' capital Lindacap. Convidado pelo nome dos seus c;:qJ.p�tn:nei.,. Úr� Celso Ramo.s F'llho em 'i.' ,,,,""; ,

. •

e prova, aqua ,lca.. eIÍon:l.lna a· '. -' .

soltando foguetes numa d',�-
. digníssimo presidente do Ri ros agradeceu' de col'.:6',0 nome da; cliretor�a prestou l��

_/

.'..
'DA MAI.UNHA" e, que, por' certo, ,

'contará" nionstraçâo de ime.nsa àlé,: â-chuelo, lá compareci, y (H-, aquela .demonsb.'açà')· de a- um::j, homeEagerl,l aos l't'ina _:__ ......,-
.. _--'-._---

, .. -

d
.

'dad
.'

'd .i d· '. gri3._ pet(j' título conquista- 'gÔ, c.om toda ti. si:PJ.cerl·'acJe mizade que existe critre dores do çlube, f�,'7,enci0, en-
.

A dl:ratnr'l"a- dó Club,e Náutico Riachuelo
'com a

.. P5irtIc1paçao : e .:na.: .� ore�' � �o.os ri:' 'A' i l'
.

" R' h
'

d d' t
"" -

'.

.,
"

- o. o \me o. (la,. nos ga..� o. IaC' uelO estava prepara. rema ores e .l:re CH,"S do, tre,ga a todos ele,,> de, uma .

d
.

os quaqrantes do Estado. Com isso a· glQrio- p:�es do Clube situado na. do para uma grande exibi- mais quericló da capital! Fa m6da�bª, pelo.:} esforços d;s- entusiasmada .cem o sucesso de qmmgo
sa Armada Naeionàl por interm:édio. do'Quin �ita Mari?;, a direto_:ia aI V!, ção�es.t� C�Oj1ai:o_ ��q�l e� seguida .:\ P'��(!Sidf'n pencu�os n�. �ta em prol' quando conqtüstou o t:tulo máximo d� can�-

�:�:�i�a�:� �:U:c�=i:��.:;::;: Pr',o\v�'a
l

'o' 'cell'·'J·;C''a'" .. �-1 e",'01"
\

..

'

'v'e' 'O"·'c··-c'd·,"'OJ,'" 'r,,���:;!��:;:de����:��;d:n�:, v:�:���;
tas, na sede daquele ,Cc;>mando' e' todos os iri-

,

'

,

'

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

.

'_:-
" .

' .

.

'

'

.

(,' ,,' I_��!� ajgumas embarcações. visando as dis--

teressados poderão ,inscrever�se ,e. pârticipar.' ',." .�. �_ . __; '��" _J ",
{

'""." ' __

. �!-:'� �!!",.�.' ,

..

'

,+ ,
__ .,.'

_ ,:, ,,: �� _;_"':.-,";�"" 2 �. püt.�, 4a' R,2;gata, Inter�acional; .marcada para

da m,esma. . -<..�:. .. �;..i:,__.", '�"�r�aWi1 él01YW1.g0.�. nhause, ,Jubo Camargo '

.'

ma�o de 1S65, na capItal catarmeD:se.
regata ,ocea-mça em vdtn :t'clson Chie),"ighini,' Felipe' -- lO, , I:'
da ilha, conta!:lElO, . CJm � ,13uendgens e Udo Von. Wa-n- .' ,

.

'particif:l�Qào ,de tl'�S cal'cos: g,€�phein. .' .

' .

. ·Gaj·nl�te n:;!.sc::a.·r:3 a'C f·e'r··iaS n'a' CapsfalAnita, Yara e San .Fe.l'ú::tD-
.

Em últir' H.l..gar Crtlzou'. "" f'U J:U U J
.'

.

. ii

do.,
. .

,

o. l;>ar�o:' San
.

Fer'l�,do.·, "
" "

�. I ".: .

A. com�ssãQ d,B R:cs;,.ü,a; erija tripúlaçáQ' .estava as·,'
.

nesta 'capit.al. \

fqrm�da por Aliata!' ,Polil ,s1m for-màda: .. .0 a�u.eiz:o Gainete gt;u- . O jog'à,( "r está . -des�j6s
'e Nôbe:r:to� Sllv'eira de SrlU,- Darcy Xavier, p!'optiet.á- almente em litígio com o

'

de ceixar o clube co;orô.,r!J
za, ats Q momento ainda' rIo; ,Hamilton Vascol'lcellos, Internacional, dE.verá '[lil.S-, já que encontra'_se desgos
não chegou a uma d;;'!' :áõ, lza�às Ulis,'léias, : Itic<l,r'':.o ,sar Suas férias de fim (te toso com o t.reinador-, de

ãpontandO.' o 'I'latco Anita' Dettme; "� .1\1:'1 SÚ [[l," ano Qom .seus ,famiUarlcs, clube.
/

como. venced"r cia' p::ovâ. . ;.

ou se o barCQ
.

