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. Os comunistiJ,s,' que prE
feriram lutar em vez

'

de
:fõugir como de costume,
foram i·étiraclos de suas

posições. As tropas do Go
vê'mo se apoderaram de
um dos' malo'l'es, botins de

arl11a�: 35 ftizi�l 5 rpetr�-1
lhadoras, pesadas e 8. .leves,
5' rÍletràJhadoras' qê 'mão'
ti 3 morteiros. 'ACrediÚt-se
que muitas oútras armas·
fori1m ,atirada,s

•

aos callais
�,

quando o batalhão comu-
M 't S' George Da"'x'- 110"0 l}�esiclel1te da Câmara' Júnior, pronun-•

l
•
.' " ,

•
• omen O: em que o r. ,

� > •
,

j_
,

nIsta fUgIU: Enquanto ISSO,
dava o scu discurso de .posse. Conro se sarre, em sua últiina sessão ll]cnária, a Cá-

c?egou hOJe. de... regresso mina Júnior elegeu o ÍlOYO Conselho Dircto:f. que regerá. os destinos da:, enihlad��os �tados Umqos o Ge-
durante o exercício de 1965. Ao passar a: presidência da Cá,mara' Júnior o pr. l\l1tO',

Tleral �'1�xwell Tl').ylor, Em
nio"Grillo,J'êz aluplo e circunstanciado rclat,:irio ,de suas a.th-ida.des a frente dw Cll'

b,aixa�or no VietnUlJ?- "

do
tidade. Ao agradeéer a sua. eleição o Sr. Daux r,es�altou o pa.pel das �âmaras I Jli·

�ul. A sua cl'fegada, dIsse
, 'ors '110 desen:volvimtmto das comwrldades e'no treinamento de bdel'ança.,, ,

.

't
lU '

qlle seu pai esta· dispq� '0·
_ �.;_.. ,__ "';"_,,---" ...-__...;_--,---------,-,-

a· tomar Ull').q. sérié de me-
,

\;

����:.P:�á i�����l:�c�r :��, festividades Nafal,jnas: Exodo de Brasília,
v·ietnamita.

�, __
'

... , _ .��__ BRASIL�A,"7' (VAJ - ,às
,---,----:-

'd H
'

, tp�ssagens de Ónibus para

Magistra OS vão omenagear o Rio de Janeiro .' e Sfw
Paulo, entre. ,os dias 16 'e

O Governador 24- de dezembro, estao' ell
gotaáa$.' Enquanto isso, ')S·

aviões para as duas cani

tais,' cujas tarifas sofl:eeam
um auniento'de' quarenta
por c(;)nto,. estão relativa
ménte v2:z'ios. Somente

para o Norte é que os

aviões estão lotados paraI'odcmos ser, illdividuabne:nie bom ,pai, boa mãe, I os quatro dias que antece-
excelentes fillíO,S.

.
.... '.

f nil' I ,
de�l1 o, Natal. .A diferençaMas, fonnáremos sempre JWltO� uma aJ. Ia .lUr·

, el'itre àS prec,Os das pass<t-mOllio�a ou equilibrada Ca)laZ de oferecér a cada um de -

,

gens 'de 'ôÍlibus' e de 'av.iõesseus 'lnell1:bl'oS ,a:que�as, con�ções que, permitam :pleno, e ,

integJ;al desel1\'QJ�entQ da. persom;j;lidade de' cada UH} expl:i:cá a situaçã(). ,Para o'

tlue -:ili.àis_do qú� à ��oola compete ao la1', ofei'e�r? " R,iOl pagà,..se Cr$ 70,300,00
A ral'�liU� é tão �1?ortante na. formação ,(lei' .cada 1, pOl: ,uma' passagem de

•

w.ssõa, 'b()\ls'fimdUas tanto· t�nl a:f,)fet;ecer \l \;I?cie,��;-e, I,: a.:v��ó ';,e, ,P):'fj, 8:240,00
"

por

(IU� '0 se ·fiZer ell). benefício dos lares po�ue \ralor. Eis 1-. "uma de ÓIiiQus, Pará, São
,

'PalIlo os l)l'eçOS são'. Cr'�,:porque ,se' justiJIca, g\l:1nlal' aIg-plls dias, do nosso calell' j
- '"

,

4.ário � dedicã:lo� ii. fa��li�.
....,,J��� �-=�==���====��====c=;=����=-��==�-=à=�====..-=====��==� I� ,i
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'Acabou o' 8ilê'DCio
'na Guerra Ideológica

1',,_ 3COU, 6 - o �rf}l!�r em longo editaria; do falar amanha n, :;o��zres-
lím 1)0 ... fim hoje ao . seu "Pravda", órgâo ,of�cial do so c"o Partido ' I-ugnslavO
s�êllcto n� guerra ídeoló- Partido COmUl'ltst.'1 SoviC:- pedirá aos países comunís-

gíca com Pequim, ínícíado "tíco, as dúvidas não pos- tas da Europa Oriental que'
logo após a nerrubada Ú6 sam subsístír a respeito. assumam 1,lIDa atttude
Khruchtchev, e' acusou a' Diz o jorn�l -',e hi mui- enérgica e íntranslgento
China Comunista de estar tas pessoas que se escon- em relação à cnína COInl.!

Incursa nos delítos de "dog dem atrás doe dogmas pa- nísta.
.matísmo e Ilegalidade", e "ra' ocultar seu egoísmo, sua

.

Admite-se, também, que
de' aplicar também os arbitrariedade' e a. ilegali- Trto porá' em: relêvo os

mesmos métodos de culto dade, que são as .notas 'e3- Tundameritos da política
a personalidades ímperan- senclaís do culto, à; »e :�'J- nacional J;ugoslava que
tes na níào

'

Soviética du- nalídade. cer+=tneute .provocarão no-
rante os tempos de, Sta�in. Por' outro lado, ncticías vos _taques de Pequim,

OS SG iétícós não mel..: de Belgrado asseguram 'lue onde se raz firme oposição
cíonarani abertamente a quando 'O Ptl;)side'e,te, da aos conceitos 1ibérais de- ..

China cOl1lunis';a., er.'lJ.,v..a IugOslávia, Marechst: Tito �elldidos pe�Q )í,der iu!;o�jÍa-
,

vo•. ,

Dr. Antônio ;ernando �O
Amarat e Silva

seu ç',�cur;:;Q,. mai& impor..,
talüé 'Jesde 3: d�stitutçti,o
ae Í:\hrtlchtcheV: com.) Prí

lrielro-Mini-�tr,? so,rietic,'J.f. � r

SAIG01{, 6 (VA) "-:-- fi

�l1faqt?,'i::l vietnamita,' a-iJ '

.'{j PQiaàa com. fo�etes, dls
�ados por ", helicópt�rbS
dos JiI"'tados Unidos, travou'
'violel�w ' COnibâte;, éoní' un1

b�tal�o: :ContJ�iit.a que riei
xou 53 mortD,s nQ, campo
d� luta, na, rcglàb -de Ca-'

mau, 220 q,utl'ó-il1eLrOS a

sudoeste de�ta" e�pitá,l. Os

governall1en�aj,S tlVf!tam 23
mortos 'e 51 fetido�, sete
dêles ndrte-amérieáuos. Os
elemerit�s dO Vi�tcohg Íi..
veram 30' báix�' : e uina'
-centena de feridos.

\.

Registrámos Lom prazer, hoje' a colactio de gnlLl ll,a
llCissa tradicional Faculdac;l,e Ide Direit.o,' do 'nosso estií-uac1o

,

companr -:.1ro de ,rabalhá, o jovem �maral e Silva.
A,tnda 'bem mo<;,o, aqll� iQ.iciOl sob a, orientacão,' uI)

nosso eminente, DireL, dr. Rubens cÍe A�nlri.a :R.aru�s. con
duzindo·:;,') sempre com des)lsado zelo, ambr aO trabalho é
a lealdaçle pr9p'tia aa,s .petSollaJidaclcfl Ílrnl(1$.. ,,- ; ,<'
Alei!! dos seus aEazeros-1:tqul'h@>#!rhitl, óêlfpa áíllda (;'01n

,

destaque o' cirgo de DireLór dá 'Divisão de DocUJ118ntaeiio
Éstatística e Divulgação da Reitoria 'da UniVel-Sidáde "ele
Saúta O��,rina � na Imprensa Nacional, destacrirse como
efici�n,tc correslJondente

,',

da 'Revfsta' Visão,' ,

" EsiudlJ,nté que sempre' se déstacou nas lides estudan
tis, militou ,na po�itica universitária; tendo sido eleitá vice�

·

presidente do
I
Partido de �enqvaçã(j ACadênl1,ca, '"ice·presi

dente do ÇTrêmio de OratórIa Henrique Rupp Jnnlor, vIce
presidente do Centro de Ct,"ura, Presidente elo Oenti:o dc
p�studos Penais, �l1el11bro do Conselho Deliberativ� do Cml'
tro Aca�êmico XI.de .f8vei:eu·0.

O nôvo bacharel
'

em Direito é também formado em

,Contabilidade, p'elo Instituto 'Róscio, do Estado da Guana
parl'!-, ocupando J1tualmente a Vice Presidênci�' da Câmara
Júnior de Florianópo!.is, foi ,membro ,ela �legação Catari
Il6nse ao X Congresso Naciortal 'de Jornalistas �ealizádo �m

·
Brasília no ano de 1963. ,,' �, i •

, '_' \

Ao, nosso 'A,J,tlaral e seus dignísshÍlüs pais, 'o venerando
I

.

� ". I' r f • , I

·
jurista Dr. Caritidio do Amaral e '�ilva e suo. exma. esposa·
Dna. Irene Machado do Amaral é Silva, os de "O ESTÂDO"
em dat� 'tão assÚl:il�aa/ eil.Y�am,;�fet�O!:iO, abr�ç� formulan�.·
do-lhe votos para em Iuturo 1pr.óXimó amealhar" sucessivas
vitórias. na profissáo, que tetnos c<;1rte;!;a, ljaye):;;í, <:le' honrar
e dignificar.' -

-' .

·Ca'misa }i�pas,sa�et UUlri1�', l{ovidiilte
Magazine Gal�ria

.

Edifício Jacque ..

line - L,ojá, 2
._.'.

.. ,

BANCO COM'ÉRCIO E IN.DÚSTRIA u,i MINAS GERAIS S.A.
"

...
. ,

'), .

Capital Cr$' 8.000uOOO.OOO,oo
TradiçãO e trabal.ho a .sen"iço

'

do Pajs, agora, \
,_tumbéll1, em' Santa Catariila, �om f$uÍl, F41ial 'de
FLORIANÓPOLIS, à P'l'" ,a ?f.V' DE NQVEMBRÓ, I
24'Tel; 3420. " ".', '! i

CQI3R..(\NÇA ,; REMESS.AS _! 'DEPóSITOS '. .

i· DE GONTOS _;_. ÇAMB10
.

• 'l
.f ,.'r

'o

y 'SgINGTON. 7 (VA) _"'�baLidos os problcmàn da--,�-- .. _-_:_

A Casa Branca anunciou Grise financeira da ONU,
. hoje. que o Min;.,tro do Ex- , desarmamento, come-eíõ 80,

.toríor da,Uníao Soviética,' viétíco-norte-amerícaa,o, Ale
I

Andrei G'romyko; visitará, man.ia e Laos.

na quarta-feira à tarde, o Veste' segundo ,encontro
ptcsidenle LyÍ1d 'JQhnson., cll.. Rusk e Gromyko as pers
Será a primeira entrevista! ,pectivas de ).1 acôrdo só

pessoal ei:fÚ'c Johnson e um: ''b:r;e as dividas. soviéticas
alto '':epre:5ímtante do, Knem- ',,:nus Náçõ'i,ls Unidas foram
lín cí�de a 'desl aição do .i,prejudicados em conseqüên
Ex-Primeiro-Mil1Ís'tro Nikita .

("'. do súbito íntcrnamen

KLruchtChev, cem' meados de: tu do Secre. .io-Gerul, U

outubro. "Haverá um exa-', Thant, num hospital de No
me geral dos, assu '')s de va york,. acometido de Uma

ínterêsse comum para os. úlcera estomacal. Thant ví

dois ,países ínrorrnou
,.

nha coordenando todos os

George E. Readv,' secretário \ esforços tendentes a supe
de ImDH)nSa L, Casa .ran- rar a crise financeira.

cu; e acreseentou: "A reu-?" Em vista )' acõrdo de
.

níão <-o foÍ combinada pa-. ní"iO-voü' 'D", a , f..sseml)léifl
r' afit1;;. ���peCí�icOs".

'

'h
Geral da p "J vem límítan

".' àq suas ativídades a uma

O porta-voz da Casa Bran-j série de discUTSOS. Nos bas
ca declarou que é costume

'

tídores as negocíações pro
O reíe da. delegação sovié- 'gride.lY' . 1°�1tamente p a r a

tíca à Assémbléla Geral dns' uma s(Ji�yão dJ1' negativa
Nações Unidas' ,<:mishr-se soviética em pagar suas co

cam o Presidente U0S Es" �-. tas, para. as �

)arações de
dos"Urudos durante o perío- : pacificação da ONU no Con·'
do de sessões \ ela. A:;.sern:

"

go' e C ·�rJ.te-tvIédio.
bl�ia. :Pará·Gromyko esta

�rá a primeir�' vi§ita à Cu-, .

Nf:NHl 'n;ESUI./fl\l)()
'sá. Pranca desde" que eonfe-

rencioll com' o falecido-Pre-" Fala:qcto à_ �>.,JJ;ensa hoje
sidente 1(e'np.er1v; durunte.� 'em Nova York. declarou

---- - _.-r--'

cr'ise cios :t"_;ro}t'vds 'de\ Cuba, GroTI1yko: "Dur<mte n1illl1a

em outubro' de· 1862. Reedi
'

.. terceira" ont:revist8 com o

, obser,vou (rue (l Prcsidçl1té .Secretário
'e

de Y' ',:>.-10, T)ean

, Jolmson, já se avi�,tm'a, com 1-(11& or.unam(')"t1c� [1 •• pl'O- BELO HIJ?I7.0NTF.. 7 I

GrÓJJ1.;iko (
"

�:Yca!"h.. ,.5 íln- blem,a� ',)i'111)ortRnc�it .(Yl�n· (VA) - Uml\ borniJa 'atira·! ..Quando se· iniciou. ..á Assembléia LegisJatirll, 1..1111

tei:iore's, f,kirém' nftn, d�sde '(�iaL on0 �mtlis[\l'e'�105 de' dn p'elas 'ocupantes ele um 'r p.lÚ\"i,mcllto Y1Salldo à pr:orroga,ção do mandato do' ("o-

que
.

�sstJ.!'nill i Presidênéia, J'tóvo mLt�i';" P\'ÓX),il'la reu- Volkswagen estillH('OU,· à. i ,-cfituj;íur, nwncàrnamlo os gansos do Capitólio abriram

N' ,

. 've,s�,�ões <A_,' bUlO". ' ,y 1h 30;11 ,da, madrug�ida de' Oi bko a!;[f'IIl(\lhullCllte ruidosos, c�rtos l'CJl1'CSol1Íantcsovas ,Cnn ' <
,

UJ, "
,

,

1 1 t' 1 J"" • • '

••

'", ,

'

1'·, a"Áfl" ontem' 'ê1'- '.

O c11el:e 'dü cliDlomncia. s'o,· ,ZDbado, os V,l,1"0S (C ar as
. (� aht�l�!CS llJ:Ccll}]tadas: Esperfn'a-sc, em hoa e�IC(\, 1]1Ie[ dln: rea 12, \-,<", � , ",'

, "', '
"

.,

I
.

1 't' h 1 d
"'- I c ." ...,' - "

'

h'e o Se;1'etárj,o c10 'Estado," �liética acrescentou qUf.3; n':1 as June as ctn, [\�,_ ac a
.

o S,-'l1� 2m}ll�IlClantcntos se 1Jcsjqn���sem a [orll11l1a<;ao �lc
:00011 1:ÍUSk,!' e Ó q1,anceler 811.Ucvif,ta, de on.�em, Rusl>: palacete. da f�YL'rlJL1a Br'lsll� ,1WS_H;�fJitil.li-iêf' r{l�l.n"é, 1�m {l....�l�S pai'l��!nc?,l.a:r?s, (jllO 11�lV
A.J.I...... · .n 0',.,.,' '!io 'da u:n�-P 'l',Je ,nr,lO ,havjAJ_.j,1 i.eheg�qOc a, <

924 �l�S,t<:l.., .(!gp"l��j., 1J1,,1de . ate.

-i� �
""

flJl.,' .lc."a"::�,I), "';�j.;���n. �e�iflJ 'd'!'t1"'."'t.'rl�yr_"";J,r..,,,,"'i!' p� :Cf<. """'�"","�'" IV": " '":\<-�"""'�rí"T1. '1:: (�� " -'kl-· ....�· 'ii '.ol'", -

, !'Iov-'::ófl-ãá -vislindo, ,'á," renuzir, ' 'nC!,ll)tn?1 �pWUlta:çlo ooMtÇlto ,·reçlt't·"ernC:Od�" eSl(J� ',v'v�9' 'l�&:;:l
,

.•.·!:!!",�sr.as: '.;' . ':', ; . ",:,,'�

d'" e'ge'ncl'!l'S '

entre-'·· O ace-l'cn" o'e', 'n'en!-<""'tn tema 'A,' neJ:aJ re,f,t)crm,aõo Jpse L9" l';h�s, O', ({Ll" �sc \·�'ifi.c(}u· ':não foi I) admissÍ\'cl llfoh!s·as ' v r . -

\ ,". o, . . .;:.fl1.. '" .-.J, <l.-'
.- �,�.1:" I

-

•
,.

.

P,
f

.

�rieni� 'e Ó Ocjdé�e.
• ".

data,�cl}l ·)J;·óii.m'i �éntl:Bvísta V8S Br<1({[\'rw'�,_:�G1 cl{)s lide- I to, nel�i a Cl'í�i('(l ,'.' 2Hnú:ad.�: "�,a:oá., I, �on�o CU1l11ll"C às

Adiantou-se que, foram �e- não f?rh Dlarc'1dal, c?nclUiu, l:"@s :cln, R"vQy':,,�? ele .111arço'5 � l�Orl1la�.s m<HJlf.e�j-a(�oe" pa.rtularIas. F?�, sobl·l.'tud? H
, '

,.' em, lVlmas.
, t agrc�llW de ,feij.w exac9!.'1'<ld"o, sem analISe ela rcalJdadc'

:' ii ,$ g Ir 3FJIijJdIIII" i alJ.i-f�I�j�a: :;-rc\c:;thla das tortllosfls di8.tor�õ�s fundlllH:n':'", • , <" ,·tl:ltando J;1150 artIculado, ,galeando IlCla caluma f� p<'la HJ'ft. i\,. ",' "

J'.
J Ia'

., II JUI:W, ,t·.lÍll tOI1�'cs uemugõg:icos, como se, no ca!;>(,� o '1tW

'�,�,�,'..,:"I,·�"lI1'� :8'",',m;ô"'.r',-a," )" ",'U: 11 ',.,fi ,r· mui;; hpJ!ol·tassc era ,a ,pessua do si'. Celso Raq.los. ,velo

;�U U t. U r pecado de se ter. absorvido inteiriullentc no iraJ)ulho or

y.;�•..,:, .'
" " , '" " 'I' eon�h:lIção do W'ogl'Csso ,catarinense nunca registradO

" antes,
'

no epi..,ódiu lallll'ntá�-el, dc que se féz cO!J1}Utrsa· '-"

('mi!;sora ol'if'ial-,OI1osiçionlsta, incrustada lla cdsht han·�:'. .

-'

. cãrta. () '«lJ'� 11't',�tQÚ;-'� flii�':SCljiA!ú,i(.ht,.' a, 1't'if;üo �'toif�5!'a
;;'�:l'ad�'�dlt 6t:etl;.:i�:a:I;Jei·db1)-1�(jitos d�i-Ima,ii't:;h!dÓs,"si!hs.

• tHuindo 'lWgV11lt'iltOS l)�r pedJ'�das verllais perdidas c
{
inconsc�íkntcs.