Ya:hi . ,que
chegou em: segundo ll:gar.
'A:eonteée

.

que a ComIssão
_,.' de Regata ter,�ou ':��Hilar a

O
-.

'

C 't
.•

d' Z
-',

'1
.

2 regatã,�tenqo em
·

...i5'ca :"$

om:ngQ, o. er ame as anas·' 'e '. reclamaç6es de ,que w td�

Mantendo Flg lel:�ense, favorito. pulação do Anitf'.
/

u;;<:m o

,'J,1'arroviál1io Em Tubarão, t) HI"r,çilio 'motor, e que, se l"ealnwnte

que disputam o cert,�me da Luz q_UEl &,ndo;u· realizandó acop.teceu, teria, q.ue df's-
'DEGOLA,. e mats :':;aXHtS e uma série ele amistosos il1,- ºlassifioar- a embarcação

Olímpico', reSolVe1t. é F�de- termui:licipais vai ree,êbcr a qa' regata,
l;ação C!!_tarinel1sé' çle F'u- visita do TUpy de Jo'inviHe ·AC?n�eçe,. porém,. ([ue ja
.tebol detErrminà-,' para dQ- num cotejo que' deverá apre Çomlss9:o' Ele Rega'.ta l1af;>
mingo ,a aber�tir:'. do '!:l_m-' 'sentar' l\mjJ. arrecada�ão pode até .agora prova,r 9

peonato estadual' zonas �m' superior � meio miltão 1e
'

posSiveI uso ilegal dp .. ino,,;

e�dois, cofn,o desdobramen- cn.i.zeiros.·' ',tor"dUl'al:lte a' competi��;io,
to de três jogos. Finalmente em Itajaí, O pài:a ei.1tão estabeleí�E'r a'

Em Criciúma , o Metrop'll l\lmiránte Barros) 'agora descl�ssifieaçã() do . bare::>

na qualidade d� canipeão 1:!0Q a direção de II \;;� Rosa - 'Enquanto isso, _pel'<uLt l: ,

da fase de classificação. dl, vai estren,r' nesta fase se- impa.sse sem que até ,1gO!:a,

mi-fi�l, dando combate se' saiba 0ficialmente quem

ao' América de JoinvUe em venceu.

em cotejo bastan- \
O primeiro barco a '-ern�

te equilibrado. zar a linha de chegac1a foi

____ o iata ANITA, cuia a tl'�-

LIO·E'R'., TAMB'E'M'
.'

NO"SI JU·V'E·N·IS 0, pulação foi a seguinte:
Francisco Grillo, P;:·:Jp:·i8-

P'A'UL'A RAMO.S
,�\ tário; Alvaro Selva( GentiL

Walter, Barros da Silva,
Carlos Chierighini, Fred'e,..
l'ieh Frausche 'e Pa!:á.
Em segundo lugar clasRl

fioou-se-o �areo Yal'a, c�Ja j:l
trioul!l('qo estava assim
formada:

CONSTANTE,El\f PIlOt,

DR SANTA C�Tt\R:rNA
,

NO SETOR DOS,ESP()ltB�

�--����------------------�----

r
,\

__�__------------�------� �O' -,�,.�. __

I, CONVITE
,'A DiJrietoria do Veleiros da Ilha -de San ...

tá Catarina tem' a' satisfação de convid,ar' Q�
srs,' Associados é €xmas famílias para assis
tirem as solenidades de posse da nova Dire

toria Eleita para o BiêniQ 65/66� em sua s�:.
de social às io hôras do dia,6 :dQ corr·ente (do-

. -'. f-
-

....

mingo). '

•

.

. '.
.

'

,

.

.

zona l.J'm vai dar combate
ao Guarany 40. ;;lasE;ific�do

na, cháve dois, num cotejo
em que aparec&- como lev#!

O :paula namos que vem
liderando:"'o· campeonat.o de

!P.l'Qfissiõnai:;' 'da eidaqe
também é líder na catego-
ria de juvenis.

"

Eis comá se 9.pteSf:ntar.à
os �clubes ·ria tábua de cla�
sificação�' \ .

,

1'"
lO. Iuga!: ...... Paula Ramos

cem 4 p.l).
2.'� lugar ..... Atlét.ico, Avaí

Guàrany e Postal com '5

p.p.
3Q, lugar .,;...,. São Pílulo e

'hmatidªrê cOJll 9 I p,p
4° lugar,..,..". FigueIrense

com 10 p.J').

José Martins Néto,
prietário; ,<.}abriel.