'

,

j ,PorQue. desde Jugo, 'o Gü\'ernadQr �o ':Esta.du, a 'lue
, não falta, met.·ct> de/Deus, austeridade c elevacão de cou·

'ttuia, em Carta ao líder' <la maiod'a, procu:rand'o' Sl'l�tHr a'
, t.ra.nrl.tação do prójeto específico, fêz ,ruir a l�m:t·IIaç.ãü
teatral ll1'l1id�l-, ]}ondo em seus exatos 1imites 0;5 r{'lám·

pagos o1'ais <lI' lico]lÓdio dos bastjtlí)l"cs da confusão.
,Tudo volLu, 'assiJU� às devidas proporções. J;!:, pob, a

i que�;tão fui fixada em Jl0JÜ!H110rto, desde que ",'oeada a

solução ao Cong,resso Nacional, l}or Ílllciati...-a do Pl'l�si-
dente da l�elJública.,

'

.

:nus, se cm Santa Catarina, pela serena interrel't�n
da {lo GOI,'ornador, apresentando 'oportuna sugestão.
f)nrdialmcrtte aceita pelo Legi�lativQ, ficou·se ,aguardan·
dQ' 1 decisão de Urasília, o mesmo não áeOl�teceu cm,

Minas Gerais.
.

'J_'oi11àndo por base o pr:i1J'cípió cOl1stitucionaJ da au;
tOIlomla dos Estados, a Assembléia nrlneira �leCidiu que
o lU'oblema lhe conçenrla llrivativaInente ou JlJ'iorità:ria·
mente, visto hatar·se de peculiares' intel'êsses 'político
administrativos l'cgiollais, ,sõbre que lhe t.oca dúidh', ,·i,

;."tIHJQ à coil1cidência dos mandatos e evitando agitações
l'ill'tiú<Í.rias, com suas úuplicações perturhadonts, <fue o

)'t'glme {Ie' hítel"rentol',ia ou o mandato·ta�npão teriam .fa·

talmcnte de ocasiona r. ,

.E ,foi seguindo essa' orientação, que acaba, de alJro
vai- a emenda cons�itucional prórr.ógando o mandato do

atual G<lyernadol'.
Não indagamos quais os efeitos dessa resolução, de

Ulll poder'qw,' julga conservar e -preservar a sua inÚu:ia
soberania, diante do que ainda não entrou em ,,-ias de

solucionamcnto nos altos escalões fe{lcnds. }\crcrlita·

mos, contudo, e já temos sustentado aflui êstc ]Jonto-de·
'\-ista,. !JU'C, a Assembléifl lllineil'a, interprctou com' fit1c�j.
da.de"os preceitos cOllsiitucionai.,s, ql,H, lhe ouíol'�am tl.us

prenogativas ou atribuições e das (IUais nãn llb!'iu mão.

110r considei·(i·las :inalienáveis. ,1<: até mesmo, ainda. por
, l�m sentimento de auto-defesa, ue vez que o· "resi8e� II

, abrir.se llod'clia dar margem à mutilação' da Slla b'adi-

cionál autonomia.
' '

Vale acentuar, porém, que do mandato prorrogado
. a m)N �e faz beneficiária, ]lóis o ilustre Governador l\'la·
I '''aVüles Pillto, seu e"\:,ul'esitlente nacional, continua f:om

�s bordados de marechal do partido, ouvido, COlISultado
e acatado.

, ,E vale' destacar, também, Q 'contraste entre os dois
I" Estados. Combateu-se, aqui; a prorrogação, fora de ter

lllQS' doutliná�dos ou jurídicoS, apenas cou10 pretexto à

el'ílilOsão, de' odim�i�ades persollalist'as. Lá, ,o que se luo,
CUI'OU faze]" é a defesa de IlrCceitos" constitucionais, vi

s�ldo 'à �Q]Jtç�� c�npativfl com,
'

a tranqiü1idade e Os

illter_êsse,s, do F.st,�4(j. �w. I
e< •

Que- nos db'ão a respeito os telllllesiuosos críiicos

,0'l10SiClOnistns'? ! ão será 01J01'hmidade d& se fonnular a
.

l; [}i:$ 'lieI'gunÍit de c(1)S<lgrá(!u l'üei.a. __; "E ",gOl:j;I;, Jo:.e·...'. "

\.
OU

__

•
7T7T7?'

•

cr-;;;.-W7T7EQ7_--ry7Ç77nÇ..P----l. ..• -v;; G7",� .

.

Diisseldorf (Jmpressões da Alemahha) - Na Aleplanllu celebram-se os quatro' do

mingo_s antes (lo ""ataI em obediência a
'

••m antigo costumej Numa l�Ol"f)a de ramos

de pinheiro do l1oM,c ('olo�am�sc r!uatro "elas. No prúneiro domingo de adn'nlo
accUlJ'e·se a:,1J]'imdm c cada tlomihgo mais uma. Para, os trigêmeos de J)üs�ell'ol'cI,
Trix:i, llosi- e Tlltti,: � 'P{ '�;il'Üino domingl) m1ics !'lo Natal será' um (Hg 111l'01O'ní.wl
nn d:iu, treze {l'e Ucr.e,mbro, ter,.�il·ó tiomuliw de alh'cnto, céle'bram o seu terceiro

anivcl'sÚio ,llitialíei' C:l�.· ..Jm� das' três men.mas ter�; a su� próIJria yela.

--------,- """'-- ....---_ --�-

.. I
'v,_'

,
, A Assoeiação dos Magif\ttados tio Estado de Sltl1_ta 'Ca

tarina, hornenageará o GoverlladQ1' Celso ;Ramos, com um

al,n10Qo, no ., �u,erêpcia Pnlace Hotel, '-à;; 12 horas 'de hoje.
Ao áto 'd.everão cQmparecer personalidades ligadas a

�agistrat�rá_ de nosso Estado e outras autoridades cata·

rinenses.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Declaracões

t

ARROZ-A A

CastroJua!�ade
Fidel já está preparando
centenas de jovens do)
resto da Amérrea Latina: e

sape ped,'';ament,3 expor
-tar a revomçao, sem u, ne

norte-víetnarneses' -, pros
seguiu.

,Juana Castro, .entrevista- ao povo, inclusive os po-
da .no programa "Meel the bres' - disse

Press", da "National Broa- Respondendo a outra

dcasting Company",
- pergunta, afirmou que, a

Reiterando o -(\.ue disse-
'\
estas horas, pouco ii11110S

ra 110 México, após. a sua ta que seu irmão tenha
fuga de Cuba, em junho sido ou não um verdadeí-

-

último. e depois no Brt;t,il 1'0 marxista antes dr_ 1'('10-

e Argentina, Juana Cas- lucão. .

tro descreveu a grave Si.- "O que, ímporta'
tuação. em que s.e acha, ° I continuou _. "é que Fine!

povo cubano' e disse que destruiu o povo de Cuba,
os militares tampouco vào

'

do qual teve o apóio, e eü

suportar .maís tern=o. .P.Só':1 tregou a pátria à . Uruao

opressão. Soviética. " A União 80-

Castro, irmã do

comunista cubano.
Noventa por cento do

povo cubano e decidida
mente contra a: ditadura

WASHINGTON, A recen

te destituição de Joaquírn
Ordoquí, um dos funda-

• clores do Partido Comu-
nista de Cuba, do cargo J 2
Vice-Ministro

_

das
.
F'órcas

Armadas e da' direçao elo
da 'Revolucao Socialist,:)"
(PURS), é um novo índi
cio da crise que -ora atrn
vessa o regime de· Fic!t:i
Castro declarou J'ua.na

ditador

, a---__J'III�.

�-------J
Especialmente [obricodos -poro ,

o .construção de açudes, taipas,
barragens e poro preparo do solo e irrigação.

- ·40,HP - 4.400, Kg -

ASSISTeNCIA TÉCNICA LOCAL COM EQlIlJ'F. TR�INADA PElA PRÓPRIA FÃ8fltCA
• ESTOQUE DE PEÇAS PARA REPO�ç:Ao.' _�rR't!GAJMEDIATA E fACILIDADES DE
PAGAMENTO.

-

comunista e,_
- embora o

regime possua as armas,
o Exército e as Mílícias
estãd dispostos, se chegar
o momento, a empregar,
essas mesmas armas para

derrubar Fidel - afirmou

Jliana
.

Castro :Jedh.l aos

povos da .AméC_l�:a que se

unam num estôrço para
Pôr fim à tíranía que as

sola sua. pátria' € 1-,.'1€ em

perigo todo ) Cont.nente.
"Os Es4;ados 1-".liclos po
dem .ajudar a essa é a

/

IM A-S.A.
Rua V�'untárfos da Pót,ia, 1981 - fone '001· C. P.>stal 2029 • PORTO ALEGRE.· RS

End. Te'eg •• : -PATRaL - Filio': i!I,_"" 7 de Setembro, 1051 • Fone 1978 •

Caixa POSlal 3;14 . Blum"""HI • se . End. (elegr.:AGROPATROl

-�-'-�------------ -------

A Humberto Fernandes Speltz' vlética. tem 3_ última. pa '_a
vra em Cuba ...

-

Não é
verdade que, cm conse-

'Cjuencia de sua politfca, os
I

Estaclos Unidos o tenham

obrigado a' b'!SCEt:' a ajuda
-------------

da União SovIE'tiêa" por
isso que o plano de ·entre,
ga de cuba a;:J5, sovíétlcas
foi premeditado.'

nossa esperança' (:011-"Êste é c momento de

derrube. Fidel" - diE,f,'; _

"E' necessário um máxi
mo esfôrço. Conta mos com

o apôío de .todos (V 11 . .íses
livres. Se' ás ou tros lJ:ÚS':s
da América La tin a. não

caíram esmagados soo o

pêso do comunismo É; ril�r
que êles devem ter visto o

que aconteceu e111 Cuba",

Quando um
\ jornalista

lhe perguntou S·3 a sítua
-

cão do negro .iavía l1'e-

lhorado, sob J regmlfe de

Juana· Castro que f) negro.

.

sofre hoje em Cuba a

"mesma' tragédta.' do i es

to po pçvo, acresccntmdo

que seu irmão :je a [-"")Vfita
do »roblema racial, que
nâc ._:!�'_stia antes <:>111' Cu

ba,
.

,/,u'c, ftns üe pr(Jp:1.g-:1�" _

da (\ ·(I·,m1l,lliO!2'i<1.
"o,' - '\1.,<:05 '. e Ü\ler��!ll

s\la :;;,,;0.1;' \,10) mellionl.cia
são os ia "J1IW2_ el�s"'-'- de
líd( ::,e5 ct, .l;1i;;L'l.�, (II.• ,_; niio
sofreu, pr; \!8_Ç-ã�s ,,: se b�-'
npficiall} Y ",H:' se r;�uJx'

Comunique-se com teu irmão PAULO
NILSON.

cluíu.
"

.-

Editôra "Q Estado do - Paraná" S/A,
Rua, Barão do "tio .Branco, n. 556 _' . (por
telefonema .das 20 às 24 hs.) Fones: 4-5000
e 4< 000 Curitiba - Paraná.

------;.....__---- .____..;._------_._ •._�----_......-------

,Sociais----- ------...;..._. ,--.' _.;...,_----

Interrogada SÔbl'3 o.: go�s
tos de concíííaçáo que seu

irmão, faz, de quando (:'11

quando, de concüiacão
com os Estados Unidos,
disse Juana CGt<;tro) qU'2 é

'

• I _.'

tudo tálsídade. "O 11')VO
norte-amerrcano" -

. cJ.e-

.

I

Assembléia IGeral JExfraordinária
. \ -

CONVOCAÇÃO

Pelo presente. edital ficam convocado� tddos os as

sociados da Associação Comercial de .Plcríanopolis, para
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINA'RIA,. a servrea

lízada no dia 16 de Dezembro quar-feíra, as· 20 ho-r-as, na se

ele social sito � Rua Trajano, 14, 2.0 andar. Sala 1.
ORDEM DO DIA

Nos salões do Querência .... e Cultura do Éstado .

Palace Hotel, reuniu a As-
�

socíação catarín=nse do Mí

nistério Publico, para com

I
um jantar de confraterniza

ção hqmenagear o governa
Ainda ett.· "'Las do fim da semana passada, visitamos, rtor Celso Ramos. Saudou o

pela marihã, a' sede do Touring Clube do ,,",r9_C';), com SU'3. . homen'1geado .

em nome .da

___ Di�se-
-

q\.l.e :!uvi:lav"t d:a. filial montada nésta Capital, na elegante e oonita Galeria Associ<tção o Dr. Waldomi-

existênCia' de tér;nl(!os.---· co <Taqu,e!ine, do' tnajestoso prédio do nosso conterrâneo e c�
.

ro Borini.

",et-Cong 011. Cuba, ;.n- car;t'1lista, sr. Acari Silva, á rua �lipe Schmidt, com Semana da Marinha: PeJ�
.

4 :1
-

t fundos (galeria) até a rua -Con'iell1eiro D/Iafra. Capitão de Fragata Oswai--
carrega�,.)s '::: 1,. ef; )":1.1' (JS

cubanos; na guern. de O "Tou.ring Club do Brasil'�, agora .com agência nesta do P. Carvalho e Capitão

gue�'ri1has_ "(I r€'�;me dl; Cid�de, independentemente que se encontra do Pàraná, Tenente Isac - Benchinol,.a
.Seçào de SantB. Catarina)' tem a dirigi-la, a comprovada \ judante de Ordens do A,lmi·

compettmcia do sr. Saturnino R. 'Britto, pràfessor do en- r'3.pte Murilo Valle Silva, foi

sino técnico, recem nomeado para d. carg'o de Diretor recebida na I?ed!;: do coman

Superintendente dessa poderosa r-�ganização, qué. é o Tau· elo .. do 5.0 Distrito Naval, a
.

ring CÚlb, para dirigir a Secçãe- Je Santa Catarina nestB. imprensa falada e escrita

Capital. A visita c;ue fizemos a'o seu bem organizado Es- de qpssa rapital, para es

critório, sito á rua Felipe Schmidt, n'1 Galeria Jaqueline, - clarecimentos das comemo

deixou-nos excelente impressão. 'Ssi',q em organização, sob r<tções da ",Semana da Ma

a direcão df,1sse Escritório, um Curpo de Escoteiros, es- rinha"" que teve, 'início do-
" I �olhid;s entre os m�lhores e mais capazes, fazenr.o êsse mingo.
curso em _um mês. O curso ministrará os ensino� de geo- _Flávio Carneiro, d!1 Revis

g:rafia e história da Ilha.' O Escritório está 'organizando ta do Globo de Pôrto Ale

.i9'tilbém, uma completa sinalisaçã� turística d-<t Cidade em gre está com a responsab�li-\ iomum ê dê pleno dcoreto dom � Prefeitura Munici:r;\al d:e ,,-�de do. conc�Fso, ManeqUIm,
Florianópolis e a CODEC. Esse servir: será iniciado nêste 1964. \

mêr e abrangerá todos os distritos da Ilha. O Escritór�o, Aniversariou sábado, o

já- _l1}-elcionudo em mapas de out:ros Estados e Hoteis" es· -senbor jDavid Santos, Díre

. tá- -send,:, �jSitado e procu:-ado. diar�an:ehte por
..

turistas, .. tol' d,e �dmini�traG:�o .ja

numa meuJ:a de tres por dIa, que a11 vao buscar'mfoflpa- .A:ssen4blem Legislatlva . do

c6-es. Tive.mos ocasião de em nOSSa presença -i.fazer �m, :;E ,ado.' .

'

-,

- désses' turistas (riograndeÍise do sul) sua visita em -b" --
'- ,

;�ra �m j:à,.nt�r �& confra- .

ca
- de informações que lhe foram imediaLdmente presta ,':�

- e:f�waça.o retUuu no , Que-

Como se vê ô Escritório da Secão de Santa Catarina r'r�a�Palace, os ]:3acbare

mont -do 'e funciol'lu--do nésta Capit�l, está rlJurelhado pa: lándos 'de' 1964, da, Fàculda·

r'3. preencher todas _as lacúnas que exitam. Prospec'1!is e ,dê: de- Direito, e ilustre pn,

mapas estão sendo - pro�urados e distrihuidos pelo ESCl'i-
-

fessores.

tó�io.
.

Casamento: Na Igreja dt::
Nossa Senhora do Rosário

OSVAL;oO . MELO
Aos Odontolandos de

1964, da Faculdade de Odon

tologia da Universidade de
- Santa Catarina, os nossos

agradecimentos p�l'3. gentile
za do convite, para partici
parmos dos festejos da co

laçã f) de gráu, dia 19 pro·
ximo.

O Desembargador e senho

ra Jose Rocha Ferreira Bas.

tos: �le, Parm;linfo dos Ba

charelandos da Faculdade
.de Direito

-.

da Universidade
de santa Catarina, logo

- mais em. sua residência, re

cepcionará os B<teharelan
dos de 1964, com jantar a

mericano.
Bodas de Prata: Festejou

sábado, bodas de Prata o

casal senhor e senhora Ben·

ja,mim Jorge (Violeta).
O 'Jlube Soroptimista de

·Florirmópolis" r.euniu asso

ciados e convidados para
um jantàl' festivo, ontem

nos saiõe� de festa do Hotel

Royal.
No jantar dos Bachare

landos de .1964, da Faculda
de de Direito, s'3.udou o Rei

tor, Patrono, Páraninfo e.

Professores, Alberto Luz. da
Costa.
O eY.rDeputàdo Romeu Se

bastião Neves, no .próximo
Jábado _ estará festejandO
SU!1 cQlação de _grau na Fa

culd�de de Farmaci'l, da U

niversidade de Santa Catari·

clarou '� "nâo pode ucre- ,TOURING CLUB DO- ]?RASIL (SECÇÃO SANTA CA

ditar em �.:i.IS· gestos de TARINA). Agora, Florianópolis pode engalanar-se com o

crer num homem que mcn- merecido título' de Capital do Turismo.

tiu, que engaí"'\\ 6 !)1iihóes
de cubanos."

Lo Reforma dos Estatutos
2_0 Extinção de Serviços PrA�·ados pel� ACF.
3.0 Outorga Poderes à Diretvda para dispor s: re

Imóveis da _, -'F.

�. .-
"

,- o'

,

1ezemhro de.Floria.nópolis, 2 (1,

,

Resta.nos agradecer ao professor Amir J;3ritto, suas

d
. d

.

Ih f
-

'd d no próximo dia 19, realizar-
gentil;ezas p'lra conosco 'usa as e eseJar- e l �i a es

no seI novo encargo.
- se-á a cerimônia do casa-

'�'�nto de Zelma Rosa, com

_W·. ,<.
o senhor Ai-'lviano de Oli·-

veira,
José RlUt._ D (.'7�zinho) a

yó:t; bonitl'l do sul do Estado
a'ssinou- contrato com uma

'grav'3.dor� �o Rio, para o

_seu p:dmeu'O LP.
O cronista- Lazaro Barto

lomeu, no QueLância Palace,
:recepcionou com um coqÚ-i·
tel, Um grupo

.

da sociedade
e 13 Meninas-Moças de San
ta

-

Catarina, que receberam
. ·0' título de J!:leg-<tntes 6.4.

"The Crucible" "As Feiti
ceiras de Salem" peça de
Arf;bur Miller, setá apresen�
tada no próximo dia 13 no

Tea�ro Alvaro de Carvalho.
pelo grupo "Os comediantes'
da cidade". O aplaudida gru.
P0 de Teatro q.à ,Capitàl,'
Gaucha, visitará Fl0rial'lÓpO·
lis, sob os auspicias .da 'P'ni.
\l'ersidade de Santa Catári·
na e. da' Divisão de Cultur\t
da SeGl'etaria de Edticaçã.o.

na.

Foram vistos, na semana

que passou jantando no res

taur<tnte do Querência Pala-
ce, o senhor, e a senhot:a Jo-

i- cy de qUveira (Ma.ryse).
Chegou segunda feira a

nossa cidade,' o senador Atí- .

lio Fontana, que será "Pa

trono" dos FormaQdos -da
4.a série do Colégio Catari

nense. Marcelo de Aquino,
·foi o ora(lor da turma 4._a
série 1964.