PI.'O-
3ere-

Paula Ramos

�aca�dp�!�?�� pro�- .�
.A representaçâÓ do Sadia' 40. ,lugar - caeadorertse sionais da cidade 'vem se11- J

de Concót:_d1a é O atual 1í- e Cruzeiro com '7,p.p: do liderado pela equipe do I

àe� do campeonato catari- ao lqgar - Atlét.ico_ éom Paula Ramos que conta aM
nense de futebol em suas .8 p. p. agora _em' seu pa!!l�ivo co:t;n
'2Qnas .três e quatro, com PróJC!nios, jQgos: DQmin- 3 P.P. seguidQ do Guarany
apenas 3 pontos perdidos: go: Em, Lajes Guarany 'com 4 pontos perdidos.
'1llis a Átual classifiqação x Sadi,a Em terc'eiro lugar, ápare-
l;l.os demais postQS,: ce (> S'ão Paulo e o iama�-
� lugár =- Santa' G�� e �m.. iJoa..ça." ..".. eo�.t;..· Qa.�, Wi?ata,dQ$.· çom' '7

lntérnacional caril. 4 pcp, ,eial x ba�aaorel1se ;p�nt05 ..�. l?,6rdidos e_ firial-
�,3qlugar -'-- Guarany com EiU Canóinhas, - Santa ' mente·o Atlético,

.'

com ,13

�..... (}ruz,,:x; Atlético! , pontos no'. paSsivo, <

-SADIA Ê LlDER DO" ESTADUAL
DAS ZONAS{3 E 4

,I· 1.
\ j

.

\
\

, ,
.

Ir
,

PORQlTE 'NAO rEMOS 'o 14· BIS... ,

Nã'o mantemos nenhum museu el.e "relíquias aér;eas": um moüvo

Fazemos questão absoluta de oterecer rapIdez e cohtôrto: outro
O 14 bis nao derecia nada disto é nunca veío a Florianópolis.,

'\, ' .

.

A Tac,CrnZE:Hro vem, tudos os diCls (cois,Cl que 'Outros não tazern)
. \

. nos,melhóres horários, O avlãõ? Convair, padrao de confôrto e

rapidez, Contmue pr.efeí'tndo a Toe-Cruzeiro.

,DO SUL

.
'

'.'v_o. ,.....t;-._�--._.•

,MAURY BORGFJõ1. - G:'LBERTO NAHAB
GILBERTO PAIVA.

Co.tAHORAIJultE�::,
/,1; ( LQ:BO' MILTON c ;:A'" 11,.11 - ORILDO LISBlt,
1'4ARD INAÇ lv COELHO -- DÉCIO BORT0LUZZl

ABELAR,DO AT'RAHAM

� , -
"

I •

,
).

-:

';?:,.'\
.»

/' x xx

A Fed�ração ,'Catarinense de Fut,ebol de
Salão ainda não se decidiu' parc;l qlle data
transf.erirá. o ceytame estaduÇ:1.l salonista a

p:çindrio ,det�rm:nado paT'a Blumenau ma�

qu� fói suspenso devido a falta' de acomoda..

ções .pa'ra as delegações participantes.
, ",.

...

-x. X

�abe-s� que o nome do Major Mesql1i�a
atualmente presidindo os destinos do Áldo
Luz, .. L� ntinua sendo ventilado nas �odas €�
portivas para substituir ão senhor' Osvaldo
Si!veir;a, nas próx.ini·as eleições da FASC. '

.

-x x

. A diretoria do Clube Atlétípo Tupy da
cidad7 d� Gaspar,· vem de o$e'rece� uma gran
de churrascada à imprensa dó Vale do lta..

.

jaí. Ao acontecim,\·�to
.

est!veram pre�entes
grandes autoridades Ido esporte catarinense

.;_._'x x
\
x-

Os 'jogádores-Dagô :e, Carlinhos dua�
peças iínport\lntes' do Guarany, na campa
nha \..Í.O certame regional ,e pelo .estadual, fase
dé c1assificaç�oi atravessam p�ríodo de r.ecu-
-, -

;

peraçao apos graves contusoes.
.

E' p:t:"Oblemática. a presença de ambos na par
tida de domingo quando o Guarany. dat'á_com
bate ao ,Metropol, em 'Criciuma, pela.. zona'
um do campeonato estadual.

.

"'�.�.. '.�.

x_._ x x-

o atacante QUB:torze, do 01.íml1icO') 't9-
davia, poderá estar totalmente.! recu\}erado
da dist-enção que, sofreu no cotejo cOlltta, •.

. HercWo LUZ, podendo estar 'a 'postos eomaií
dando. a ofensiva grená na est-réta do clube
na fase s,emi-TIhal do certame estádüa:l, ·zon..�'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

,"

estabelecimentos
�.

ensino .'

Incen,gio no Estreito
�

I \

Ontem, , por volta rjas
oito e

. trinta horas,
110 Baírro do Estreito(' à
Rua dr. fWvio Aduccl, nas

pr-oximic;lades da sinaleira
quedá acesso à rua Santos

, Baraíva, a ,J'esl·...éncia do r,r.
João HoráciO da, SiLva,
nhecído também pela al
cunha de l)ongu.,' viu-se

tragada por incandescen
tes' chamas, que, só não
chegaram a ganhar por
porções gigantescas, gra
ças ao destemor e ao díg
nírícante- gesto do.' [ovem
Aldo Souza, com a pres
timosa ajuda de 0r1' /

Costa que, �itO logo se per

:Jt oor �t6ria a participa· ceberam da ocorrência ar

cão
.