.-,

A bonita resiqência do'

:simpático casal Newton

D'Avila (Ivone), está _ pas·
sando por completa' remode
lação. Ainda este -ano, será

inaugUrada suas novas ins

talações.

LAVA-ROUPAS
HOOVER

de a'Flreço e regozijo, às

Cltlais "O ESTADO",
-

'em':'
'bora com atraso, cumprr
menta

-

com votos de

crescenu�d prosperidades.

SJit.
'

OSVALDO, RIBAS
• A mais co_mpacta .

• Grande simplicjldade
• Dispensa instalação espec.ial_

.i

Completou mais um . lli
versário natalicio, no <lia
de ontem prezado amlgo
sr. Osvaldo. Ribas, pessoa.
bastante estimada, em, os
meios g9ciais e culturais
florianopoUtano.
'O na;tallciante ,que é

ger�nte da Secção_ Eletri
oCa da Finn� Ma.chado
e Cia., no dia- dê _ontem
foi merecidamente muito
,cumprimentado pOi' se�1;
va sto círculo de amizade,
embora com atraso, nós rie'
"O ESTAI?O", nos asso
ciamos com votos de' pere
nei' feliç:idades extensivas
a sua digna família

,.- --
"

�. ,

'DUPLA'
I GARANTIA: \-
I

do fabricante I
, 'e ela

" SINGER!

DR. AcY DE FREITAS _ E por falarmos em resi
dências bonitas� está' sendo
assunto, a não menos luxuo
sa e confortável· residência,

,

resenteme:pte inaugurada a.
rua A1tnp'ante Lamego, de
propriedslde do casal Djal
má Araujo (Margot)

Prazerosos consignamos
para o dia de - hoje, o dê
curso de mais 'Um aniver
sá-'lo natal:ício do nosso

ilustre amigo Dr. Acy . de

Freitas, pe�50a altamente
estimado em OS'meios 50"
(:iais e culturais da. éidade
de Blumenau onde' reside:
Ao fazermos o registro

levamos ao dr. Acy os

�ossôs sitlCer05 votos de
muitas felicidades exten
sivos a. sua digna família,

__-u �__��

...
,- 1

'DUPLA.'
\

do fabricante I
e da . I

\, SINGER! I

,-- .... .",..,,/

Arligos para Cavalheiros e Senhoras
Magazinê Galeria - Edifício Jacque ..

line Loja 2

F'ERRO ELÉTR�CO H.OOVER

-, Superautr:1mático
.• Cabo "termoplástico"
• 'Maior superfície de base

.

�\,a"garnent,os iguais, sem acréscimo', o-u
.pettuên·a'entrada e o saldo ate 21 mesesr
.,�- -.'

:( .

-

/ .

SRTA, ZENI'tA NÓVAK NASCIMENTO
Enocntra-,se ehl fe�taS' Lêou EstudaMuito?há ""guú., dias, o lar, .'0

nosso ilustre amigo "1'.

T-Pedlo P'a:ulo Vaz e de sua banheseus. ..

exma. espôsa dona Regitl'-l, olhos com'. r�\t -, R; li)
Rosa Vaz, elementos de

. �. _

destaQ�.} em nossa socie-
.

�'

dade, com o advento de_ �-��"...- ALIVIO E FRESCOR EM CADA GOTA
umá -nleninà, que na

.

_.)i� .

-----�..;._ ...------.....----�-

batismal levou o r!� --],e ú 1

Denise.
- Ao fazermos (' registi'o
,levamos .•os !felizes -

pa
pais, bem como aos demais
familiares os nossOJ pa
l'allens,- pOI" tao auspicioso

f)Vé'}l,tQ'-"
': �' ,

,': .' ,"

Transcorreu na efeméri
de de ontem, o aniversJ.
rio natalício da gentil sr
ta., Zenita Nóvak, filha do
Nestor Nóvak e de sua ez

ma. espôsa- dona Este'flha'
Grams

. Nó�ak, resident.es
em Curitibanos, onde C!0S
fruta')n de sólidas e m -�l'e •

sidas 9i!Rizades n_a soci��1a
de locaI ..,

A /llat'aliciante, . atu,d-
. mente' estU(�ando Dil'eito
em Curitiba, foi, 110 âia (i�
ontem, alvo, das lnais\ sig;
ni·.!lieaJtiva,-g- -d'em.onst:raeõe5

.

.

.

�'�' ..

--_\_-

CO'MPRA�S'E TElEFONÊ{;gistradllf do 1.,é Singer Ç'ompany -

�'-- tudo em etetrodoméstico.s!
.

�na Firipe 'Schmidt
Serviço de 'Utilidade Pública da Guarda Urbana do Es

treito; precisa urgente de um telefone -'1 fiil1 de melhor
atendêr seus contribLlintes e o, públicu em gerál. Tratar
rua Be:mal;dino "az, 156 -, com Inspetor AdoJar.

FLC)RIANOPOLIS
,,..:,,

':;', ", ....
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O',
,\ Parà� malar"data de todos
os 'povos 'éristãos, em Hj6�
o Pref�ito. d� nossa comuna
está ultimando os prepara
tivos' necessários pára: q-ae
iBovações sejam íntroduzl
das 'no Grande.presépio .qne
terá- suas .propcrções ain
da .beu1. m9.í�r.es e será novo

.motãvo c:j.e atração para' a
nossa POpu.I�Ú:âo. ,

Rio do, Sul. . 'que sempre
soube com'enlGl'ar um�Natal'
verdadeírarnente Cristão

também em 64, estará na
linha de frente. "com as de-

------------� ------'�,�--��

vos prosseguem, e a exemplo/,
nos anos anteriores, autor!
dades e represental�e.s ela,

imprensa escrita e falada
já; foram conv.idado3 para

ENLACE ZENAIDE TO- -a agradável reuntso
Mio _ RODOLFO ;r'ONOLLI O nosso prezado all,iÍgo e

Acontecimento .soci".! de .rcompadre Alfredo J-oâo' Kri
real signiflcaçãD teremos eek, que é o mui dign:) D11'e

em nossa (cidade �o proxi- ter Presidente da cita0'" fir

lUO 19 de' dezembro qaan,ao n:w:, ,e exerce com brJ1lut'n
do enlace da prencla:da se� tísrao as atividades c 1 'Prc

nhorinha Zenaide Tomio, -sícente de nossa AS�N;inC:f,o
dileta filha ero conceituado' Comercial desde 1948 e Cam

índustríal sr.' Dante Tomia bem sempre lembrado LX

e de sua exma espõsa dona presidente de nossa CibNtl'a

Eríca, com o benquisto jo- de" Vereadores, com grande
vem R:odolfo

'

Tonelli, alto antecedência brindou-nos
funcionário do "Plameg" amável convite 'pan;, com

em Florianópolis e filho da partilharmos das hOl'ta':ma

exma, sra'-'vva>piamantina gens que os 'empregaQc:-es
Vieira Tonolli. sempre prestam aos' Sc'l1S
O ato religioso' terá lugl-l,r ,colaboradores.

as 17,30, horas no Santu-' Além das polpudas ' gratí
árío Na. Sa. ÀuxiIiHdora de :ljicações de Natal, todos .os

nossa magestosa !lgreja, lVla ,integrantes _

da In�ús�":hS
triz de 'São ',João Bs.tista. Gerais Ouro, 'i3/A 1ec;de vá-

segundo, convIte que rc-e rios e vários anos são dts

bemos por' especial' deterên tinguidos com.' a colC'f]'sal
_ cia dos mui <dignos pais dos Churrascada Ouro Que 'Já
futuros nubentes, os .con-. se tornou tradição em nos-

vidados serão reeepcíona- sos meios.
dos nos salõe� da Assooía-, NossoS sinceros ::tgraeet:i-
cão Desp,ortiva- "Duque' de mentes, ao sr. Alfredo i040

\ oaxías", 'Krieck extensIvo aos .dé-

Ao amigo e compadre 'mais diretores da ftrma que

Dante 'e dona 'Erica, bel,l, é motivo de orgulno nara r,

como a dona Diamantina., parque industrial de '+illP
_I
apresentamQS' respeitosos Catarina

- cumprimentos com caloro
sas felicitações a seus dile
tos filhos com votos arden
tes para que Zenai.de e To
nolli tenham um f::,lturo ri-

DO ' Q,ORRESPONDENTE
CYZAMA - PREFEITURA
DE' R10 'DO .sUL PROMO
VE PRESEPlO COMEMÓ
RATIVO NATAL 64
A feliz iniciátiv5t do Pre

feitb Fornero1li,' que em .,

1962 organizou em nO:';50

Jardim "Ermemeergo Pel
nzze1;ti" um m,agnífico Pre

sépio em regoz1jo ao Natal)
merceu tão fartos e justos
aplausos que em 1963 tive
mos o feliz ensejo de' COfU,
tatar a repeti.;'âo da. feliz
idéia

mais cidades que sabem

�i:némol'ar,
-

co�digna.mente
a ma!-S sublime- data da hu
manidade.

MJN'ISTER10 DO IR,ABAU:l'O' E"
PREVID'ENCIA' SOCIAL '

':
,

SERVICO ,DE AUMEmACAtJ ,'ÓA�:', ?', ,-

. PREVIDENCIA SOCIAL � '�AP�,�'
AVISO DE CONCORRJ.!:NGIA

Pelo presente edital a Delegacia Regional do Serviço
de Alir ,ntação da Previdência Social (SAPSJ, -síta' à' ruà
F, '\1�isco - Tolentino, 10 - Florianópolis, 'cofuunica aos

'nter.essados que fará realizar ....0 dia 15 do corrente às
14 horas, em s séde, concorrência pública, pata venda.
das ssguíntes embalagens:

1 '- 10.000 (dez mil) sacos vszíos de, aniagem, com .a

percenta-gem de 70�/o em mãu- estado, de conser-

, vação 'ou para uso límttado.
'

'2 - 24.000 (vulte '€ Quatro mil) sacos vazios de 'algo
, d':ío, com a pE'l''''''1tagem de 20% em mãu estado
de cons=rvaçâo.

Outrossim, esclarece aos tnteressados que:
_ o estado ue conservação das embalagens' pode

rá ser "verificado no Armazém Oistribuidor' �o
SAPS à rua Dr. Fulvio Aducci, sub distr��J' 40'
Estreito;

b - o' prazo para retirada e 'P?gamento, das embala:
gens será de 96 (noventa e 'seis) horas após

-

a

concorrência;
c - as' propostas. deverão ser formuladas separada

mente para . cada tipo de embalagem e encl:)omi
nhadas em envelopes lacrados à séde i. 1:>elega
cia Regional do SAPS até as 12 horas ,ao 'dif1. 15

do corrente; "

d - ao SA,PS reserva-se o direito de cancelar '

a con

corrência, si assim julgar cónveniênte.
Florianópolis, � de dezémbro de 1964: .:

Jorge ManeeI ,da SUveira�
Encarregado 'da - Armazém 'Dlstrlbuidti,r
Visto

' '

,

'
• y

Rinaldo Cel:!o Feldntatm
Delegado R,egió'!'lal _

,NATAL DA. CRIANÇA
):JOBRE PROMOVIDO PELO
CENTRO ESPIRITA

sonho e feliz O sr. Eu!!ênio D. Schno:
der, Incansável baluarte do

progresso desta regíão rles
de quanto foL nosso' PrünEi
,ro Prefeito . na -qualídade
de um dos dirigentes do Oen
tro Espírita "Operá.rios, ,<to
Bem" está mais uma VP7 r

atividades 'Visando propor
cionar um Feliz J:'l'atal à ínú

meras críancas .úa.sl .maís 'n

sa rortunar'a s 'pela sort�.

Seguin( )s �sábios ensina
mentos. Fora ,De C�:rid�de
Não Haverá Salvação o!sr.
Schneider nier'ce' ,os nossos

aplausos.

CHiURRASGADA
JA SE TORNOU
ÇAO EM RIO DO

"OURO'
TRADI
SUL. '( ,

Desúe muitos anos ' vem

a poderosa firma tndustrras
Gerai$ ourv 3/A' brmdando
seus colaboradores corrr 'a'
j á tra.dic�onal C.hurrascada,
"OURO" que se constitlli
numa reuniã<Y festiva -d,e

--Congraçamento 'entre erppre
gados 'e empregadores.
Nos amplos galll;;es da re

.

,nomac1a 'firma oe; prepara�l10-12-6<1

,I'

mento arrec�dador no IA!

'firmou que de janeiro
úLl 'bro do corrente ano,

autarquÍ'l. arrecadou só í

São Paulo vinte e oito
lhôes de cruzeiros. Até r

nal do ano o IAPC d(
ter superavit da arder:
seis bilhões de cruzeirr
.correção 'monetári� fo,

tal' importante no supe:
-

aicançado. Reportando-s'
arrecadações dos anos

1960 para cá, o sr. C

Marcondes Ferraz afir

que eUi.s têm aumentad(
ano, par,a ano.

Disse que brevem�p;
vo sistema de árreca

doIAPC deverá func
em 'todo o País aumen

so seja nas capitais,
êsse sistema espera"s.
nuir consideravelmenf
gastos do setor. Nas

tais, as sedes arrec.s.v

deverãD ser instalaq::.
casas comerciais, r�cot....
damente honestas, ,sitUf
em locais e bairros dete
nados para � cobrança
impostos

--

e contribuiç
devidos ao Itlstituto.
-

, (TranscT'to
de

Q�d' O pr�,f1 da sua seg'ua-ança?
- - '

.
, -

-,

"�
-,

\

/

EM I NOVEMBRO E DEZE 13RO
AS lONAS'�Df FREIO
TE;M PREGOS ESPECIAl
APROVEITEI"

de

Art. 1° Ficam sujeitos
ao Impôsto de :a-enda, m.é
diante desconto pelas' fon
t-es pagadoras e inGlusão
dos rendimentos n'a decla
ração da pessoa fisicá hf;>
neficiada, nas cédul� e,n

que couberem, as' im.por
tâncias correspondentes a

direitos de outro " as l."e

lativas ao exercíc.J da ma

gistratura ou da pr"fil'-sãc
de jornalista ou prolt:sS'lf,
devidas a partir de 1 dp

agôsto de 1964.
Art. 2° - O ImI!ôsto d(

Renda, a q1\e estão ,u'Jeitos
os 'magistrados, na forma
da legislação vigente, ,lão
será superior' a dois l..e:;,"

dos seus vencimentos.
Parágrafo unico - O na.

gamento do Impé'!sto. n:t

'importânCia previsb, neste

a:ctigo mediante requeri
mento, poderá ser ff!ito f:;n�

c1:uodécimo, fazendo-se, o
desconto em falha.
Art. 3° - Os rendimen-

SEGUJ:?,O-SAUDE
TIRA' A LIVRE

PERMI·
ESCO-

sistenciais da
Interior,

'\: .:�' ,':��":
, "

� �� ��)

• �.;O'�' 71(;'
• '.

� '�� "',

,
" v _ j Zf;r:::�"'---�' > '

'rMPOSTó ;bE';t�ENOA
Tributaçâo de�'�«n1tm1ento�
gí$tráâos, 'Jfif��lista�- e Prolessor'es,

E' o seguinte o texto 1a tOf: da 'propriedade' literá ..

· ---

lei recentemente sanciona- , ria, ar-tjstica e cientí�ir.:1.
da sôbre rendimentos dê assim defimdos os direlt,o�

magistrados,' jornalistas e de autores, compositores,
professores: escritores, � outros que S4'l

assem.elham serã9 classifi
cados na letra D� parágro,
:!lo único (vetado�.
Art. 40. ,- Ficam revogit

�as as diSPOSições dos Art3.
15 e 99, da Lei nO 3 470,_ de

28-de novembro de 1958.
Art. 6° - Est.a Lei entr:t

em vigor na data Je na

publicaç
-

"l.

Art bJ
as disl'osições em CDl1trá-
rio

, Revo.,."tm-.s�

- ------ ...

LHA: O presidente do'

Instituto dos ' Comerciários
_ IA1>C - sr. Carlos Marcon·

Falando _ sôbre

des Ferraz, em entrevista
'oncedid'1 á imprensa, afir
"1.0U que estão em fase fi

nal os .estuc;los para a insti

tuição dó S,eguro-Saude, no

quádro � de reformulação
dos serviços SOCIalS no

Pais. O ·Seguro-Saude _- a,.,

centuOl( - irá acabar �om

as filas ,'nos hospit!3.is 1()�
IAPs, pels âoravante o con

tribuinte poderá escoUie" o

médico e m.esmo 'o' 'h0"J''' "11
ohde pretende - se t"'at� f.
Breve _:_ adtiziu sugeri-á
ao Governo Feõ"lral a cnn

signação -de verba espectaI
para o reaparellmmento das

Santas Casas, bem como a�

juda a essas instituicõfls,
por meip de fiI).anciamentos.
Pára a aplicação 4êsse nfwo

sist�, o contribuinte não
sofrerá aumento da taxa o

brigatória de 8% sôbre o

seu salário. Tabelas ela""o
radas pelo Govêrno "eve.,.1ío
ser .-obedecidas no que �s

peita_ a consultàs, exames e

ol?eracõ�s. Qllaisqul � con

sul�$ p.u operacões que" UI:',
trapassem. o� 'limites dec;sa

ta.b�a- 'idevE\r"'loJ ser pag-a,.c; à

parte' pelo intétêssado. Up
_
médico desigJ;lado per um

médico, ,desi,gftado -pf.1r üm

dos iilstitUfõs, fisêa:liZàrá o

trabalho I
executado pcas

S'l.ntas 'Casas e entidades as�

'OMBIS'
HIDRAIJLlCAS

o m6ximo de eficiêrtcld

DANCOR SJ. Inddstria Mednica,
ex. Postal 5090, {nd. '01.,. DANCOR .RIO
Representanlê em 8lumenau:

Ladislau Kuskhoswki
Rua 15 de Novembro n." {;92

I." andar- C�ixa Postal,�4Co7 - S. c.

Arligos Finos
Magazine Galeria
�difício Jacqueline - Loja 2

Concorr.ência Pública n. 64-013
COMUNICAÇAO

o Depitrtamento:Cenj;ral de Compras faz ,ciente aos

interess:"'10s que se c.ãcoa aberta ,Concorrêncià' ,Pó.blica, a·
,

, ,praZada para Q dia 29 de dà?:emb.ro de 1964,"co'nfo-rme , Edi
tal� publicado as fôlhas n.o. 3 do Diário Oficial do E:;;ta.do
n.o 7�'W3' de-1"o-12-64, destinado, a venda de veiculos. .

Maiores informações 'serão prestadas -diáriamente tia
. séde 'do De�rtslmento C�ntraI de Compràs, :loc�ad'O a

Praçá Lauro
-

"uller, n.o 2.
•

Florianópolis, 3 �de' dezembro de KG4.

RUBENS VICTOR D�. �"LVA PRESIDENTE
, ,],11-12·64

o m'
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Terão lll�ar 'h�j�.·as ,olenidades de for�alilra da novaJur�,
ma de Jlac;bare�andos da Faculdade de 'DireilQ da Universi.. ·

sida!ie de 'Sanla Càtarina. O programa'consta de ·MIssil. em�'
,

d.��lo de G�aças, às 1'0 hora's� D� Catedral MelrópDliiana�,·se··;,'.
g�ida de hGmenag�m ao.fundador da FatuIdade,,' P·ro.!. J�só
Artur 'J1GHeuX" junl� ,ao buslo, ,no pálio. do· eslabelecimen�of;�
colação de grau, às ZO,30.�oras Reá'Teab"o Alvaro &!e C31'Va·
iht; c, f�nalmén!e, Baile de Gala, nos salões. do Lira Tênis'

\. . I', .

C>;id[:e. r-.Gs Prcf�. ,Eugênio Tro.mp•.wsky ��ülo�,s raho' c�
Jesé 3úcha Ferreira BaslGs �Ot respe�"iva�ente� Palro'"
tl4Jl e Paráuhdo da Ul./i turma,,'

r

HEINllLDO RAMOS LIMA,
Natural ele FlorianópoU".
Nascido em 5-4-193'6. Fill' �

,de Francisco Cànéndó l/_

Souza Lima e Au, ·,lV�q.
Béllke Lima.· Cllr.so Pl·4'ilá-: ,

rio' no Grupó ,Escolar Ar,'
qqldioc- 'anó Sá ,José. ai':'
nasial t cien:tifioo >;lo Co12-
gio Cataril1ense. )crupou,

na politIca lil1ivcr�itá'í:fa,
'os' cárgos c: ConséDheíro
da . UCE e Vice':'Presiden�e
d.. oCentro Acadêmico XI
de Fevereiro.',

," ).