.dos ,estabeleeimentOIi rombaram a porta que dá
. Tomando posse no oo-

de ensm:o of,iciái.� c, ,.doS suo. . acesso ao pavimento onde'
havia' concedido "habeas "

,.I\�,I' n� R<ln!;a Catarina, o vencionais,'a' lualquer titu" se 'Instaura i..ã o sínístro f
corpus" a Z'lcariotti,

,

para
.

S 'C Is
.

R' j 'íme-r, ' e o amos, e lo, pelo Estt:.do;' .podendo empregaram todos os seus
que rõsse relaxada a prisão CELESC'

, ,

�-, _.v', �_.i';vl!vU a 'também tornar" parte nas esforçoos para que o fogo
preventiva. O alvará de sol- dando-lhe a missão de rêa-
tura fOle expedido, mas" aea- Secundaríades, todos os es- ·fC6se debelado.

lizar o Plano de Eletrifica· d 'i
bou- não sendo cumprido, tabelecimentos ,e. ensino ',Todavia, vendo malogra-

ção, do qual const va, com oficiais e dos subvencícna-
\ dos' os seus Intentos, il1�v"

segundo alega o advogado d t
'

t
- daes aque, a cons n.�.ao dos. a qualauer titulo, pelo tinenti chamaram ° Cor-

do prêso politico, porque usina Garcia. Depois de ra- d d d t ibém
. ,

êste foi tra�fe.i-Úio do quar-
.

Esta o, po en o �m.m po ve Bombeiros que, com
zer um Ievanta-nentc do

tomar parte nas Secunda·
.

fI
..; /

ttel do 10 <> B C em GoU; .. ;a .',. a e �ClenCla que o carac e-
. .., ........., esta40 em que :ii€), encontr(l' ríades ,todos os esíabéleci· 'i'

,

,'. 'hP"'ra prisa-o do DFSP 'em _ . b '.

- , " '." " r za, apagou, as c amas
,..., .

.

", vam, as o' ras, a empresa mentos' de ensino médio,.' .

Brasília. Os parentes .de "nergétiGR do'Gtn'�rno Es·
".

insc'ri.' q.ute, se pro.Pdagavam com

desde Que soli�tte'll
,Zacariotti alegam

.

que êste .

Gadual fêz os seg\ ntes ser.' ln e�a rapI ez.

f· t d ri ão ção aos SulH'.(')�t�s..01 tor ura o na'ps. �m :<.iços: a) Acesso e acampa· >.
.

Goiânia, o�de" permaneceu mento, constante na cons

inCOmunicável por vários trução de uma _ponte de
dias. cimento armado,: de uma

�ila residimcial; b)
/

Contra· ,

,to com' a SERVIX. para a Os t(,"'1leios serão· organi·
construção' da _asar de Fôr· zacios t realizados,,: de for·

ça, e, sub:-est.ação elevadora;. ma a, ('')inCidir
,

O: encero
c), obras ct � da Casa de' ramento, n'l Semana ga Pl\"
Fôrça à cargo '.ia Emprêsa

'

tria, � Capital, do Estado.

Construto: ',;; 'Sul Riogran· O regulamento das S�c�n·
de'nse' Ltdr; d') Aquisição e daríactes Catarinenses pre

;n,'t:tla':ão do' equiparnen· verá à' forma de registro
to eletro-meeâ'n.i'co, const'lm· dos atletas, exi� apre
te de, tllrbina!t, geradores, ve:,amento escolar e fre-

contrôle, medição, prote-;ão, quênci13. ·minuna.,'
.

estruturas, painéis é cabra·

gem; e) Transformadores;
n Torres letálicàs para a

linha de transmíssão '. G.'lr· O qecreto" �vernpmen
cia.F1orianópolfS .. e cont:.;a· 1;;:<1 L'1c"m,!?iu . à SE.· etarl�
to de' Ct .ís':rUção .. da ;ryes· .

da Ed,ti ação e Cult\1ra' e 11.
guaia '0 a. Lt�g,qGê.o soviéti��; .

m'a, Com' a ;f::l'ma' MoJ!givl,·,:,Se0refaria.di& 'Ra�rid& para
S/A ,além de instàlações:'(j.e· estudar· e. sugafir;;: 95 rruiios
ine�or, mon�..

.

.

Jep;ais.'�e 't'orin� .':3. po�lW;
;

.' litsii- a apiic�ç� �os lucros
". : :M�ÍCIPiÔ�:': A �E'REM ou 'rendimentos da JO,terià

.

P.".{�Ei;ICÍADriS estadual, �q financiamen·
"

,.
.