SEBASTIÃO BERLINCK.
BRITO. Nahral dI' TIJU' ,,;
Nuscido em 13'-��l�38. Fi:
lllO d,. MO.11tH;! Nd11un {�e

I1riLo. (' n;'pt:l Bl\l'línc!,· ):;r.

,lo. CuniOS' pl'Lllu.c!:l C ��ü1é,-
�,ial 'em suu terra natal, e'
tudanpo no Grupo Flscol.l"
Cruz e 'Souza. ,'1\_.C111CO '.�l
COj)uabi,it�ade pe'a BSCG.�a
T:)cniea ele' Comercio. Ó'"

Tiiucas Fw:cif'!:c1l",0
centràJ'S -,E'LLr'(':1S c'e S'l -

h� Catarina _.._ -r--C��LE.:'C

i','(O:\(",-1'1 ·l\�O'T'\'.,�, D' ::.01,

1" \. N'[lj,urO,1 :J/" f?!lo .JC"fJfli
I'l.'(\, p.n�. )\��),,(;kjr '("'" -J 1,4·
1 "',�. Pill. �J) (]r> f,ç(l))�)i(1{) \ !Z(il'
dl'i�;11.::S (1:1 l-�H"," I) ,rr8 ),'IÇ't,
j �. d:J. SHvf1..! ClITi'O \}':ii,11ário.
PÓ Gn�1')O E<;00lH!' Couto. (o
l\!'.l.galllí'íüs. clE\ l\!T.1nf',R rl() !'S',
1....\10· rlr"1C;:: r�:l,h)c.;. SP'l �JCr(\1j·
m0, j[i'ns. Curso sl'el.mrl<í:ri0
na A('�.(10min. de Çon�érdo
d.e. 8ant'1 Cf-ltn�'ina, ·��.e ('lh- I

t.l've o clinloma (le. 'I'érmko
mn Contabiliclnde.

.

Funeio
!.�r_�I_·ib·,·do T_�\.PETÇ. D�31.cg2.(��.�.)
Estadual ern Santa C;atari-

d,;"

JONAS NUNES.uE �'\l
RIA. Natural de Biguaçu,

.

S.C. Filho de Miguel, Romi'J
fie .F�rià. e D.. Gr ia l'h; .. ·

JOAO iOSF': l\L(DRICil'
D'AVIl,1·\ .. Natural de F�O!':

ttõ',óI.Jolis. Nascido em 5-1 L'

1\)35. Filho. UP I Joao .10"'::,
d'Avt'a e Maria Rom;.. d'Ail
,lu, Curllo pri11l.ar.io DO� Gnr

'po Escolar Silvei.ra' 'de Se)''';':
28. j3ecurídário na ,Acade
l1).·ja de Comércio de Santa
C'fl.;arlna. p.Ql�t .�lUo.l �. Tet!·-

'l�)�O em Conta!)ilicwr'o', F'U1i.
ciOJ.":árib· do .Tribunal ele

J' stiça do FSf:ado.

,1{)·\O
.

1'03.
P! .'.Pc,T,T'T'O �5)'\,

!';nhl�'nl cIp TTT"l'ijl"-i.
.Re. 1\T9�('ü;a q�':; :?(L11"0�, ri�

�l·'F' r.� ,1\ 71t'�)n'ir 4.,'f.�� biS D,,:,·� r�- I

n�, dr rH:'"'é'i 1':1 1\:�'.1.' 0<;. ç;' '1"
!'!c) i11'i:11Ií::Í<J !la Grupo .1':""'-'.
c01:t.'r' i\.rquidtoceSo.l.l,U f!fíl],
•1G86. Gin�:sio 11.0 In�1ibl!0
do. Ec1.ucação Di8.!O "118:110.
Técnic() ctn ConV\,b5.Hd�r�c
p0la .

lv::ademi.a ele CO:lJI'''ç'io
(le Santa CatarIna. Fundo,
'nürio p(�b1i('o fp,dcral, 'c::o)",
c('nelo utuaJm0I}té ,as fun
c!::õs de CIofe ele' S8P.f:lO (1.8'
CUstkio eto. 16.0 Dis.ti"Ito R,o
c1o\'iário F'.;de:·:ü.! C:�s��do
com ela. Luiza Aclel'aic1e Ma
tos ..

GILBETITO DE SOUZA. i

. l'\�tunil de Flóri<úJópOlis,
Nascido elTl ?q·9,37 Filho de
(:('Í'lcsio 801\;>;a e :Voracy
B'lrn,n.rd3s Scuzv.. CUI:SO ])ri-

'

máfia no'Colégio �spí:'ito
Sanro e Grupo Escolar 'Cr,.lz
('. ,"c', l7'1. de Tijucas.' _

Gina
sial· e deritifico .no COlégio
(�0.'i':::,'�ncn�,;. (1e�;J9 Oapjt�'l._
E':eÍ-ce' at!vidanes eOl11er�

cÍ<;-ds,

NELSON Ai-l'TUNES MAR'
T�S. Nuturnl de 'l;'uburilo,
sr'. )\�,,<;('id(.� ·em 1-:1,:n. -j7'Jho
(1(; J'�)�,!(:" il\,ntili}US j\tfv,rLlu:)' e

J)::, "-,Tal'ia �'\Jltunes. �fartins .

r'\'"3;' nri1"1á,'io no ·.Grupà
Hcrcílio LUí�. dç Tl,l.l1�:r[o.
Ginú�io )la Colégio C;üari
l1C(!';'C. Científlcn no ,C'.olégio
R.óo;;árib, de P0�'Lo Al'3zre,
RGS� e Colégio NÓvo. Ate

neu, de Gurit�ba," PR. F6r�
'lUo.do em Farm.á(f.a pala Fa
en},d'J.d{� de; F.·-'�n.1ãeiL1. de San
ta .Cs,tarina·, Casado Coln Da.
'!'herezit.ll;à, , S,. Martins. '

.

. . '.,' ";-".
� " '�, ", ;' .

'."':'

..
'

JOAO JOSi!: CA.LDEIRl\'
BP..8TOS. No� .';' i (e r',Ql'ia·
nÓ'10B:". Nase. I '''Hl 6-il-:'
.; FiÚlO de Jüs,; ""eha Fer-
reira BD>1tCS' e l\o.,.ari.a clt:
Lourdes r:'d�l;l"-,", r);.u;,�,cs.
curso ')rü: .[1\ ,0 J

-

�·S�Oi:�l.
P:l,'ucuia, Sao .fl._ , �1.:l.'·Pcc"
Mn,ria Madu10l)Ú lo .',1ou·ra.
I�erro .Glnàsía denLifj(;:J no

Colégio Cf. .�' ,'8:.'S'? !'Ja po

titica. acaclémi"".. rllidoll 'no
'Pa rtído de R .... 0"�,';,1.0 Aca

dfni!Gu. pelo ',.1 f;_)!' e>+
to para o "'ors:.::\ho' 'de H.6-
presrntante;, da �.;CE ......

11960-61r" Dara"o r.ar�o de
,::ecrctário �teral do Centro
Acadêmico XI J:.� }, ','cl.'f·iro
1.'1 &S�-(�3) E;:."f'.!('. '_:[�;-1or·
do' C:êntro de E,:�ucl0:5' P,.:'- .

j'R is (' do Gremio di,> O";ntú
rin. Prof He)1riqu.� RiJ'J�1

.J1.1.:·.i'o,: l<'ul1C'ionário na Ri:)i-

, ODAIR.CÁRMELO EU\}:ffi.
ruo PAULIVUGHL, . Natura!
6.e Vid.:>'ira. Slj.· NaL "\0 élU
ôfii,1L J"iÜ{o de. " Amaido
Francisco P;}ulmichl e �\V&

Una O,. "aulmicl11. \)urso

pi:;;.inár�o
.

no G�;"l)o' Esc{?ifl..Í"
Prof, A<l.e1.ina' 'P..cgiS..Ginasi-
..al no ·Ginnr,io Imaculada
Conceicão. Técnic6 em é.on
tr.hnid�dc p0Ja l:!-':seola T�c:
nÍ!.:a ele Coi:nerclO Imu"ula
da. 'Coneei.çãO, todos de \ri
c10tra. Funcionário. dil Cç)h·
tadoria Ger'3.1 do Estàdo.
Foi; esi.;oihidb para falar em

nome da. tur,üa' durante a

" homenagem 'lue se '\ pres
tada ao rtll1qa'dÕr (.... Facul
dade de Direito. Prof. José
Artur Boiteux.

'

..
' �J;��%�r�:'Jré�f��[;'���:1l'�1:�?:�>�J:';f"��(�;f'Y'::��'-;;."'."��:�',�!�' _;... , .

FloÍ'fa.nópq1is', '8-1il":ô4 ,'.

".

V.'A;: ,;l.n R'
',Ú'i:ltura: :lo

(

:r� t�5e1.�ü 8l1).

DE LE�Vr()S.
" ,

Flo1'.lanc ')J ·.L

l'i7:i-1J���3. 1�·1j1O

"

V;i;LDlr
tural :'le LI;i\":' "1uller, SC.

Nascu,o e ./h�!�?,4·.· -

tho

de ·v'Iávio. Rigl'et··· 'e .:;li:>:f.l

Ca.t�né·(
. I-1,\&,j.· ;(L' Curso

p\'iné:l".lv nc '. ')8. �:seo1àr
V:snohc1e de D·':lfi.f /. de' Lau
ro ·:rvluVer. .' CÓlé[é1o Sêi.o

Ludgeio. GlI, no ') Colégio
CCj.'.:'.rinensc.. ." 'T�,cnieo' em"
L ,Tt ,�ont.f1lÜlinade P(,j�l AP8-

der- .' Ct. .iércío ,� San,
ta Cr.t';,n.. a, Dacharel em Ci
ências .Bconômicas, tn.nna

de '1962. =uncíonãno da Con

ttlcl�ri� 0�rfl\ i' EstpclO.

� .

.
, . f àTeLLA��: F"w.}=I.NANDl!;S

. "'áif,AGA. Nat'�i'
de Fl""la-

(
), .�'1:

c •. '

k Fiih��:.
'

..t ,", J�': '

"

iil . .13r�ga e t�f " ..'�rjl .... ,� ,

,� diS· BlaJ1:a. GF�bs< iJriniá'f!o
('\eÚ leI". -: ,.:.� :Cp}�gL' \v".

. ração de Jes�" ' ':ef ..� ;Jt1-
"jip 1 Fo' ':.llJ'lcior<"ri",: do Tr;
buna! Rc!Zlona. Eleit(,-'1.1

!'i'-'" ", a :-Catarina

JOliO JOSE' HA:;JEH-
. BECK FACUNDES. Natural
dE! ·Bagé. �S. Nas('ido em
26-941. Filho de Eu::co Fer·
rei.ta Fagundes e Da. RUtu
Haberbeck Fagundes. Ctlr
so prL:nário no Estado· ..la
Giti:tnabar<.!. Secundári.o· no

Ce�éiio Ca t,f1.rinel1se nes ta'
Capità!.

v
. ,,' : \YA.LTER .BASNIAKI 'LI-

Ni1.ARES. Natur�l de.· Ponta
':' (trossa� Pr. Nasddo ém .,

"·::4.-11-193C. F''Uho je, .3&.m:181
,

, "" Linbates e Pat{lina t.inha�
,'.' ·res. Curso prill1ário.,J,10 Li·. ,'.'

. f
';"e�'ij dos Call1r�!l; em Pont;,
" Gros�a. Ginásio e cientlij ..

C0 110' Colégio Santa Mari;,
"

de Cutit.lba, dirigido ne�;')
'"J'rnü'ioi':! MarIstas. J ol"11s.lis
to" militou' nos principai'>.

,jórn'ai!'-. e rádios' da capihl
Gurbo OLl\V10' MAt'. parán.'aense. Contratado pc

N:i�uríl.l ·de Tubarão. Nasci:' : ia R�dio Guarujá, transfe- 1\1ARIA: DE LOUR,DESrio e11\.· 13-0- i939. F'iÍho.· de ';tiu':;�e �para
. Fiól'i�nópoliS. :áRINA GORDIN. N��uJ."al

P�ul0 Jacob Ma.y c Mo,rn
.

! :_O,rgal1izou a primeira eu,': de pa.lhoça. Nascida' em 7- .

Mthop' Muy . Curso .pr]· "··'im'lsa. 'especializada em pü- !):"1935. Filha de nedro
mál'io no Colé!r.io Sf.o José

. '-:Uiicic1_ade em Santa Catarí Prina e P11da Brina. 011-:-
e ginâsiQ no Colégio' Dehon ria; a:,Wali Publici "'idác'�, Sq' 'primário' em Palhor;a.�.ambos õe Tubar-.ào. r'Aeptl- Ida qual é Diretor. Exel'ce G�nasial e ciemífico no
fico no Colégio �uy 'Bàrbo- ..

ainda a ge�encia dá Cine
I

ColP'gio de 1 Jesus, . desta
sa. de Porto Alegte. casàdo _ Publicidade �tda..M�inbro Capital. Casa'()a I com o D�.
com· D. Moema " Boaljaid da Câmara Júnior Intet- Tuli0 Cegar Gondin, Prq-
lvTQy Exerce �i;i:vid$,des cc- l1uc:io':<aL SPC:C8.0 Je Elm';'?- curador RegioJ'lal cj.o IAP8
merciais na ci1:::.eJe .de Tll- . i1ópolis. CasadÔ' C0111 D. Lí- e ,advogado 4hilitante' nos
barãoi· ' .

-
.

'. '-" ", -e, .'aiá , do 'A'J.U'aral Llnhal'es.
. fOtos: dO>,ES·�&.dQ.

.
.

"�''T:' \' f },��� f

,..'"�
,"li

�

•

j I .' '

•••••.••, •. � ..•:.,.. ; •••
'.•..•:.,'.: .• :.\�.;.,..•�•.•_��!•.; ';\�.'-" , ..... �k,' ••••

.��f;7�·�,�;,��t���'.f)�.,t���·�;.b%(.·?�(������lé {!'if�{:��{/,��i:� ;:�.r�.;�'·
�

l '�': 7i�',S':�.·'

! I

.de Ji�JesQã 'into de L� .):

,\�. O·r"t,�·B11'i.h1,;� Garcia de Lo

,��'J�. _,C'l �O pril�'1.��i7'<i0 , r;,.�!,
. _po Esc,olp.r Arquidiocesano
��t _) J('

"

3.ln�js).()' ':10 In��'i
.

"tuto . de 'Educüe):lO Dias ,ré
']110. Tscnlco tl-b C·'r,tHi/l�idé.
'ue pe�à .,l\�:,:f�d�.)·""\ ;��. Cn-

.

" i��é'rcio ';;(,'1:" Pe"eirl1. do

F.�trejt;._. .Pu í :lÚ,:'10. -\j'�H ;1
v:

.

co' rederal, lv, ,(1.0 n� A;�'i'n,

�in. lo�al do DeT.
.

Ca:;�"clo
'C?J11' :1\:(�elina . Carnoeho ele

J
.Lernos.

'1 •. ,� ..,'
_', :_. VAL�OR DELLA CÚUS-

: j'�TlN2L' Naturai de Bmço
," /é1o NQrte, - SC. Fi·l1,Ó. ue

.

,JOã:0 Carlos DeUa Ginsr,j-
:: ,'\�a.. Curro priniáriO e gi,ú

.

:.; 'si.';}· em Braeo "'do Norfe,

,'�'\ ��!��nico emo CÓntabilidacL-�
'.

. .'peIO" I·iceu Municipal de'.

PêtrQPolis, Iriléiou ('),. CUI!-
. ,

.

s'· ode Direito :-a' Ulüvf:l"si" /'
". . ·.'gado, Católica ae' Pé :.ur),,:

.:: ":.Hs;' ónde' cQncIuiU a pri-
.

rú.eir�,'·série .. f'ossui
'

escn-

"tQ1"1o' 'de 'advócaéia . instala

r; 510. à Ru�. Felipe Schnüc):;
'" "32, sala 1.'
;, . ";

( ,

.

"

.,
.

'.

, ç'

ANTONIO F. DO ...\MA��
e f:TT V-A - Natural ele La

'r;una Na�ddO:1 3.i.-S-193�.
Fílho dê canttdio Almüàl e

. Silva e Irene r,.1ach8.'do· A
mara! e Silva. ' J "'�Mllista,
P?:'oG,:-;SiOl:'�.J

- cargos .::':é R�P'1.tol·-chefe
deste PeriÓ(H�. e C;J.resp<m
,,��nte da Ik.ist:. ViS�O em
Santa Cat;.. i:., Diretor aa
Divisão de DC_Jmentaç.â.0,
Estatist�ca e eivulgal,áo' da
Reitoria 'ia Universidade
de, Santa Catarina, exerce
ainda as �"llçõm; de ��f;cre
tr:.rioda \"'vmj3si.),0 :e ·Er/.si
'rio e Reeursos da ur,ç.
]\'iilitcu na poEtln luniversi
titia, ten:'o sido cleitQ"vfce
·presidente do Paúido .' ele

Renovação Acaú8t'niCa.;' Ví
ce PresLlente di> 'Jrêmi.O de
Ora);ória' Hr'7riqu-es

'

ftúpp-
,Júnior; iTiét-Presiçlente .' '(;to
Centro de Cult.ura.; P�r�i-,dente do·Cento de E�tu
aos Penais; Me'11br:> ,do 0111'

/, s€lho Deliberativo d
.
Cefl

t1'o' Acadêmico . XÍ ';le Fe-
· veréiro Conta0,�iúa;

,

f"'r111a
, c.o.'pelo In::;tit·'to .� � .;:>' cio
Estado ela Ch.d.!'1�'.)ll"a·: E'

,

-<: ) ,>, "

atnal primeiro-vi(�e pl.'eSl-
dente da Câm,trl'. Júnior 'de
F!orianó'" "!is. 'Membro . ;lá.

"

.

:ó��gaçl1u
.

Cat:?rinen�e ;�o
� '-""eoJigrepS'o Nacional _ ''de

.IQr-'rlallstas, reatizado em
· e�1 Brasília em 1961· , .

.� :,-

"
.

/

VALDIR VIEIRA. Nascido
em 29·2-1936. Filho de ,Mil
ton Espezim' Vieira e N�·
Modesta Vieira. C.lrso Pri-

. mano no Grupo Escolai'
Getulio Vargas, de Sapú .los
Limões .. Curso se.cundário
no Colégio Catarinense, CO:

légio Santo Antônio de BIu
menau je Academia de Co-.
mércio' de Santa Catarina.
E' estagiário da' Promoto- .

ria da i.3 Vara Criminal.

'. ELIO DE MELO VIANNA,
·

N.1;l.tural de Blumenau, SC.
Nascido em 11-5-1942. Filho
d.e Abelardo Viana e D. Ely

·

Pereira de Melo Vi'anna. Cur
sou o primano nQ Gr:upo
Esc01ar ·Prof. Honório �i
randa. de Gaspar. Ginásio e

científico no Colégio Sànto
Antônio, de Blumena:u.. Fun
cionqrio do Tribunal Reç;ioc
nal. Eleitoral cb S::tnta ·(J�ta·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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U.L .l.w.l!.i O.t1...l.u4.d:.
-

��.it\..� ...ai
de Florianópolis.,

_

Filha de
Alvaro Ramos Sardá e Lui-

"

za Grassí Sardá. Cursos' gí
nesíal a classico no CO:églO,

. ESl,atiuàI .c.:.as v-inc. Fun-

níonáría da L_.iversidade
de Santa Catarina, lotada na

Faculdade de D; =íto. !Esta

gíaría no Depart,., • iento de

Assístênca Jurídica da Fa-'

culdade de Dírr íto.

RUlil:!':lÍ::l'lJ l"E.r(.rlEI� Fl ULYSSES GE:RSON
LHO: Natlll'al de AntôlÚa

J' CARNÊIRO LINS Natutâl
Prado, RUS. Nascido em l!:l-

.
.

2-:1941.. F�IlJ.O de Roberto F�r; ., � .} �,�, (�omv�lle NascIdo eru 17

.', '[ I" :"S"U' ,
'

" '84938 FIlho de ,Alfeu CJl:r-
J;ena e' �J ma ,nes· , va", ;" I:tIl ti L' à
Ferreira. Cur�os primá�:iq,

"

n.e!ro LinS. e .r ga:1' ' ln

giÍlaslal é Clentificp, em La- "
Curso prImarlO m. Jruuo

,
"

,
I�

;,;.: 'o' \r ConseJil '�o Mafra
ges, respectiva�ente no' '"1d_. � -', '

'

'

Grupo Escolar Modêlo:Vidal ,QÜlásio n\. ,Jolé> .J Bom J�-

Ramos, Instituto dE l:dtLa- su 'Técnico e',:.. c.:>Iiia,hiJ\-
ção' V' ,.tI RalllL cl Co:égit> ',daa" pela Esco.la TécpÍ(!a
Diocesano. Concl, �u tam',�ém de ..,c.omércio Bor!'1 JEi;sUs.

, ' I ' .

"

< ,;e"'·Jof. ille. Cas�d::). cnril
. no corrente .ap.o' o CursQ .. ee U' "

'

,

Ciências Econômicas. P�r-'
"

DOnà {Jüvia de Í..;z Cat-

t!cipou ativame�t.e· da. póli- nelro Lins
,

tida estudantil, tendo
.

exer
ciao a presidêl)"'� do. Dire
tÓri0 Acadêmi("t. José Boi

teux, da Faculdade de Ciên

cias Eco._ .miGas. Exercê .0

Magistério secundário, le:::io
nando inici$llmente' nos CW'

flOS ;Preparató.tio e' .de For

mação de Oficiais " Polí
cia Milit� e, atualmente
na Es;;ola :ridustrial de Flo-_

rianópolis p Instituto de E-
-

ducação Di ;' Velho, onde

re< ntemente foi aprovada
em concurso par,'l Lente Ca

tredatico. E' noivo da, Srta.

Marise Hilbert.

ROBER'L ...
,.
DÁ,' 'LAPA '!'�

PUtES.. Nat..tl'w de :Flol1!i"
,'.

nõpolis. N36eioo', em' 14t8-'
19;,.6., Filho de "Ratael, d�
Rocha Pire, � Nirce, cat�.

" doso , Pires. Cut-So pr{mé,":
r, no di$tritio.· :de, paJíto .. :

MÜ;ónio' de 'Lisbôa:"" nesta,
,

-. .'
_ �r,

Capt"llJ. Curso s,ecundárid
. (lo dcle. .. 'na Escbla' 'Ia- ..

,

�1
\

d( !i'!or.anóp'·011s.
Técnh.:a )fil' Contabilida ·,e

.pela .ncad"mia' de
'

COlnér
oio de S::...�...q, Jatarina.' ,E'
funci'onário �ú:-:I:CO esta-j

,

'

, dual, exercendo .:... IunçÕ'!1l
de ��ministrador . do Hos

pitll.l :Nereu ·�am.)s. Pol1t.i
" é::. .niÍitahte. .: veréador à
câmara Mu. r.ipat' de li'lo
riaI}'Óp<, .3, pt>, le- 'nda ':3-
UDN. C;;asadl. CÓr-\ p. to la
Cruz Pi1'p.s.

, '

. !VENS DE CASTRO FA
RIAS. NaturRl de são Jbà�:,
auim, SC. Filho :de:' PIa, 'I';
de Castro Farias E(tllir.)� '; ,

Azevedo Fad,:
... .,..-,.

í-ld na ai:Km,::I' .

'

rão dó Riu Brané'Õ, de
<

sanga, SC. Ginásio'�o;Jn�.l
tuto de '. Ec" lcação

-

Diàs rve- ,

lho. Tecnico em' Contapili�
dade pela Acwemia' ele Co·

,

ENIO LUIZ .SPADA Na

;.tur·tl.l,-õe Ouro,' .8e, ;Ná's�idQ
em ·io,..2:,;Ül40 Y'fho d.e -Bi'3,-

�
•

"
,.

I

gib' Spààa e' Alo.",mirf' 'Spada'
Curso primár no Grupo:
Êscoiar Belit:.._io Penp ce

Capinzal Gina�l�l no t.xma. .•
·

8io São José, de. rPorto·; _ .

União . Técnico em' porlt.'I.� ,

·i:'
bi!idadE' pe:a Academia· ...�

Comerc_J dr «:)anta Cata:i-
· na: Ex '�et. s4cessi;aÍÍiI'n
.' f \

te� os ca�ios de' (:1erent�, ,e
·

PresideQte 'da Coppers;tiva...._ , ,

',-
-

Estudantil ! Cpnsumo ; .... �....�...
�,

"de Novemb:-:o L'tda da' 1:'\1.
culdade- -�' Direito:' Pahi.

cipou do " Encontro Técni
co Cco: ,rátivist� no' F.i)
de Janf :r�. �''11 ""emOU)_

de, 1962 )one.·'iu tal ')érn
·

corrente J I 'clfSO ,de Ci-
êrcias 'ECOnÔmi"'3.S, da F t
culdade de Clênc�.ls ECOll'l
'micas da USC

"

,I,
,

.,'�
-

, ,I,

I ,

..I

P:i'�ILtpl?I. Natural de Bom

'Retiro; se. Nascido em 2G-

11-19110. Filho de ,\rli.ndo
Francisco Philippi e Floren-

-
, ...

.

tina Kretzer Phí.ippí. Curso
primária no Grupo ,Esco:ar
Alexandre de Gusmão. Lfi

m1::;;ia1 no Coi gío Díoresano
de e Ginásio 'São Luiz' c'e

Jaraguá' da Sul, Ciei1tifico
no Colégio Catartnense -les

ta Capítal.. Tecnica em �0n

tabílídade pela Academta de'
Comércio de Santa Catari-

· na .: Dedica-se a :ati'vidades
comercíaír. sendo um dos

componenres da 'firma PHI-
. Ll°PI, desta Capital.

'"

.\� r"

\

,I

.

ATILIO SER('!IO FENTL
r.r. N'atúral de vrÍeães. Nas,

.

cido a UI·7��_ .37. Filllo r1e A, •

tiEo Feni1li e Esther �'ftl�es
Fenilli. Ctirr' 'prírnário'" '--

")

GrUDO Esco.l?r CostE. ,<:'1'"

nefTo. de Orleií,es. ('{im.sin l?-0
Go1élSio S(!" �o Al".0nio, de
Blu''''IeLJ' Científi:::o no Ca

lég)", N"SS9 SenhOI"8, ,das
Dores, de 'l\)�,to,Alegre, 80S.

r:

, EDMuNDO' JOSE DE
'J3A�)TÓS J0N.l.Olt . .J.�àtural .

'.

dé Pára agua, PR NasciCio
em '29-5-1933. Filho de Ed.
mundo Jocié de Bastos .e

Maria Clara Anc.rade
.

Bas-
/

tos. Ct'�stJs prnnarios e :;i
nas.al -'11 Jomvíite, res

pectivau.ente no GrupD E.;
colar Prof. Oermano 'l'in1!TI
e COlégio Bo. Jesus. tngres
sou na Policia MíHta.· em
23-2-1950, er cluíndo em

29-11'-52 o· ClH'SO' de Form.

Ç'áQ de Ofícíaís Técnico E'tU

Contabilidade • 'la
.

Acade
roia de- Oomérc,o de ,.3a,lí
tá Catarina, Pc ssuí, ainda
na Policia ]\,4'ilit . o Cl1rso
de Ap'erieiç��.. .a ,to oe Ofi
ciais, turma de 1057: E' Mã.
jor da'PM. exercendo atU.'l.l'
mente as funções de' Chefe
) ."

da Casa Mi!':tar 'do G,ovê1'-
no do Esta 'o.....asado F0111da Auré"a Nactir de Bastos

. LAERCIO' PEDRO DA'

LUZ. Natural de Florianópo
lis. Nascido em 19-10-1939.

Filho de Arthur.
r 1odoro da

I.uz e Roselinda Teive da

Luz Curso' primário �o G"U

pm /J:SC0Iar Laur.o Muller.

C,liSOS ginasial e cientif'co

no Colégio Catarinénse. Fun

cJndor e Tesou.x:eiro do Orê.!
J:.LO J,' Opltória Prof. Ren-

. riq:";-2 .t(,upp Júnior" ela Fa:

cuIdade de Direito. FuneiSl�
da Agêncif local do_
do !3ra�

" ,��l{,';ilIJ.i;.L·V' o...�V.l!iJ.,I:I:'.'\.
DE lSuuM. NaturaJ: 'de

rtajal., N�scJdo em ,6-6-

11),,8. F�O' de Alceóiad��
Valcno �J"Lvel.ra' 'Ue Soma

é �alr s�ve.rá' de o::>ouua.
ourso> pr.mar,o '1..08' ,uru

pos
'

.ri;",'Co.ar"s &ivelra de
.. Som,a e Modêlo 'Dias Ve

lho. ornas.ai no ins.ítuto

de Eaucaçã.._, J?las VelhO.
TeeI�lco, em,

.

.oncabílíuace
-

pela Acpdemia de Comer

cio ue b",lltá Catarina. �;�
po.�tica unrversitéría : "')1

eleito Tesoureiro do Ceh�l'O

Acadêmico xr de FeveNi-'
roo rarticlpou, em 1960, do

xxív Cóngresso Nacíonal
da UNE" em Niterol, 'corno

membro da oomíásao
:

d,�

Credenciais. F'Úldou' e

presidiu o 'Mov ento trnt
, , versítárlo ·):n_;�penden'te. ,É

,

-:/'\�, .. , �,�uItci9hário '�a. Reitoria d'i),
.,

",2f,rf <:·"\tl;�' ':upi'.\erSHfr.de de ,Santa 01\-
, f// ,',' '�/,r ,,' ,t�t:ina:;"

.

"

.. ,CLAUDIO ANDR-Ô.DE RA

MOS. :Nf' IraI de Lages, SC.

'Nascido "m 31-12·39. Filho

de Jaime Arruda Ramos 'e

Luiza Andrade Ramos. Cur�

'so primáriO nos Grupos Es
colares São José, de Lages,
e Francisco Tolentino, de
São José. inasil'l.l e clássl
C,O no Colégio Estadual Dias

\ Velho. desta' C"nitqt
Exerceu as funções de 0",

ci'al de Gabinete do .secr,�

tário da' Fazenrla, e, poste ..

'

riormente, do �.icretário de'
Interior e Justiça. OcuPa
atua,1mente () cargo de Fis

cal úe Faze, la do Estada

E'. o or�dor.da turma ele b;1
.

,

c.narêlaudos de 1964,

'..

/

N1LTON RuGER.lO NE-

VES Natural ele" Lages,
,

se.' Nascitlo
.

er. 1°-7-19J7.
Filho de. Oclso Vieira Nj:)-

...

ves e Sinh( :inha Pereira
NeVt;8, Ct--:so primária no

antigo Colegtnho Sâe, Jo
'sê, ,:::ec11ndário iniciado no

Giriásü Estauual VidaI
Ramos e concluído na �S-'

,
' .

co.a Técnica -', JoP' ércío J "

. de
.

Lages. E2'E e a .. advo-
'

cacía ( I. su terra natà),
onde tarnbé 1 é '1', ed._or à

oãma-a 1\' mícípal,

,-,u.Ll.�,i.\'.L. U .... .l...l.'&I.Lh......S B .,.�; 'J�

TO::-JCINI. NatuBl de Ql'T,,!-
I. .àes, I: �. Nascido eh .....

11-2-3i... Filho de Ma�:r;(:!" '

'.::.uconcini e Otb,il:a 'P. Ber
tanciní. Cr 'SO p...mario B. JS .: '

..Grupos Es('')_ares� -r.;osta par
nerro, ue (n'le? e�, e :SãoLu.r ",'

gero. Ginásío no Co' égj,)
Sa� to

.

Antônio de Blume-
nau. T .cm-o e1':.1 Co.ita
bilidade pela ; Acadernía
tabílídade pela Academra
de Comércio, de, nta La-
tarina Fl .cíonárío públ\�o

",

federal,. lotano. ''''a ,Conta'C!b
rí.a Seccion?' junto à De

legacia 'iscaI dó, .L:esou 'o
Nacidndl em Santa Catar'-

.'

n::J'-

t .

"
. .; ....

��"�' --;.-
"

.
"

.� {..

rDrfT6� ROSA PRATES
Nafu<;&�{;-�e L.aguna,· SC. NâS

ciqÇi: J.m. 9·12 ·37. Filh,:) de

·Carlos· prates e Ana Rosa.
Prates. �' Cun

.

secllndário�
.

1.0 "'e 2.0 ew1' ,no' Seminá-
'

'fie Mp.n.br "h. �e�arJ1: •..9,e .

.

-Lo le.' l.� Bnt�'itte: Forma :

do \ em ,Filosofi.'1, pelo: Semi
'bário: o .raiar "Imacqlada.

Co�eeiçãoH de � ':dntã0;'RGS:

GISELl BUSCH WAl>;r-
�. DERLEY. Natutai 'de Flor'a-'

'Í}Ópolis. Filha de Aon'do

Eduardo Busch e. Elza Gei'-
. trud�s Buseh., .Curso nri""':1á-
rio (" gi 'lsial no Cal��io
Cora�ão Cle Jesus. Té:::nicq
'em Contabill,rl.ade pela Aca

'demia de Comércio de Sp.,U-'

,_ ,ta CfltarÍna. __ ,o{-ft{n�ion"'!'ia
"

'�Clv..lVHnistéL_ dà' Ae�Qn';;;'lti
:",-. cá, 0l1f.1e "-·..,r0e11 a$ fU:"1Gfj�s

de secretária e tra1:lu:ora de

':, > inl3Tês 1"0 SeryiGCi rlp' B'lsr:a
.

'e ,�ql.va'1,Qu\.", <:la Di�et'rta
. de Rotas .ér"'';s •.n:> lCst<ldo
, da Guau"'bat:..., Lente C.,te-
lr�,tj"a rIe ih?:l·� n0 CbI"?'io'
Es1'adüf.\l Dlas V")1hO, C;>s"t
d;>, �f)m. o T ,Walter Pq10.
Vlan"lRf'ev. :P"'om"t�r 'Pú'Jli
co da' CO!Y''l.1'''1 de Tijuca�.

.- .•...:;
..

_

.. _., -

/. �

"

.�..
.

-,

','

,
; \.

/

.1LBER- J CA,VSS Natu-
ral ..de 3[ ,md•. SOU::), Nas�i-., ú ,�:>:�RT(, ",UIZ DA COS-

do em 9-&-1923. Filho de Gue- TA. Natural -1.e' JJ'19nó:':IO-
rir, .e;>Terl:'�· Fanin Causs. liso Nascido em 16,1-35. Fi-

Curso prim!>do ha Escola lho de Laurb _ Costa Filho
Particul8� "Dnn'1. Ap"''llina e Le'1ntina da 0osta. Cu-"o

ZanonatCJ', de Sarandt. ...{GS. prLrnano r Grupo Ésc')lar
Glllasial no Giná&io "Nossa Dias Velho, desta Cap'taI.
Senhora da r�u�ei�ãó". de Ginasial e classico no Insti�
Passo Fundo, RUS. Diplo- tuto de Educação e Colégio
Ma nelr Csc')!a Técnina Dhs Vell . Bacharel em Fi-

de !�ricu'tura do Rio Gl'an- losofia pela Faculdade, Ca-

de do SuL Exerce. há m'1is tarintmsf; de Fibs'1fia, t'lr-

c1,� <l",",p"'''f;te, 11'18:'0' ,C"l".,O'· , '" "irQ CP 18"1 Pr:-<"(;)ss,r 8'.,1);;-

"de Técnico b.f'
.

(:ola da S9- t"l'.t'O ri'_' lHstj,tl��o do- :r;; ';1-

G1:etir{à d'a A'!'1ml1tUra. . E' ca_'�o 'Di.8S Velho, c:;v:,':ehí
'T""'a�h,.� iI l.Ju'et.n"l'" nH Fe- de Sociologià Educacio'1a1 e

déração dáS Associações Ru- 'r' -'isfacã do ensin').� Mem-

,tais (F"ARESCJ, �up�nlh, a'"' J d�. ]�.n'1ttfti: .'é·
. primej,�'" lecreG"tria. C'lsado '"., :a,1ópolis: Fdncion'Í.�io

com ;)a LeUa Mec.i.éiros de Justiça do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jo.inville, Blumenau: S. Francisco. e· :Rio do.
Sul.

'Ordenado
fie. 1965,
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A ..� co
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I
EDITAL• •

.1 l

JUIZO DE' DIREITO . DA·. ral, com 16 metros, de .

VARA DOS FEITOS DA quebrada de 10 metros,
;FAZEld'DA PUB...lCA E tra de 33 metros, nova
ACIDENTES DO . TRAEM.- nha quebrada de 27 metI:
JL:RO, DA COMAFI"1'\., DE e finalmente outra linha
C��'AÇÃO, COM o PRAZO

.. 17,50 metros, limitando t
DE 'TRINTA (SO) DIAS. .

das elas com terras de
maz Manoel Joaqu!Il' '

quem de direito e ainda
no

.

mesmo. lado, 12 me-tr
confrontando com terras
marinha, e, de outro' ia
com E��ite da Cunha L
herdeira de Irineu José '.

buca e Acidente" 10- Tr"-

balho
.

da. Comarca de Flo- Cunha, numa extensão (�
50 metros.' Feita a just\'rtanópolís, Capital doi Es-

tádo de sania Catarina, cação da posse foi a mesm

f d 1· t' julgada' procedente por se
ns, orma a 61, e c.

FAZ S 3ER'a 'todos' que o
tença. � para que chegue

.

t dít 1 d It
- 'conhecImento de tod

· presen e e 1 a e. c açao mandou quê se expedi s
·

vírem . .que .po!''' parte de
presente edital de cita 'li'"

ora CIiEREM, bràsíleíro
casado, advogado ,resiqen que será publicado na fo

ma da lei e fixado no lugte e domiciliado nes'n Oa
de costufne, Dado e passa

· pital, à Avenida Rio ran-
do nesta cidade de Floria

co, no: l·A, foi requerido nópolís, 'aos dezoíto-dtas dh
Um .terreno, em uma -a�ão.. .

mês de. novembro do ano
de usucapítão, terreno êsse

.

de mil novecentos e sessen
assím caracterízado: um

lt d' C
..
n e c.:�l!'ltro. Eu,

,
terreno SI ua o err anacví.

.

eira, nêste Munícípto , com (Edison de Moura
dois "l1il- metros quadra ,f3;. Es"rivão vitalício, subscrevi
de área, fazendo frente' à ARY PEREIRA E OLIVE[
estrada gerai, com 16 ine- RA _ Juiz de Direito, ,.;n'

. /'.

tros quadrac;Ios de área . fa - exercício.
zendo frent;e à estrada ge-

nova guerra contra o
ana .fê. bet.smo O Doutor p,.RY PEREI

RA Ii! OLIVEUtA,. Juiz de
Direito da Vara de 'Meno-

para QS diversos fundo ....

das N8Ições Unidas que o

complementam.
O programa de 1965-66

destina 11.300.000 àólares
para .

a educaçao e dá es

peéiai atençao ao plane
um programa de alfabeti
zação, que, espera a

UNESCO, 'redundará numa

gra=de campanha mun ..

dil:l.J. .eontra. o analfabetís-

res, em exercício no cargo
de. Juiz de Direito da Vara
cJ�l Feitos da' Fazenda' Pú-

COLABORADORES
Prof Barren os l"llhO, Prol Osvaiao Rod,igues CabrÃo
rito Oarvalho, Prof. 'AlcidEi-i Abreu, Prof. OLhou Gam.
Lobo E'Eça, Mínístro Milton Lerte da. Costa, Dr. .Rl1ben _

.

Costa, Coronel qd Gonzaga, Major. Ildetonso ,Juvena,
.