" to e custeió ,das S'ecundariíJ.·
<

Além da :!'lterligação,. -da
usiI''' Ga.rd,'i no sist� 'o.Ct !?'e

,,1':>.1 L�·CELE";C o q1.!e quer
dizer que _l� 'está apta a

,�conduzir energia para ,OU·
, tras regiõês' iQ Estado, a

·

usina Garcia :" virá benefi·

ciar, de il:Úedi�to, os seguin·
tes municíPios: BiguIl.CÚ.
Sãi-

.

João .Batista, pôrto
Belo, TiJucas, São José e

Pal:-l'ça. já.int.egrndos no

si.3Le:�:',a e n:mis ,os seguin·
tes! Antônio 'Carlos, Ange
Una, Águas Mornas, Santo

Amaro da linp�ratriz, Pau

lo Lopes, Garqpab.'l, com

'ramJ.íicaqõe� 'per dezenas

de- localidad.es.

O Diário 'Oficial do·· dia til na Pláticá desporti�
'27 de novembro último, pu' despertandorlhe atenção .

(t
blícou decreto do Poder o gOsto pélas atividades re-

19xecutivo, inst�tuindo,. as
. lacl0�das com " ô aparfei-"

secundaríades Catarinenses,' çoamento fisico.
com o objetivo' de estímu- Terá.a incumbência de

lar a mocidade estudan- promover e dirigir as Se-

éunda:dades, um Comitê. E$
tadUaf, sediado 'em FlO'ria·

nÓPQlis, coat\luvado' por
.

Sub-Cornitês R e g i o n a ia,
aprangen�o 'tocJo> 'ô 1f!�tàdQ'

.

de Santa Cataiina.,

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

DOM JOAQUIM DOMINGUES DE
OLIVEIRA· .: NATAUCIO

MODALIDADES DE
ESPORTE

.

'U sin 1·G Jrcia:

Inauluraçãe dia 19' do
.

corrente
\
Com um poj;enciaf· de somente em 1.942 que os ministração do Rio de Ja·

.

9.600 KW que representa Serviços Urbanos de, Água, ' neiro, deu os primeiros pas
,1,U) necessidades presentes" Esgôto e Eletricidade, em, sos para a, cóncretização do
ele vasta região catarínense, contrato ,C0m a Companhia empreendimento.
a ,usina Garcia I.,a ser : Auxiliar de Serviços' de Ad·
inaugurada no pró}' ·.:no dia " ,..:_. _ ... -.' ---

19, é uma das obras mã

xímas dá Centrais Elétric,<ls
de Santa . Cat",riba SIA
(CELESC) e realiza velha
aspiração das classes re

presentativas do litc)r�l bar
ríga-verde, '

, O ato Inaugural' que se
verificará \s 10 horas, con

tará com a presença do,
governador' Celso Ràmos e

altas at+orídedes deste e de

.

As Secundarlstdes catari·

nenses serão realizadas
anualmente e são constí

tuídas dos fleg),lintes tor
. neíosc basquetebol'ma$C�'
no, vdlei1)ol ma�o 'e fe

minino, àt1etismo e fute

bol de salão. No caso de ha
ver possibilidade, poderão
ser realizados também os

torneios de xadrês, tenís,
ciclismo e mt,t;ão.

A efeméride rev

de importãn"Çia pará OS'

�rin)IDSes '. que roo

CeIÍl
.

o s excelsos mê
do prelado, um' ,dos
Ilustres bispos do

Depois
.

dessas provídên
eias, o DNOS ínícíou as

· obras civis da barragem
mas a sua conclusão s6 ve
rífícou-se erri 1.962.

país.
Orador sacro, pro:'1IndtJ
nhecedor;"tlo Djreito C

. ". I

n�co, estudioso dos n

p�ob'emà$ sociais,' D.
quim Dc-iningues de O
ra é Pastor que não
cura do: seu rebanho,
'qua] se acha ligado'
fortes la!ços afetivos,

I .. r
.raeterístíea marcante.
sua personalidade;
','0 ESTADO", ao r

trar a passagem da

---_._pO-- ..�

SUPREMO CONCEDE. OUTRO
" HABEA��CORPUS, .

CELESC ASSUME' A PARTICIPAÇAO

BnASíLIA,;:3 (OE) - O

Supremo Tribunal Feder.'li
concede ... , unãnímemente
"habeas eorpus" a 'João' Ba
tista

.

Zacariotti, ex-chefe da
Casa QivÜ do Govêrno Mau-

ride, 'associa-se as n
sas manírestaçeês de
zijo, enviando ao e

te. Arcebispo Metro
no congratulações, ro

'do a Deus conceda

privilégio de te-lo cC)
- du,rante , muitos e

Transcorre hoje ,
mais

lum' aniversário nata),icio La
outros Esta14os.

1'0 Borges e que 'está prêso
desde 29 de julho' último,
SOlJ á" acusação de exercer
atividades subversivas." ,O

Tribunál decidiu p€h li'b�r·
da�e �6 paciente, por ex·

cesso de prazo da prisão de
terminãôa pela;' . autoridade
milit.ar., porém :;e� nrei1,lí·
zo da, ação penal. O STM já

sua e'xce?ência reverendis-,
sima 1).' Joaquim Domin

gues Ú Oliveira, Arcepi�
po Metrop�litano.