Walter Lange, Dr, Amaído Santiago, Dor,�écio' SQm-es •

Osmar P,lzam. Dl E'rancisLO Escobar Filho, Zw:y·Ma.,'
ohado, Lázaro Bartolomeu, Ràul Caldas 'Filho, .MaÍ'cil,i<.
M:edeiros Filho, Luiz Hmrique da Silveira, A. Carlos'::BrI
to, Oswaldo Morrtz, Jacob Augusto NácuJ.,· Major '·ECi �
,nundo Bastos Júnior, C Jamundá, J�hes Garcta, NelsOl1 :1

�ras,",�ler, José Ferreira da Silva, Olernenceau . da Ama
'

"'a1 e ''slj''Ja, .rairne Mendes, Cvzama, Jose Roberto Bu�-' -,

'" .�iheler, João José Caldeira Bastos. Joã9 Nilo ,Unharéi:. ..

'

.

.�
d
'1

R.epn:Stlntaçõe..:> A.ú. �.�tJ.a .Ltda, iMo trlB) � Rua .Sem.," �

.101' lJantli':>, �u � 5 '1ultar .:' São Paulo --- .Rua Vitl:ina, '. -l EDITAL N° 3/64. número de vagps, o '.iecr.t's-
<);)'/ • c..:unJuI1Lo,;)2 B"IC g,{)flZUme .,_ Sl.P - ·.Rua· aOI ; Abre a inscrição para o cent'�mente,. se!, üi:Jdo a. �;o.

. "d.úJos, J:Jl:! -'- 2 i:t11é.1Il.! - Pnrlo Aleg.Í-e - PR'O:tAL - . :ii 'na qas '.·lotas obt'l'\'l"'�' n'sfi.ua Ce!. V1Ctmt.e, <láti _ 2' anaa1'.· Concurso de Habilitq.ção. '. "" C'

Anuncias.mNÜante contratv de �cõido c� 8 taoelll t Faço públi"o, de ordem· matériás que eon.5titueffi'. o
em vigor. j .

. '. '" do Senhor Dirr-ror, que de concurso, os' canaidatos
"""'i:>J. ,r.\l'UR.A ANUAL Ci·.�·6·.000,OO,- VENDA AWL� �. 2 a 20 de janeiro de 19'15 qh.e obtiverem ,10f,'3, inferior
Cr$ 30,00.

.

'.� estarão abe.rtas na Secreta- a'4 ('quatro) (''TI tl'll� m'a
,A Ll.tt.l:!;yAO NÃO SE H,ESPONSABIr.�A·PELUS corl [!

.

.

..·.·e· :-

CEIT(,lS EM [TIDOS rios AR'l'lOOS' ASSINADOS).' .

.,; ria da .Eseola de Engf'uha tétia, lia qual, porém, llão

i� ria Industrial, sita à rua foi 'atribui da nota O (zero)

V E N E S E . J Bocaiuva, 'aO 60,' npsta . (i_- 3? \
_ Sobrar do

-

vagM,
.

e dade de Flor!sn6poli'3, as éstão habilitad0s dentro do '

V d·
. ..

A ! tnscric;ões -<to Coi1cursa .de númerú oe vag8S. J àecres-.
1 _ Jeep Universal

eh· e-se, uma pro.pr1edade. rua "I 'Habi.itação para ,F-latrícu- ·centemente. seg,mdo. a 'so- 19�1_ Rural 4 x 4 '_ 1962Alv.e.& �e .Brito,· Acàsar Co.m 'O Sr
.•.
José Amà- ;4.' la no. Curso de .Mecà:1iC,:J. ma das notas obt.das .nas

1 T d E d (R)'l matérias. que ... !lstltllel11 b
1 _ Aéro Willys .....::. 1963

ra no. eso.uro o. sta o ece1se.' . iA I � O cal1t1ir1at') deverá concurso, o� candiriatos TôdpS' as vaículos en-

rai:trooentar requerim'2f1'Go' que obtiverem nota infe. contran-c;e'
...
em 'perfeito

j
.

etsa.do de" :cOnservaçãode inscrição, instruiç10 conl riar a 4 (quat.\O� ;;!n duas
Vêr e tratar à rua FeU- '1'.

'QS seg,uintes dqcumentos:\- matérias, nas quais, po-
a) certificado de concll!� 'rém, não foi ü,·lbUld8. nJ- pe Schmidt; vil c9m o �;r.

são do curso secundário (',1 to O (zero). LALAU.

·equivalente 00. ClHSO re::o- 4° _:_ Os "mpates, n9.

l2!1e.cido como do nível mé- última- vaga, sf'rão. f' "DE ETAS. 'dfo �:"-G2' vias); dvo pela . méd:a ne todas '.'"
.

RN
.'

b)' fichas modelos 18 e 19 aIS notas das' materiãs -de .' ,

So.licitadores ou equivalente- (2 vias); tôdas as séries Q,ue const'- EX"'.',O_A'VI��,DAS..

t c) carteira de identidad�; tuem o ciclo �()jegial 011 .-.

Hua Consplheir( Mafra 48 .,- Sala 2
.

d) atestado de identida- equivalente de cuhs9 reco- �Qram.-extravw.da:; as CEt- ..

AÇÕES: ClVEIS, TRABALHISTAS, CO;, ,de moral, firmad·o pór duas nhecido com (.to nível mr,- dernetas da' Caixa Econômi'
ME CIAJS

. pessoas (firma' reconhec: dio� ca Federal' de Santà .Cata-.

lt. ., PREVIDENCTA S.OCIAL, E�C. .

da);·.· rina, aos 8571, 8512, 8573,
.

.

. --_. _._. .

e)' atestado de sanidade 5° _ Persistindõ o e�.- pertencentes aos melJorcsABERTÔ.S rNSCR�\:OES D .. C 1. tisica e mental, inc.1uslve !?ate, êste será decididr. �m Antônio Cabral, Manoel Ca

.�pr�gJ:a�a; (firma reco-_ la!?:t�". candidato que ti- bral � MDda �ab];'�1.
nheCl�a)· .

ve't malOr nÚlne:o de ina _.;.;' :;';_'---.,j.
... f) certldiW- d.e nascimen- tétiás ·no cicl6' ('�leglal ou E D ,I rA'lto;: " equivàlénte de curso rec�

g) p!."o-va :de estar e"Il r'lia conhecido como de Ilível JUIZO' DE. DIRElTO DA
com as, obrigações 'do s:e'- médio; VARA DOS FE1TOS DA
vrÇo militar; V _ O .número de vagas, lFAZENDA PUBLICA E
•. )1) prova ne uaf!amedo Jixados pela Cnngregaçã.o,. ACIDENTES DO . TRABA-
da .Ta'ira de i:nscric:!l,o; é de 80' (oitenta) '!LHO DA .COMARCA

'

DE
. 'jptrês. fotos 3·x'4. 'ue VI _ ·Os c�ndidatoS:�ha- CITAÇÃO dOM O PRMO
frente.' bilitados � classfficac1os. DE .TRINTA (30) DIAS.
. I� _ O· concurso consta deverão dirigir ao Direto", O Doutor ARY _PEREI-
-rá ·(ias -�(�gúintes. � prtJvns. reqm,lÍmentQ de matricula, RA· E "OLIVEIRA,' ·.Ju�z de
Mat,pmMica Física., Química devidamente instruiJo,' . no. Direito da Vara de MenJ-
e Desenho. :máximo cinco fias após a .res, em exercfcio no cargo
IU - As t)rov�s de M<:l.-

'

publicação .,elo resultado.:lo de Juiz de Direito da Va:ra
ta.m6tlca. Fí<;lc<t e Qu'�.i..; Concurso.'

.

. dos Feitos da Fazen:"a Pú-
serão eXClusivamente esc�j, VII _ O horário para blica e Acidentes do Tra-
tas, e gráfica � de Dese-

as inscrições será de
.

�e- ,balho da' Comarca de Fla
·nho. /

.

gundas às 'sextas-felias :ias' rianópolis,. Capital do Es-

9 hs. às 11 horas. Pa.J:a os tado de Santa Catarina,
IV A classificaçl';,o matriculados' no. s.p.u.R.,·· na forma da lei, etc.

·obedecerá a seguinte dis- F'A'7 SA ER toda Secretaria. também es-
'. nLI B a os que

tará aberto nos dias 2. _ o
.

presente edital de citação
1·

.'

d'
. virem ou dêle conh'ecimento

,
_ 6 e 20 e JaneJro, .

d h à
. tivf'rem, que por p.arte 'deas 15 s. s 17 �l,)raS

Secretaria da ESjlOl!l," de EDITE .DA 'CUNHA LUZ;
Engenharia Inàustrüú da brasileira, viúva, funciona-

Universidade de 3!1,ut:=t Ca- ria municipal aposent.a
tarina, aos 3 (três dias - dó J da, residente e domiciliada

mês de dezembro �,� .l g64:' em Canasv:ietra, neste Mu

nicípio, foi requerido em

Bel. Hélio Arnaldo da Nova uma ação de Usucapião, am
2° _ Sobrando vagas, es- terren!) com as seguintes

tão habilitados .dentro do Secretário....
carecterísticas: uin terreno
situado em Canasvieira, nas
te Município, com dois mil
metros quádrados de área
fazendo frente pàra a estm

situado-em l.iam.>,svieira, nel' da geral, com 47 - metro,:;
te Município, ·fazendo frei). de um lado conrronJ;a C01n
te,'para a estrada gerctl c(,m tprras ne herdeiros de Iri�
63 metros; de um lado cora neu José da Cunha,. adqui
terras dos herdeiros de Jo- ridas wr DL Cherem, bra-
'Sé Maria dá Cmiha, numa S/ileir� casàdo, advogadO
extensão de 500 metros; de mima' extensão d� 50 me-'
outr'" lacto com .terras de rros; de outro laào com tf't
Thomaz Manoel Joaquim, tas I.dm; herdeiros de José·

.
também em uma extensão MarI� da Cunha ou. qU!Wl
de

.

500 metros, e fund0�· de direito, também Com 50
res; em .exercício no cargo com 63 metros, limitando metros e na linha de fml
��. Juiz de.' Direito da Vara com as vertentes do IJ;lorro. dos com terras de marinha,
itos Feitos da Faze�lfI:'t PÚ- Feita. a' justificar.ão da pó�- medindo 34 met;ros. Feita
cblica e'Acidentes do Tra-' se foi a m:esma 'julgada pro a' justificação ela posse f�i
balho da Comarca de Flo- cedente por senten"""'ça. E a' mesma 'julgada proceden ,

rj-'1Ópo1is, CaJpital dO' Es- . para que chegue ao conhe te por senten�a. E para que
tado de Santa Catarina, cimento de todos, mando:� chegue ao conhecimento de
na fo�nia da lei, etc. que se expedisse o presente todos, mandou que se éxpe

edital que será publlcado _ disse o presente 'editál, que
na forma da lei e fix::>.:\, 'será ppbl1ca"o na forma da
no lugar de costume. Dado lei e fIXado no lugar de cos

e passado nesta cidade de tume;. Dado e passado nes

dias do mês de novembro ta cidaáe de Florianópolis,
Flori':'.,(lópolis, ao s dezoito aos dezoito dias do m

do ano de mil novecMtO$ novembi:o .

do ano (ie mil no
e sessenta e' quatro 'Eu, vecentos e 3essenta e qua
(Edison de Moura Ferro' fito. Eu,' (Edson de'Moura
Escrivã ti· vita.licio subscrevi Ferro)' . Escri!ri.o vita.lieio,
ARY PEREJRA .:. OLIV'} suc;bcrevi.
R9 - Juiz' de Direito, ,e'm .ARY ,PEREIRA DE OLIVEI
exer.cicio.

. . .

<RA ....., JuW' de 'Dire�t9' �\ri'.

A fiM de atendermos requisitos da Portada n.o· 1.50"
títulO' "e VII, e- orientacã� do Proc. n.o 13557/63, solie'" ftamos para o dia 19/12 às 13 horas, cotação pa-r

·

ra fornec;'''''ento de oito (8) ':refeições diárias, sendo. quat'

r1.(4) almoGol:>\e quatro (-4) jantares. Quaisquer informaçõf" '.

serão prest9.das à Av. Mauro Ramos n.o 166, das8 à� :
13 :<.I.' ,

.

- ,

CONJ.)fÇÕE,9'-�
, f

.

1 - o praz!) de ent:'ega Àas refeições. deverá. ser ime

!� ..diato e em horas. cert�s, . .'. '

...
2 _ O concorreU'Le' é obrigado a; apreser�ar menu (li< �i.

ta de pratos a fornecer?; ." . j3 - Deverá c concorrente declárar inteira suieitão ii: .

-.

clà\J.sulas. do presente edital, e ci prazo mínimo .de vaHdade
dos preço.;;

4 _ A inscriç[;) do concorrehte, será concedida, medi
ante a entrega do Certifiéado de Registro no Departamen
"'0 Federal �e Compras ou O.'gão local, Certidão ou Foto- .

cópia de QUitacão com a Previdência Social, com ·--v.alidade :

mfnima de 30 dias; .
, t,·

" _:_ A coleta ,de '1;lreflos (proposta) de�rerá ser

',,)Tesen!�ta",,} em duas vias, sem rfl.suras, � escritas a máquirul; ou' a'�' FAz SABER a todos que f)

tinta. devendo ainda ser entrep'u�s em en"eloues 'acrado - r "':J"esente edital de citacào
6 _ Podr-rá ser. consi.n.e1 ,da indnnea, para outro e (lu!'!' � virem \)U dêle, conhecimen

quer fornecih.dnto ao SAMDU, a firma. que se DegtlZ a com to tiverem .que por parte de

prir sua proposta total ou parcial; '".:
JOSE IRINEO DA CUNHA.

'1 _ A Àdminlstração se reserva O direttó de Gular p J<.: brasileiro,: casado, lavrador
presente Concorrência, no tôdo ou em· parte, sem que., as· • residente e domicilia.do no

· sista hJ licitante qualquer direito de -indenização e reclame if� distrito de" Canasvieira •. �,ês
· ção. . '4l�1 te Município, foi requerido. ..�

Florian6polis 3 de dezembro de 19114 _ )i. um terreno assim carac�eri
,Adelino J"-<tuim Álves, Enc . .Administração Posto, (1804 )lo\! zadr um terreno com are.a
.Dr. Mário "-'. Cantif'ólío, (,befe do Pôsto (2130)'. li"�. ,de .

tr�nta ·e cincQ mil h.o-

.' 1041.64 .; tros· quadrados (35:000m2,).
_.__ .• ,L..._ ...�

._ .:"<

PARIS,. - A Orga)j)in-
. ção das ....ações Umoas

para a Educaçao, Ciência
e Cultura (UNESCO) pre-
tende . empreender uma'

grande campanha contra

analfabetismo e dar mal 'n·
atenção aos assuntos ci

entíficos e tecnológicos .'os

países em' desenvolvimen
to - .ssínala seu progra··
ma para 1965-66. aprova-

do na eonferêncía gera]
do organísmo, realizado.
-iesta capital.
Durante os .. abalhos da

conrerêncía, aprovou-se
um orçamento bienal de
48.857000 dólaros O orça
mento dos doís anos vi
gentes foi' de 39.000.000' ele
dólares.

Os'. Estados Unidos abs
tiveram-se na votação fi-

nal. WUliam Denton, chefe
da . delegação norte-ame
ricana, expheou .que não se

opunha a. essa maior cifra'
pata' as despes- � mas sim

. cretái. ) Geral, . .a..ené Ma

heu, havía elevado, varías
.

vêzes, o' pedido de verbas
para o orçamento, pouco
antes da .conferência e du
rante ela.
Os. Estados Unidos são o

prineípal cQrrtTibuinte, tan
. to para o orçamento regu
lar- da \UNESCO,". quanto

11).0•.

Como primeiro I-passo,
. jin�fár-se-à um p. grama
experimental. de p'fabeti
zação em oito pau;es,' que
serão eleitos: nl) ano vin
douro .

\

lABOROSO 1,
80 CftFE ZIT3

10-12·(;-1

---- ----

ESCOLA CE ENGENHARIA INDUSTRIAl
DA UN:IVERSlúÀDf DE SÁN!TA

'( A T A R I·N A
VÊNDE.;SE

I
I

VENDE-se ::- casa
Rua Padre Anxlieta
tratar co.m· o. ··mesmo..

VENLJE�SE
CARROS' USADOS

11-12-64

posição:
. 1° _ Estão habilita�(�s,

"

déntro do número de va-Y
'gas .e decrescentemente,
segundo a sOl}la elas not:�.s
obtidas nas matérias que
constituem o concurllà, o

candidatos que tiverem (l,r):"
ta 4 (quatro) ou sUj..'í_·riol··
,em tôdas d'itas matérias.

E D lIA L
JUIZO DE DIREITO DA
VARA DOS FEITOS.. DA

FAZENDA . PUBLICA E

ACIDENTES DO TRABA

ILBlO DA COMARCA .
DF:

CITAÇÃO COM O PRAZO
DE l'RINTA (30) DIAS.

9 Doutor ARY PERE,I
�A �. OLIVEIRA, Juiz de

Di,reiu :la' Vara· de Meno·

o.�em cônslrot já sabe
• I

Tacos. e Pa�uels
Rodapés F,�rras

.
Parlas de Ferro e Madeira'
Janelas de Férro, 'de Correr ( 'Basculantes
'Portões de Ferro
Para pronla enfrega e 'por prf'ço.Jnais economicos

,

Compensadus_ .•.. �araná ltada
RJA DR. FÚLVIO ADUCCE, R.o 748

'T�lelone 6277
'ESTltEITO

..
'
.. ··I·"'�'.

, .

�om'eDssados de: fQJha
.

.� Amea__im'
,

Loro
Cabrenva
Cedro

J' Fantasia

�Imbuia
.Pau-Marfim
Goncalo.Alves
M�RO

.

Carvalho -

Pau-Oleo/

\

.

e os famosos
LAMBBlS "CO'EPLAC"
.MOBRES PABA REVEStIMERTOS

."

MADEIPAS
I
-----_ .._---------�----_ .. - -�-----

_,
, SANTh CATARINA PRECISA,DA BR 59 ,

,

IMOVEIS A VENDA
, .

_ CA�A DE TIJOLOS _ AGRONÔMICA _ Rua Servidão Vieira 46 _ Casa 2
paVImentos - .Em cima: 2 quartos - 2 salas _ cozinha. - banheiro com
pleto, com varandão envidraçado. Em baixo: 2 qU"l.rtos _ sala _ cozinha
e WC. Preço: ,Cr$ 4.000.000,00 _ financiado; ,

.' ,

- Casa n? eentro - 'Cristovão Nunes. Pires, 23 -:- .:;a!f.l. - 3 quartos -- cozi.nha - banhc!ro corr.pletu _ dependências. de emprp.O'ada. - telefone _ preço8r$ 4.000.000,00.
.,.

- CAS)- DE TIJOLOS h..) ESTREITO - RUA BAL�.""-:A'RIO - QUASE JUN-
TO A PRA:::A, COM GARAGEM. PE,_.ÇQ FACILITAD. '. '

...

quartos e dependências sanitárias.
\

-:- Palacete' na rua Visconde .de ( ro Preto' - Fina' rp.sidêneia, em cima tem
4 salas _ 4 quartos - banheiro _ cozinha e var9tldão. Em b'iI�O 4 salas

,

-- 4 qUartos e dependências sanitárias.
- NA PRAIA 00 PEREQUÊ - CA�A NOVA' A lVfAIS LI�,.:JA DO LOCAL _
'. 2 PAVIMENTOS coM! 6 QuARTOS -� 2 SALAS � COZJ.+"HA _:_ BANHEI-
R;0S _ .t\INDA NÃO FOI HABITADA. PRÉÇÓ COM FACILIDADES.

'

_ Sobrado na rua João Pinto e fundos' no mar no eaes Liberdade.
-:- O'TIMA CASA NA RUA SANTA LUZIA CO� 3 QUARTOS _ SALAS COM

TACOS DE SUCUPIRA - CH4CARA _ HORTA _ JARDIM _ GARA.
GEM - FINO TRATO. PREÇO COM F.&CILIDADES.

_ Para o. verã..o casa na Lagôa com gl"ande terreno _ Oportunidade!
- Nos Cóqueiros _ praia da Saudade _ Na servidão ao lado do Hotel _

Casa de madeira n.o. 42 - Pequena entr::da � Aceita Oferta.
.