BREV� HISTóRICO

Foi em 1:941, atmvés do
Govêmo Nereu Ramos. Que
Q DMsão de ÁlruSS do Mi.
nistério da Agricultura prl>
cedeu aos estudos hidra!.&:

gicoS do rio Garcia. Mas. 'foi

anos.

OeveIl.1os salientar que o

ca!'f.O qe pombeiros quando
se dirigia para o local. do

acontecimento colidiu com

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

Dia das mães, � do papai, semana -da criança
,

I dà!as que no� acostuinaJilOS celebrar..·A image� de UIIIa
mae boa, carinhosa, protetora, quantas vêzes e sentidá
no intimo de cada um através � suges'tõcs do primeij'{t
domingo ,de maio.

"

I A figura austera, do tão sacrific�do papai que DãO
mede esforços e fadigas para prover as necessidades dos

,

filhos não deixa de sei' menos afetuosamente lem.bra�
e.l1J. �ata que. mo �s esquecemos.'

Pa�a as crianças um d;a 'de alegrias, festas e preseJt:.!
tes quandQ todas as ateJiçõ�s se dirigem para elas

f
semaQa dl\ criança. ." ,'", .

'
. /

. '.'
E agora, t&m'b� m. 'nos�a ci,CIade, um grupo d.e!1ii.�ãmtrc()'§;'r01W�em promowr' a -semana

,
mesmo tempo da matnãe, do 'papai c das crlançàs' 0.0.

1 seInan�. da farnilill·:__ '.
.

1.

- ENCERRAMENTo E

REulT",.AMENTO

um -caminhão, que inopi-'
nadament� se interpôs, à
sua ...rente. En\'retaÍlto, rs,

avarias fora''!Jl inc'çnsequen
tes.- Presume ..se que, o 1a

Ipentável- sucedido tenha,
sido· provocadó por um l'. r

ro elétrico, visto que tôda
a fal11ilia estava ausente,

e, ao ce. to não sa,be' preci-
sar o fato que. def,ermiflóü'

aquelas pavorosas labare
das ,quê, por alguns inshm

,
tes mantiveram angustia
dos 'moradores cireunsta:a

.

te. F�lizmente não ,houve

URSS -,Emba,ixada
em MontevideuNoUcias ,da: 'lec:refcuia ,dá . so. Pública·

',. . �f(iIl.. �3I �_)
. � ()�tfri� . daff Rela"

ç�es Exteriores' informou

que o UruguaI e a União
Soviétíca resclveram elevar.
à é.'ltegoria 'de embaixílda:s
suas legaçõ8s, diplomáticas
em Moscou e nésta capita1.
Assinala-se' ,que, por êsse
motivo. foram trocadas nO'

tasi entre a, Cban.:elaria uru·

.AIib1tetti�IDItia-" a. D.V .'l'�
J!'. j", ecda'ia etlnl três j1-
pes, rel'ém adquiri, os par,�
os seniços daque,a rt'lJiU'

tição, Tôdt:l.:3 _as v�atclra:s

fmaJ;ll de:.;t;!';.ads.s pelo UrJ

vecaL':or Celso Hámo::! à

D.TV.P., graças ao emp:::
nha, do Cél Dadlo Kla,;s,
Secretário' c:j.a Segurança
,., ,I ,

;,?�Uca.
.' ,

,OCel. lDtIni!J..o· :R1lM$, $'�...

c�eU�rio da Segurança. PÚ

bL(;'à,c,.rec, eu (. audiência
o. C.L:':?'iraguahy Tavares,

�:.Qireta:r ':::;da\:\- Diretoria, de

�:Veículos ê T,ra:3.Sito Puh,' ,'o

���<" �úracy B�ti��a,: �ir�i or
I��h.dlcal da ,.::ecretaqa dó

.

Tr'ibalho, prof. Osv:l1d.J
DeÜà GilJstina, Diretor' �(j
GiJ� ã.síO .Tohn 'Kennedy'l�e

'./ ..

Tubárão.

FINANClAMF:NTO

Diretor do DEOS vai a' BrasHia :,.;.ivítímas a lamentar e· iJS

pre;uÍ?ôs f.oram de derta
Jol;lÍ1!l. ,requzidos.
:' '-. '

.........;.:.......-----..;._,

.'

l'

,o Engenhoiro João 'MIl"
ria SiqueIra, Diretor .Pe.
do Departl 'lento Esta4
de Ob�as c, Saneamé
vdlj.jará �manhã para
Rio 'de Ja'''-eiro e Br·
afim de desempenhar
mlssao que lhe foi"córt
da por decreto

j
do· gov

'4� .'REUNfAQ.:, REG,IQ.N:A:tD.E '

::' ""'COOPERATIVAS
.