- TERR.ENO POR AUT0ll40'VEL NACIO�AT, PEQUENO NO BALNEA'RIO
,_ 2 LOTES ESTUDA·SE OFERTA.

.

- Lot� Jardim Atl�tico .� II\etade pre�o d�s preços correntes _ U'''reno
, mUlto bem locahzado.

.'
.

. j
- NA PRA� • DO Jl1EIO _ TERRENO DE 15X':l0 MEROS _ UNICO COM'

ESTA METRAGEM DE FRENTE PARA RUA DESEMBARGADOR PEDRO
SILVA

-

..,......=""""'�, - Rua VeVJ'eador BRtista Pereira -'-'- casa com 3 quartos - 2 salas e demais
depenãências - Terreno medindo 12,50 x 21,26 metros.'

I

SANTA CATARINA PR.ECISA DA BR 59
• • � •

o
- _.. '.' • .,

�-' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CONSTANTE· EM . PROl,
.

)
.

OE SANTA CATt\RTNA
\

NO SETOR DOS ESPORTE�

I

J�...

•
/

, Ganhou o Figueirense a it'í 'Pl q_neada por Sergio nãopeleja disputada anteont�m . se afastasse' um' instanteno estádio "Adolfo Kcn-· stquer do :ritmo envolventeder", em disputa do Tor- e firme ....que o 'conjuntoneío da Morte. Vingou-se o usou desde -; o. início', com aalvinegro do revés que lhe._
. retagu2xda· bem apurada naimpôs .o MarcíliQ' Dias . e.n marcação e -apoío e (o aLa-'rtajaí. E com juros altos, que lutador, procurando apois o marcador' chegou. a ., todo instante. ocupar a de-3../'x 0:- Logo, o vice- .cam- f

.

esa contrárjn que ,:;.'8aI-peão floPianopolÍtano, assu- ·mente esteve bastante' em-niíu a liaerança' 'd,o Tor- � dper 3.. a, com
.'

o centralneío que tem 'l)or objetive D' 1ja ma realizando um (;1';).-
a classificação de dois dos balho excepcional.três em ação, objetivo ês- E'· certo que os tentos dote alJcançado anteontem, time local foram consignapois desnecessário· se torna dos na fase complementaro encontro' entre o Figuei- .quando Ô Marcílio teve em
rense e Ferroviário, mar- -rnuíto .dírnlnuído o 'seu' 'JO:
cad� para �manhã em ru- d�rio' cú�.l a ausência'

f

dr
}-{ba:ao, pois sobrou o cam- Ajlexandre, e;y" '::lso �o úl:
. peao do sul do Estado que .timo. minuto do prilJ1eirvestá com cinco 'pontos per-

'

"halftime". P01:' ofensa aoclidos contra / dois do alví- árbítro.. Porém, verdade se
negro e três dos colorados" [a :

dita, o marcador emde..�tajai.· branco nêsse primeiro' pe-f'i 'vitória do' .ca�unto r:odo. da
.
l'uta, .nãe r,efle:;'u

oríentado por José Amorim o seu andamento, de ypr.· foi recebida corri enorme ,que setenta por cento
. dasentusiasmo pelo público (i� ações pertençeram ao cor.:

f

metrõpóle que, assim, 'tern junto metropolitano que
· o seu' representante nas Inclu. } perdeu. l,l111 penalsei±nifinais .

do
'

Estadllal' Sôpre o. penal em referên
(zonas 1 e 2) A torcida cia protestaram os vísi
sempre coesa, 'víbrou 'r')�n tantas, aliás, sem razão
o triunfo do "Dec�no"o de vez que foi bem. assi.na
que esteve, bastante lns1)i-· lado pelo árbitro com: a Cf) o

rado, dominando < dê) . prili- . laboracãQ... ...do.', '�a:hdeiri
cípio ao fim as ações, p�ra

-

nha Den�;ria, Apelotà es
estabelecer uma cont'agem. ,tava com Wilsórt, o qüal,
que falou com eloquêncià divisando !to bem cóloce�do'
dos' noventa minutos dispu- .

atirou rapido e alto,' tei1do
tados. Tôd'as as., linhas. ct� JQ.el, como último' recurs@
esquadrão local se houve,M interceptado q_' redonda com·

ram com acêrto e � aoesão um.a elas mãos, ,exatamEmt.�
existente contribuiu em dentro çia área perigosa.
muito para que a turma 'ca.:.. Quem se encarregou"da co-

'.-._------�
, I ..

poderã'o sler 'a'manhã, OS. encontros·
-, ,Figueirense! x .olímpico, em 'BJume-

- ,
.

nau, e Marcílio x Caxias, ,ern '!tajai. .
�,

/

Tento' em vista a clasEifi
cação

I por .a,ntecÍpacão·· de
Figueirense e' MarcíÚô DL,s
para a fase. semi-finàl cjo.
campeonatei' eatarinen3e (ie'

;futebol� é pens;:tmento da

Federa<;:�o determinar para
a noite de quarta-feira em

!tajaí' o match entre JHat
cílio Di� e Caxias, pele
campeonato estadual. en

quanto que o Figiielrep"e
deverá enfrentar ao OIímp�
co também na qua.rta-feira
.completando assin1 a p:r:i:"

meira ·rodada dà 'zon9; 1,

torânia.
Também é pensamento

'da F. C, F. cancelar o CO';8':',
ia de manhã em TubatiÍ.o
entre Figueirense e Ferro

viár"�, _.leIo Torneio da De-.
gola, 'já q:ue a classificação
dos clubes florianopolitános
e itajainenses' está assegu
rada', realizando, naquele
,dia o prelio que completa
rá a prímeirà rodada entre
Figuai-rens'e e Olímpil?o

------"0���--------------------�-------�

Regata Oceânica em, homenagem
ao dr. Aderbal 'Ramos da SHva,

.

_.
I

1 I

Pedra Paulo Machddo
r

.

.

COLABORA1)OdES ESPECIAIS
.

MAURY BORGE� -- a::LBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

COLl-tBORAl)UUEõ
f
ftUl· :0UllO _ .. MILTON lo. A'v!Ln - Ol�ILDO LISBOI'

1MARD INAC1,-, COELHO;_, nscro BORT0LVZZl
ABELAgDQ A:F'RAHAM

.

.,_ ----------�------

.

lar Jorge executasse sen

.sacíonal salto.. evitando. a

entrada da bola que fOi .:e-" :
.colhída na. extrema, díreí- ,

. to por wnson
.

que atiró'J.,
r.'

,

tendo Jorge cedido a 8::1- Aos 20 minutos' do 'ger1o-
-canteío, o .quaJ, ba.tida por' do' final :foI. inaugurado o

Carlos Roberto foi defefi(li- . �seàJ:e ' por' íntermédtn de

Valéria, que recebendo ,de
Carlos Robert'), atirou d�s
proximidades da "meia- Domihandcí sempre, o al

lua", tendo a. Pelota iclo de vrnegro: passou a assediar

encontro ao poste . ',direito .
o arco 'contrário na tenta

elo ai c,o ,p9.!'a em. seguida tiva de obt.er o segunro

ganhar o fundo das redes . ponto, o 'que veio a suceder
'aos 27 minutos. Foul je

'.

.monstração de cavalheírís
.

mo � hospítalídade, .0 que

esperamos ven ha acontecer

sen!:?re' para salvaguarla
do bqm nome do ruteboi

flcrlanopolítano

OS MELHORES·
, iSohi.bra em Valéria que é

,

derrubadora cerca de tl,..z No "time vencedor .' todcs

metros da área, 0, árbitro se, esforcaram ao máximo
acusa a falta e Zézmho se rendendo o que. deles s.

encarrega do chute Êsr,e esperava. Porém, cumpre'
insurge poderoso e certeiro, nos à2�ta�a� os desempe
tiro, batendo Jorge que �ó' nhos de Srrgio, Édio, Va

deu pela coisa quando a bo- léria. e Zezinho, que foram
la já dormira no fundo:1o os melhores do' conjunto.
arco No vencido, destacaram-se

.

JOrge, apesar dos "cochí
los" co 2° e 30 gols, Djalma
(o melhor dos .22) e Vilela.
Os c.emais com altos e bai
xos.

ARBITRA0EM·

Raul Ferrari, do . quarl�o
de apitadores da Liga' Es

portívs, Oeste Catarinense
foi o mediado],' da refrega
bem aüxí"> do pelos locais
�rson Demarra e Silvano
Alves Dias, Seu trabalho
'foi bom e de modo alg.qm
influiu no escore, '..s.e��do
pOÍJ),. injl,ls1;Qs _o�rotest,o'li;
dos jogadores marcilistasi
à sua �tuação.

OS t,tUA.u-ROS

Formaram assim ás duas

€'n-t)es:
FIGUEIRENSE '.- Juce

ly;' Marreco, Edio, Sé:rgio ,

Manoel; Valério e Zezinhr

Wilson, Ito, HeJ.inho e Ca.r·
·los Robert'l

\ " \
MP�CTL ... ..) I>;TAS - .Je,r·

ge; Marquinho, Dja1ma,
Joel I e Joel II; Sombra e

,T')HeZ \ 'ela; Ratinho, Rc
nê Alexandre e Dão.

PRELIMINAR E. RENDA

Na preliminar, pelQ cer
tame de "Juvenis, foram ad-

.

versários Guarani e São
Pa1'10, levando a melhor
o primeiro pelo escore mí-

Apenas ')s dois fenôes 8,- . r;l"'r)
cjm�. A pr 'te, disc\r'�:"ar MO/imento das bilnete
roL .Jss;m. exceler";e. soL r�as: Cr$ 547.3-00,00 conside
todos os :;Ls'peetos, tE: �o ns rado hí ....l·.
'oi.'" times dado bela de-

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

,

nao- e camp'eao:
anulado o páreo de -2 sem"

ql'ela qLle lhe fo{ destimtd::;,
;__. pá:reo devt;rá ser corri

fio novamem,e no Plóximo
omingol
Se à RiachUf:10 tonfirmar

a vitória, tera assegúrado. o
título de campeão estadlí,�l
8e o jY.J:artinelli .renc.er, o

título será do clube mard
nellino .

Riachuelo.: 'dois segundos 'e um ter
ceiro na regate de Pôdo Alegre

gun..'ll) a guarmçao dos ir
. m5,os Vahl que ;oi ,!;l.1plal:l·
ti3 ia pelns irmaos Angeli,
',i( FlaJl.lb1go ..

1';0
.

"oito" também Obtt;
ve. ' Ri(c11.ue1o a segunda
nas vara '-' ei'l'ht do :Jla-

.

,

.

\

mengo. ,
,

.A' dele�açáo rischuelina
já expú�ss()u a p.sta Capi
tal, tendo à sua. chegada
comparecido.' Um bom nu
'mero de

.. s!mpatizll1;.tes do
mar Cami-,';ãl),>::}:,<::atatt.; ....

nense, '.; .. �ff>é'; .. \:

ainc.a na primeira etal�a
'num lance claro e indiscu
tível "'taS que S.S, determi
nou q4� a falta fôsse co,_bra
da de fora da 8,rea Arre-'

cadação muito boa ce cc$-,-
554.000,00, '

Em Criciúma,' o Metro
paI apôs estar perdendo por
1 x O reagiu e marchou pa
ra uma vitória das mais di- lo. lugar - Metropol, Bd,r ,mau parte em tres rt,rco
fíceis sôbre o Guarany de roso e Herçíl�o Luz com '. No prime'iro, .em outriggcrs
Blumenau' , pela contagem 20, - lug?,r - Guar''l't'� '" a 4 com timoneit'O, obtc.ve.

de 3 .. x 2 Am�rica' com 2 p.p.
..

.

a tercei,ra cal. ca·,ão, pm'-
Finalm'en:te, em Ttajaí, Olímpico, l<'igueirense, ]\'fJ,r, dendo para f) llniào e o

il-.Jmirante Barroso estrea',.·· cílio Dias e Caxáas ainda vl;l1cedor do :p:lfl�). N\)do no certame' 00'
.

n.ão estrearam.' no ,sem" ficou em seq

Sobrou ferro:viário, ,

Homenageando a fi�-,,:,a dmpé:Ítica e �s
timadq do dr. Aderbal Ramos da Silva, pelo'!
muito qu�'�o il�stre esportista tem' feit . ém

.prol do espo:':3 da vela em Santa Catarina,
. será efetuada; hoje; numa- p!(!)moção da Fe�

_ ração de Vela e Motor de, Santa Catarina,
sénsaC!ional regata oceâtJ..L�a, à qua� de verão

.

tomar o parte L..;ssas três . e:nbarca�ões
,

de .

.

- "A °t" "Y" que agrupa os vence�ores A priL 'ira etapa termí-maior porte, que sac, o nl a', ara e
das .zonas um e dois, .

foi nau Icom iguaIàade. no

"San Fernando", de propriedades ·dos espor iniciado na tarde de.ontcxYl m!;l-rcador, marcando
.'
Ivan

'.
. G' '11 J

,. M tO D
. com a realização de ape'hS aos 32, minutos. num Q'olpetistas' Francisco rI o ose ar ms e .arcy 'f'
três cotejos já que 'Marcíli') de cabeça e Tantos, empa- .

Xavier. Dias, Figueirense e Ferrovi tau aos 36 minutos, 'aprovei.

'd' d' " ·b'· 1 f ente" a' ária, disputam o Torneio::la tando uma cruzada sôbre 3-I A sal a ar-se-:a) na am. su, r
Degola com Figueirense e área, por Coronel o

!s.ede de V�leiros da Ilha, devendo os barcÇ>s Marcílio Dias já class1fic't·- Todavia, na segunda ,faser

b d dos para a fase semi.,.fina,l aos 38 minutos o extrem,t'. contornar ca eçu áS:�
d) certamp. barriga-verd� Márcio estabeleceu á vitó- ,

Reina enorme int.erésse em nossos) Em Tubarão, foi realiza- na do clube .�olOrado.
meioS velÍ;ti�()S pela ·prova. qne e das mais do o ccitejo mais impõrt",n-,

. Arbitragem �ofríve�,�ete da' rodada e o vencedçr, '''Walter' Vieira que del� lUdifíceis e arriscada; visto não estarem os nO:3
toi .o'clube loqal, o Hercíl.h" ct'e assinalar� üma-penallda

'.;barcaS! familiariz'ados alto' mar.
.

:Luz, pela, contagem �e 2<j;{
.

'�� 'm.áxima contra 'd":!Tupy

.'�

brança foi Marreco 'que, se

não nos enganamos nunca
Bateu um penal no estádio
dá rua(';3ocaiuva. Pois bem,
chutou o lateral direito no

canto direito, sem a neces

sária violência, dando-opor':'
tunidade a que o espetacu-,
......:. -�----'�--'--- .-------_.�---

do' pelo '. "cclored" arqucrro '.

marcilista.

1 X:O

.r...

ISI 'E", '

Seu cupê.o. gratu�to.
.

..bta l..J�na;',,� .. ""'. _,

�..:.. .

...

8U
Aguarde o. so.rteio., dia' 23 ..de

dezernbro;. dêste belissimo. e' útil

co.njl,Jgado.
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.
a solução. definitiva para quem vai

construir 0.1-1 refo.rmar.

Co.nselheiro. Mafra n.o 4

"

o campeoúa'to desta zona 1. bre a orientaçãu cé':nica de
Hélio ROsa foi o que �l1(

. n� dificuldades 311contioOlt
para passar pelo seu àdyer"
sário, ao vencer ('.em relac!

. va fac�lidade ao Amér'c:l
pelo marcador de 3 x 1.
Com . a realizaçãd destes

jogos ,é a seguinte' a clas
sificação nesta zona::

� X O ZEZINHO

FINALIZA CA�LINI-IC�

.1
Aos, 30 n�utos, após n

geíro. ')1e" entre Ito Mar
reco e Wilson a pala cai
entre Marzínho e Jorge que
se atrapalham, dando OpU'
tunidade a Carlos )iob(;,:tO
para aproveitar o eochít O)
dos dois jogadores colora
dos para chegar ao balão
de c011.r:e e ímpu.síona -io

pár� o fundó .. das· malhas.
Estava cornp.eta.Ia a ÇQE
tagem" sendo Cr.lF: os res
tantes r:.lio-;·,>tos ;;raJ .seorre,

ram sem nada .d�<;-:no: .de ,!:_e·:
gistl'o.

EXPULe.�(· TAMBÉÚ DO

NASSAGISTA

, "

Na i: J-t'tê �\sci�linar
houve Çl.pen:'; -dois shiões.
O ·primeiro c:m a ;'c t_;!, to
de Ale.mn;-re que, � un

do declaraç['8s ii') árbi�ro,
.ofendeu a autOl'ldD.LÍe 'lo
mediai:'.or. ela I:ll;.g'lU. I) se

gundo verificou-se com ('

mas�agista ma�dlista, o'

qual:, . encerraclD o p.l.omei.-
. 'ro tempo, adentrou o gra
mado',' indo, de encoI'.tro
aos j o.gadc,:es. prll:óti\; ab
cruzar com o apitador, di
rigiu-Ih! pala_""as Qlensi�
sivas aós S2U8 91:10" de
m�neira q , o refen'- fa
zendo impor su- autorida
de., ordenou que o E:esmo

deixasse o campo, () que
aconteceu.

Foi anulado peja FASe. u'
páreo d'e Dois Sem do Ca_ll
peonato Catarinense de Ee
mo

A cFecisão partiu dr á�'
bitro geral da prova se

nhor Osvaldo Silveira, qr!p.
baseou sua d,=cisão no fato
de /ter o barco riacflueLno
co:'"ido em raia diversa da-

ções do Club� Námico Ria
chuelo na;;;. reWl:t!ls inre-·
rest?duais dJspniac S' a]l

teontem em .pôr;.o' AJeúe
e promovi"as pela p,�qera
ção Aquática do R!0 Gran
de do Sul.

.

O clube presididd pelQ
dr, Celso Ramos I Filho to-
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Indçi!UÍdo 'a' ent aVista da: para êles, se constitui; • -
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�nIJ[:�l· a·.lâçao,vnaa ,�,.,,,a an
"

, pobrecída zona, litorânea. 'de em�en�. catarínense Sr,l �- ..�-"" {ni'O-rnlar', extra com- i:eflpeito a BH--59.
Florianópolis", o deputado Celso Ramos já .fêz; nesse

'oticiálmente, que '0:Minis- . 'Coriforme já noticiamos. • '" ,

Ivo' Sílveíra, Presidente da setor; em, minha terra, mais, , ,," d8 Via- -és'tt,vel;'am em contacto" co�

'O �'S:TA"D O"'"',I '·,se:'.:,b�éia Leaíslatíva dês: do que,' os govêrn9S ante..
-- - - ..."- v," J.·�v:ura", ,,', ' "",,,

...
, ção e Obras Piíb�ça�, 'da-, Ó :�Minist,ro Juarez Távora'" .

e �s�[1dQ, prosseguíu: ",Te- ríores. ,A obra extraorcLná-", clarou em Cúritiba" quando na ',Ultima quinta feira, ,na ',' .".
"

.

,',
', '�hQ' �ivido as dificuldades, ria, que é � usína . Garcia r, dé sua visita ria, Í1it� � capital parànaense, o Sec�e-

r- o trAIS A1fIIGO DIAlUCI DI: $AMU CA'fABIlf�,I" �"da. minha �re�Hio� princ�pa,l- vai despertar o interêsl)e mana à.qu�la: 'cídad�; q1:i� tán(j d13. Viação e Obras PU- Florranvpons, Ú.'erça.Feira), 8 de Dezemb� de loo',l _mente os anse.bs de pro:-' d_as .classes produtoras" de tão Jogo retome' de SJlll,,��� llli�; engenheiro Haroldo _

' I

_.,,�,.,.'..... _grasso que, demírrarn'ia ter- outr=s regiões do Estado e-
gem à Alemanha,',.'''no m�s Pedem�iras e o -Diretor do ;,'í

'

m'. por mím ,repres�mtátla; até 'mesmo d9 país; abrln- de janeiro, virá a Sànta' 'Cw-. D�R, eng, Er�ni .Banta Ri- E'
"

" ''-. .

rt' •

d I
� � "

Iou 'seja o antigo' territóri9 do para uma grande., área tarina .com a ,f1naUdade"dé ta '(J_ue, entre outros assun- sta proxrm9;o1o" elo o' Inuo pa a-da 'Palhoça, hoje dividído, novas
.

fontes dei riqueza." levar a�' conhecímento 'das tos, trataram com. aquela _ ;'", '

em várias mnnícípios, R';S . Dizendo que o Sr. �els!l' autoridades e 'Pó.v� 'dEt nos- autoridade federal, sôbre a cete si'to Ano Jardim 'Atlâfiti'co ';quais estou ligado não .,6 Ramos 'item sido ,o reden-
SI) Est<tdo, das pi:óvidênê�'s i�pottante(rodovia.· "

1
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.