REPRES�NTAÇAO ... '
.

Na pcss� do dr.'Arma'.l"
do Valério 4.e Astsis, n9 car

go de SL�red,rio 'e Est do
GOS �fegócios da SliÍlde e

Assistsncla Social; 'o CéL
Danilo : .Iaes esteve rep"s
sentadó pelor-Oficial de ··)a
bi'.... ete da ,:SP, sr. Yold1ry
Alves;

A ril.�etciria de Organização cV:,.' Produção cnmun'ca às
Cocperativas e demais interessados qüe o prcgr�.-v:a, da 4"

Reunião Re".Íoná) de Coop�rativa;;. a se !'ra!izar-c'!Jl �fra,
obede::er� p' ,e6(úiXJte program'l.. ,

Dia 5·12·ú<1 às .10,00 hora� - Rece1J�ão ,e 'nscrição dos
Senhores parHcipant,es, autoridades e cunvidados.

.

14,00 hó"'is - Abertura dos Trabalhos da IV Reunião
Regionnl. de Cooperativismo.

.

14,30 horas ;;- Primeira,' Sessão Ple!J,ária.
13,30 horas _:_ Encerr�m�nto da 1" Sessão.

.

Dia 6 - 8,00 horas - Abertura da 2' Se';são Plenária.
S,30 hams - Prosseg1,�\r,ento d:'l. apresenta..áo
dos trabalhos à Reu.nião.

12,00 'horas - Encerramento-- <;la IV RemiiãÇ>
Regional de 'Cooperativas.

i 's' Catarlnenses. .'
, .

INÉDI'l'() NO BRAsIL'
. A mE),di1a "ad0�da:' �16
�ovêrrio

'

,:.k ,Santa,'Catarin'l
que

/

f.oi idealÍzacÍà, pelO des- .

portista 'Rupens Lánge, 'dú

Gabineté de �elações Pú·
hlicas do PaláCio do Govêr·
no é inédita em todo <) Bra··

SA.NC,WI.'iADA A LEI no,' do no. a7to de sua posse· e,
, 'AUl\IiEN1.'O para so.icitar melhor ço-,

operação da policia da fis
O Prefeito Vieira da Ro- calizaçào UOS jardins dJ. ci

dade. que continuam' sé'ndo .

vêrno federal para

in�tilizad�s por rapazes,' Audos de consti�u1çãO
na pratica de jogos de .,�_ u�a Sociedade oe Ec�

, tebol.
'

mia Mista para esplora.r OS

PortoS' dc nosso Estado.:

sa sanciop.o'Ll ônte,rn Lei _.0

ExecutIVO aprovada pela
Câmara de Vereaaores, que
aumenta 'em 5u% os ve:l(,!

mentOs J dos funcionários

VIATURAS PARA sil, devendo V\erecer os

maio:r:es elogios de todo q
povo do nossp Estado. pois
vem obrigar os estabeleci·
meniõ!; de ensino à prátl
c..\l; de �sportes, meio indis·

pensável à formação física

e eSP!rituàl' da mocidade

'_ A D.V.T.P.

auvos,_ inátivos, e pensw
pistas da Prefeitura Mum

cipal de Floi:ian6polis. A

majorfl.ção 4e vencimentos

vigorará a partir de l° de

. janeiro de 1965

fRONTO SOCORRQ
O Coronel Danilo Klae,3,

Secretário da· Segurança
Pftbl1ca manteve delllo"ada
palestra com o Prefeito.
Vieira da Rosa, �ratand.o
de um convênio que 'possi
bIlite melhor aproveitame.n
to do ser"Viç'os' de pronto'

"O Cél. Piraguahv, "�,,"r; •.

,

res,' DIretor da Diretoria
de Veícu'cs, e 'rran�

blico já colocou em' fan-:.
cio",a'mento as 1ambl"-..lif
adquIririas ,pelo Go'vêrl'1:J
do Estarlo, destinadas a:J

-

serviço de fiscalÍza'çáo do
trânsito na Capital.

,
'

CAMPAKHA DE' !RECRISTIANIZACAO
. ",.'

�

.

DO NATAL

,

O
.

PROBLEM'A
catarinense.

----i- . -_ .. .

DE ,ANGOLA,S.ecrefár�o 'da Educação. _ Paraninfo'
pando;' �as sim també�

.

por ter sido. o I?rimeiro Dl
retor ctaquelê modelar es

tabelechnent9 de I ensina,
onde teve a op()rtunidade
de . dar pi'ovas de sua alta.
caoàcidaçie de trabalho e

.

/
. :j

cultura..
,o ilustre Sef\retário em .

Qtendimento ao c.onvite que
lhe foi formulado estará

presente' as ,solenidades de
formatura a realizar·se no

di.a 15 dé dezemhro. na· cio

dade .
de Bom, Retiro.

jPP..EFEITO Fo,! RECEBI.
DO PELO GOVERNADOR

.

J

A Cam.pa�ha de Rerris- Uvas m\ltalinos', . hos dias'

tianização "0 'Natal,
.

'lai 12:" 13 -, 14 de dezembro

realizar a ExpOSição de,mo 'no ColégiO Coração de Je-
O Secretário de Educação

e CUltura, Deputado Lauro

Locks. será o paraninfo da

iurtna
.

de �torrDandos do ,

Curso Normal Re�ional
Profa "Odi1a N''ocetti'', da

cid<.l.de de Bom Retiro.

socorro.
LISBOA, 3 (VA) - Repte
sentántes de Angola'�

. AUDI1:NCIAS, - .

'rám ao .conhecimento-4O
Foram recebidas elll �u- 'Prtnleio-Minlsti'o O).i\'eitIJ

diência as s�guipt.e� p�s:o:- Salfl.Z�r nova negativá. �
as: Sr. Shiro Konder, 'Con;;;

. Orga�zação (las N,Il,ÇÕ�1sul Geral do Japao; dr.!Io Unid� em tomar corlh�
mero d� Mirarldlt" �m"s;' '-mênto da 've�dadeira situa'
dr,- Paulo Wendhausen, ,Di-' ção' daquela província 111.
retor. da D.O.P.; sr:- V'1,('.... iramárina. Em audjêncl&
Uno Pereira do Siqni�atp com o' Présidente do Conse
dos' Motoristas Ao.tônorr�os, lho, méí:nbros' I da Assoc1a�
sr; Francelina. Cordeito;' Pa ção"dos N,'lturàis, de ,Angola
dr� - vigafio AntOl1Ínho· r:I'� . �xpusêi:àn'l "a0 .

chefe de GO'

.

Paroguia 'Sã() Luiz; ,Matil- vêrno' a respos�a do secr&
de Rodri�ues, da ,Facultift- tátl.o:geral- da ONU a9 se

de de Sei'vi'ço Social p Prl)- convite
.

na qual U Tba

fessora' Zulamar" ':Sitb'e!l": se� dêcÍara' impossib�1it
court de C{l.stro, de Ri'ld- de visitar (, território
rão fréto.' , goIano.,

.'
o }>refeit<? Vieira d<\ i�o

sa foi recebido em aud�n
eia . pelo Governador Cebo
Ramos, ocasião em que fo
ram dépatidos 'assunCo8 de
lnterêsse ,da Municipalld.a·,
de, O Prefeito fez"-se ae Im

panllair do dr. Ivan Mat

tOIl, Diretor da Diret..1rla,

da. Fazenda da Prefeitura.

----------------...--�- ._._---'_ sus.

.. .. .

NOTfCIAS: DA- SECRETARIA
-

DA EDUCAÇÃO
,.

Presépio
.

Vivo - Nahl
de Grécio não perc:l.ln' �3-
te grandioso'. espetaculo re

ligieso, com 80 personagem
em trajes, do tempo r.e

. Cristo. Local: ;Estádio da
FAC - Datas: 12 e 1:3 de
dezembro � Horas: 20 ho
ras � Ingresso: ·Cr$ ......:.

l�O,OO.

Os prOfessorados ao es

colherem. ó titl,dar d� Pas

ta da Edu'!a�ão. tll\ra oa�
raninfo dá turma de 64. lhe

'gióeS'"que representam.
Estiveram, também em

audiência. o, professor Dr.
Néreu Corrêa, Sr. Jpão Lê

monge; prefeito de São
Martinho, pr6f�ssôra' .Ma·
ri'l clJ:!, Gh�ri.a. :$randeburgo

.'

de ,0liyeira, Inspetora r�
cional, e " Sr" Jos,é Dauten·

bach, do.municípiO de Bra·

ço do Norte.

O Deputado Lauro Lócks,'
Secretário. d eEducação' e
Cultura, recebeu ,em su-,

diência lio i:liá de ontem' em
seu' gabinete àS .. seguintes
pessoas� Deputado's � Walde

JWlr� �alles, EpitáciO Bitten'
court, 'J. Gonçalves !(PSD),
'Osvalçio DeUa.' O i

"

t i n a
(PDC), ps quais . el>dVeranl
tratf\ndo ,de assUnto de in
terêsse do ensino das , re-

prestam não' somen.e uma

· homenagem nell) alto caro

·

go que .'l�l,1aIme�te vem ocU.'

\
-�-

Come�ore"a. Semana da Família; vivendo mais in-'

I'
tensamente o �mbielÍte d� seu lar

..

COMANDO DA POLIClA
MILITAR

'O Chefe do Executivo

Municipal visitou o ,Co
mandante da "poliçia Mil!
tar do Estado, Coronel Hel
.vidio Peters,' para agrade
cer a presenç,a do, coman-

* * *

Segunôo 1 Encontro de

Corals :...._ local: Teatro Al
varo de Carvallíó - Dia
20 de dezembro 'àS 20,30
horas.

/

',- \
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