I
'.

por laços
.-

polítícoa'. mas tor -de uma 'te;ra 101 ·0, tem·'
que estão, sendo' tornadas , )

r.,

r"�... 5' dA" da' R'a.'mOI' também pelos melhores po abandonada"; o deputa- '----,-

'

Ainda êste mês será' rea-l<'UV'en :. e rrU ',- ,.l sentimentos .que a todos do'Ivo, Silveira ajuntou:

H'
,

" ';1
'

D
' ",

J
lizado o sensacíonat sorteio<. •

, _.,'
nos

-

cong�egam"'. .: -

"

-
- "O povo está en,tusi",s-,

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

'

.' belQ, resi�.ência, sita -noe os Form'arido�'
'.

Q deputado' tvo Silveirá, n;tado, com a -soluç� dada·' '�J"', . O' "',, 'Ia .

...:t i I JS Ir� lú", •.u::U10 oa�rro, que é' (f)!I. ' .',
-

( ree1eit� desde, 1.950 par!!' .a �o problema en"r�ét�co., OS .V �.",'.' ""', U .�U Jardim Atlântico; e-> oferta-Em sua. resídêncía, 6 Dr.' Rub,�., ", de Arruda itam�s, deputação estadual com -ex- técnicos não regateiam lQu:,: ',' ',' ,"'
,
". " ;' ,

,
., dó, con'lo bdnde a vasta; fre-'..iretor destE_) )Perióclico, "p�esy)Usi�ficati'va' hain��- � pressiv�s'íQtaçõEi�" ��in � �j,. v�'���;J._o pr.o�rama de ele-',

. So.l�nidade s!mP�e:s;.' n,�as :rwsta Capital; o, trans�m'So de que todos os anos ·vem
gue�ia dos ,3 Estabelecim:e�-rceiu ao jorrudista Alnaral e SiJv��',que se, fo�)' ho.j�'em. d,o.; 'il1égàvelmente -0, lid.er tnfJca<;� que' vem sendo S1��c!l-tlVa., 8-!!��a�a. l)oJe� ,dõ�Dia i::la Justiçl\, efeméri- sendo comemorada. em tO'- tós, J\ j.\{odeIar e da �gi{} .)ireito e ,ao jovem' Marcelo AquinO, que

.

ont�q1 .âiplo- f'· .

"Fi:' t'd' '1 Ce t
'

. -, --,-,' -.,-- , .,� - do o pl:lís. Boutiq,ue."mou-se no' curso gina..,.4L(' ','
,

,

.
"

" =:t:��p:;: ���. ���:e�p; '��;���O, d�e�I�t� _ncr:���'
-

,

,fe""g'U' r:'a'n'"ç"a" 'P·'.,ú6Iica 'em, Fóco � g:a,Ar' a'CSO�I,�)mh,100�I�aÇsãonot��::erêlUn-- ,- Par�'um, ambiente,de ver-.' Na ocasião, o Dr. Rubens c. Arrud� JtaÍliloi; '�nt:çll" sicionista 'nos dez anos', de rma SIA, sob a ,direçao de '
J '

" ", . ,', :-:'" .
oq;... d�déin!- ansiosidade' 'entregou "lO jornanst� A�aral e SÍlva.um jogo d� -çanetas 4e gbvêrno dIJ :UDN, �oi '!e�t� homens c�mo"Júli9 2;adroz. SeguiU hojé.:P"'ia. C'lÍri-� 'd�,·:�r çtesacatapo os, so�- çia PaIace Hotel, 'com u�' os ,milllares de cIientes dês,(luro e um livro JurídicQ;"o , primeiro ',ofertaq.o peta N.L. . ...$ mais nà;'baSe d,a s()l�darie.. liy, He�elfrlO Largura, wa:r ba, 0 secretá,riq, <la ,�;i�:' d�d,Q§I,.d.e 'sel;'yiçú. Por ou- I!1ImOç0, estando presentes. Ses; tracj.i"tonais, 'estab'ele-.Antigo Diário de Santa Catarina ao

< ,seu Reiliítor-Chefe �" 'dade ao homem'humilde do: �á.l< nã;ÍlaQ;l.fól e C�rl" Ries- f� rànça PdbUca;�':Cél. '.,. )!!:P1Ió,.' t!O :'lJli40, 'eQi;n.,uni�oú ainda p Governad�r do Estàdo, 'cimelitor' .Quem será oo segíuído, presente �e�soal do noSso Pire.�?r ,Se "�a.Ch�- que prbpHllmen1;e �r'· Ült& ' Gn�i?t�r. 'N�da há! poj,icO's' Klaes.. Na' ,'ça�a;l : pe.,t�-;; O: I>é:lega.d(!)r�,gelfor� Araú- ��s�mbargador�s: Juizes de gt:ande felizardo
, rooe'Per,relando que hoje col�. grau. ,',", �', ': '. 'rê�ses eie�totai�,. '��1!v,Q�aQ,<?1 dias-;" o�virp.Qs' ,o eptinente 'na.éils� o' :Cél. Dâpjlu",��,�� ,)0 ��e" �o�af? .apreendi!'laê, �Ir�lto.� da Caplt:al� pr.0ê�- 1ntei�amente � _tis, o maior

: 'A� jóvem Marc�lo AqUino,JIu16 ,�o, I:IO�SO GfT(. ·�:.I com b'anea �ein .re:q�a, �or- �iIijs,tro. �u:ro Thiba�, �s. represêntaf.ã o ,goNe'�p�' ",��fu: nbvemfiró no postÇl pn ",r�dor �r�l do �st�do,: P!e- proser'.te· jamaIS ofertada]ornalIst"l Don:ing�s .F�r�and(es de Aq�Il�O;; o Dr. �u�n:, '. que_ : gratuita; . ,êlé )?eslho ,

�inas e' Eper�a, ,_-apla�Qir o Celso Ramos .�a ,;So1eB'td�. li '�l:.::de Içt�tn,!!,r�, 5f, latas �Ide�te d'l AssoClaçao .� d�;> efu'S'3;nta' 'Catarina? Sereiofereceu um llv�a didatl�1? e ll� <co�:ur:to �e -��n,etâb, I respond�-: :ao reporte.r: 4-, aeêrto com �1;le, a<;lue<le ór�
,.

de de' poss� <io, '!�f\er�t ;de
.

d� 'pessegos �.� 3�.:;,,}a.tas ,de·. Ma�IS�ra�os� Ca�arin�nses .�', ' �lguéri1 tioo? '"Será . !iJguénicOmO homenagem pel� estud� � ,ded.lC��a:o"q? �...��J?�ar.:I, �'N�o me lembro,' :�e haver gao .. �o_vernamental vem" e�.. 40 Ca.rmo, nQ,. 'V()mazido aZ,ei,te de pr��,e.ItC1a Ar- d� �S�?ClaçaO �o M�nistépo de' condições. ,mais 'modes..
,

'l.luno. Des� os Primelms��!l0�, d� curso g�n8isial,,:_ Ma,r: ,co.biáào biJ}norário'S' .;dos . que, ,(�entandô: _ ê!ise <. pi:o�le�., da:' 59:. Regiao MilI�!l!" ; O -�tetiti-�$.' .:As ll;!�r�ado:rias PublIco e Presl�ente da ar·
'tas? E\erá a�gué,m que

'

ja-c�lo Jr�ue�ta, no��
. �da.ç:Q� sen�o que P, Dr. :R;Ub:ns I não podiam. �8:gar e, �esmo ,��b�m ;nao ::� 'foH)utro ? s.ccl'.etar!õ

�
,

dll' S��ur�n�JI ,!or.�n.'l, entr��ues u_o fl�cal �em çlos Advogàdos do 13m-
, 'mln�.,�e:,l:lá S�nh�(j' 'Com a'lutre eSp'ecI�1 C�i'i:nhO l>�la. �o_m.'o ,�OV�1ll. form�n�o:., 'o, dO!'! ,qu�, ,P0dendQ,,' :lJ'!1!ic,a- '�sentl_..(,io pas :p��avras, dontt 'retornara depois 'cJ.:e a't;D,a:"\ feder: de s� ',Miguel [' s�l, Secção de Santa Catar
POSSlbpIt.4�f' de Sér pro-

"

..

' AQ entregar os<prese��s I}O ilop)aIISl.4 Aín�_r�l ,;e " ,
va.ln ,em.)�' ,,}) amjgo e o

..

das nwna entrevistl:l.. qué ,H nhã a �sta',capitial ','
-.

'oestE' <' , " _

rina.'
" p�iet�r�o ,'dr' U-(l;. confox:tá;''l'va I) �r. ,Rubens,�amos ,�s,.,s,��to� ,a �reseD(;�,. do. ,seu.. QO!'!telJ'râ.Q,E!?7. E depois: q.e n?s)Ornais e concedida pe-' , " "

..

-.. -

ve! �esldençia? ,

.

,}lho Pf.l.1 Dr. CantIdlO do � ...t'al
, e, Silva, II.ss"U).�ap.do; diZer que '�0, seu título de lo· ilustre deputado. feperal 'b >Maj.�r -AÍinl3r� , .to\ie, D',e'leg'ad'�:�,�.Ja:.;A'.',g,l."''':'r'I·,c':ul"tu"Ta,

'

,
" MaIS "

uns p0UP.OS, dl,ªS,• e ��',::aÍl� �s !inos ':le. cdnv� j�wt� COI?, o��Ol!�� � ,ij,a.;;hare,l .� um e.aer,do d& Ai,;ãr� Catão;
,

da -bancada Rui_ies, Chefe de q-abitie-- '" "'i '. :

V t1
'\'�"'(''''

' e �ere;rT,los a .�hve da.Inc�g-
�

l

". e e .: ('�e C(,)llS,t•• t.ar .'
_

-:,ua g:,�:::� let-ea1 :e,� r' l�-i e (los dir-f.\itQ!!I, <Wi 'cida· catannense 'no' Congresso te da
-

Secrétaiia: cta .:!t;-. V 'p 1.' ), ��a.. l\1ais uns po�c�s �ast.J,�On.l8.1�st!:co.. ," _. '"
" ,Oi",�' diorA;,f��mê� __ ,ou ;Nacional". ,". �ança Pública "'recebéU',, isrfa

..
i�Heth e:ter�mos'umafamfIxa go-No qu� � respelta I� ,;.o".� 1\(ar;)El� Aq�nm .t*

I'
�l. (l�, raÓ&, forlunil.' E ��>ncluinao:'- "IA usina,

. coldunic'aç-ão 'do Ten:: Be!'� servi- tr�vista com o (,ü., A'ntÔI',i,)
zando "as,. �eUci�s de uma;al!�'1t>'for01' de ,vortt.. • ,��- para <O �l" � flUa. 1)Ót*tica, acres- Gilrcia I; é rtlar-co; nõvo n& P,olicia de D.'ióziisio. : ',ceT,:' <;..:act,raa vsenectrrOeStaarr',.'aoseo_m o

'.

h ti d' d' ire. casa" rr�l9llifi�a.m�i'tte' $itua-c 4'e o colo�.;._ oomo um. "dW;, n{lais b�ln ames s.runo$, ,d�
,oontou:�' "Em vint.e anos nossa história sóciO-eooQ.Q- �"'i" r1Ç e t ,no la "Oli} da' e de confôrto máximo.�

_

rhh, 0.��Fr;nen.se,. 1
-

,
,. ': .\ ,:

.' 'de atividade 'profissionat mica. Aos ]011'11"""<1 "''6 "Ia s�e�.a... f' Q�e f�r� �t.�'� �ÍlÍ�l"io. da .Agl;:ictiltul'a, ':bml'dêsO cd,oOrrenno,tv�o. ttenl.�t!u'�?'r" rec;-a' ..;.f) in, ..)is�a .A,Pla�al-. e �H�·",eJ:l:l·'cmnado" ,agraQ6'!, 'vivi ,o 'dra�a-' dos àI_n,i�os".' endereçàm à: dinâlnica _ Q, 1l'l'Jan e comerGl\t .
a '1,'" o tm,g; l, :. FrancIsco Hoel- b UI.:U ...... ......._..... ..:..�e':(e"'1 seu nome. ])rópr�o ,e �D Jove,m ,Marcelo .

;�s \,PQla-1 Ii) depoIs de rerne�orár _
çéi- ministracãO. dó Sr.,,' :: ;so

lio Gfindin, "de Cutitiba. A· tge'bÍ\�, D("�17ado Fene- agricuÍtura as, a,!Jrqvações
'oras no, Dr, F,t1bens, assl�alaI?�o �Q,H� 13,1�:s, p.l:l,rt���o �a I . ,tos fatos e ep�,ódibs. da:,sua Ramos. e � di_recão da �n- :J)rlsã-b:' ori,gitl_ou;-se do fa"t'? rai' ,d&se Mlnlstériô' ,qu� de" que; assim como o 'pr.o
r:ene;, 's'dade de. um ,g�al!de ,coraçao .. er?m. dlta���,:mal� 1 ,:; ;vida' de 'homem '; público,' tnris Elétricas de Santa Ca. t19 ,referido ,viàjante .' n�o Q.êsde t

"

L posse, decj!f:a grama cooperativo
.

era

1
'')e'c ""'ehl,:e�etín�� a b:1ndad� i:1U�.5�p1.'e cf;i;xq,çtenT ���t!nUOU:,:_: Porissr., ,tud9 'tarina'S/A,Junt-Ol\os,mErusJê. pt" ir' :d�cu.:!rtento 'qe·, nlaiOl", pl'eocupação na fé*ecutall, continuará,
�ou -r. no,sso DIretor

"0'
"

, ,

g" ..r.. ...,·.·da' :n,''op1:l'n,''''a-o ri.,e" r- �,.'.t 'déntJ.:ct,ade:"e . ",tr,a..�ns,'pot,!,.'.;��, ;......;.".-;,:0'aça-O de" toda �o- mesmo porque, o interês,::e
"., , "

.. ,:.�' �'4e:.'l>O�,�a<�,�pr�s:nt:�l�, m.& v'"
F .."", �... �"",' """, ...

,

, Ih
'

.. ri, o s-� v' se,.n,'·:tó",;:"" ','''i", ,I�:'.:;"· Jiversos litros' qe.:,Wis�,'.�), o'pêração, 'visando 'n1aior.t�d·e, t��(ill1ento .n� as�istên
_ _;__ _;..;;.;;;.....;;.....;.__.,..,..__....._

.... :., ,orxa .aa!;l-U''f���,ç ,e, �h _-. cig8;rroo· al'nerica:�bsi além' ren41mcnto das at•.,idlj,qes _
ci� técnic' á pr�'l1:ção �_,.

. • ', .. ,

..

,"

"[:
. J�'''., "I'�' R"

---r: -','�",,-,-:'-::--:," ...--:-,--:-:-, dó!!�órgãos· çlo: Ministério :rícola�'é uma as pr,eoeu::'
·Re in á�i(j', '7de f" Odr� s . (t'à ' tid Secr�tària d�, '�:;.a�I::�::."�ai8no;: �:,,;�a�� :n�:f'�:t��n�:

. , .. ! ,
, c,

' " , Ag,riCuJturQ ::' ,�" ,1'''''", ,'-'
-,-"",----,-,...;:;....,'

"G
..... "

.:11,",5'.'"t'.'·','':'_"a'-,,'.,,"""':,,:', _\�,',�,�'·,i},·,.•,l,i•.. ,t,·,r';'�,':/""', \- ,·1:'5' t'.r,'",;',,"l,:,:.,i:t'?.. ;;c !L�:..�:re,,;:.;;;�., '(,,''';'� i �."(": '.:;;111"': ,,,,.,(', .l!.j�;;-·f):t·
� r-:' ,) Li(u: �. 11,0 �;. � ,�' ..

1!J !;';.,t�;�;:ot�'1n'k;}:' ': r':>j)' : :'-li\l ,>
,
U � , II � g;�U:;�,)í

_.--:-..."...�--- .---------<,....;...,.............-.......,---- -----....
-

.A�notícia e al,lsplCIOSa pa- :' O' Go�etn�or .

Celso Rà� c-ultura; atenàé1Í� ém c se:Íl' , "
.,Visite Sexii. cód��reliiiz�c ct; nova, :',

'

1'a os nióradores dó, popu� mos contin�ãi assifu, d0tan-' gabinete, as' segJrln�S: 1'.'�3- :6()NSlDERANDO que ,atual sistemática da, (tis, junto dos '�rOblellla� 1�J;1-�
"

" é,,'
íoso bijirro cQntín�'ntal:,', o do. FÍórianópoUs dê grSln- sôas:'

. " ,c9� � :v�tória do movi.. tribuição das quotaê....; do dos ao abastecunento;.'Ll!'Zja 'd�' c�dade',' V,"
.

.",' Departamento' de EstnAas 'des obtas públicas, tornan- Dt. Jade Magalhães· emento civico-militar itrQm- art. 15 'r�o e 5° e art:"20 da 7 _ Elaboraç,ií,o: de M�mo-. . . "
' de' ,Rodagem re�mqrou os (f<>;fl. vl?rdadéira Capital de D,�. Jucélic:;' COsta, ,Di�etf)r. pidd:'em ,31

.

qe março, _ Constituição Federai;, 1"Í{l1;'Edi�ífio Ju.tque�,�n'e '-::- ;L'oja,'�?� '� "I

serviços da rua G8$Pl:lr. Du- Es�ado. , dI') BRDE, e Delegadd Ite- 'COllsdiÚ�ado com a /eleição e finàlmente" a neéessidade 7.1. _ ao Govêmj) 4a" '" tra,' \ a _,qual, conc�uf(la,' pos- " Informo,ú a�nda . o DE";m- gio�al _ de Polie.ia" i,visita poss�' .tib eminente brasilei-. de se estruturar' um Plano União '-,

..
P"',agl'n" a:�-. d-';e� . 'N-.-a',' f'a'�--I

'

"

s,ibilitará I) descongestiona' tadd Dib'Cherem à reporta- protocolar ao, S�. Secretá-. ro M�reéhal lIUmberto de de Abastecinlento para, nor- 7.2. _ ao qovêrno do Es-mento do trânsito' no' súB- gem' qU'f) 'a� ,obras prelimi- rio pela, posse. :qep'\ltàjo
'

Aletl�'r',Castelo BrànC9, _ malizando-se a distribuiçao 'Íàdo
"Ildefonso Juv;mú, conceituact�., nom� -da�. beÍas .letras distrito <io Estreito, que, úares podel'ão ser 'conclui- Fioravante MlOl,ssolihi,_ ,de tmpl.'l,ntOu-se no país uma de g-""eros alimenticios, aSo, .7.3.._ ao COngresso Na-

catarinenses_ e nosso estimado ,coll:lbÓrà4or, ,t,'má:l1dóU-�OS, atualmente, conta apen� dfls ainda êste mês, depen- lJonMrdiá. tratou dá' ,ftS- nova ordem jurídica, com se$111."'I.ne a tranquilidade cionaI, indicandp o ,"ponto,-
,,'

d ÁG"'''TA / co� uma via de acesso pa- dendo, é claro,' ,das', condi" sist,e"ncia ,
téchica à \ agrl- obJ'e't'I'VOS' de manter, a de- e a paz socI·al. de VIS'ta" dos edís, catari-çom providenciosa I antecipação,; os· onginalS, a P J._'.' , "

pE NATAL, contendo exçelEmtes tÍ-abalhos ru,D prosa e yer; ra dar vazão' aos, v:eícúlos . çoos do teirlpo.
.

;-;,/.�'.:'
cultor-es do é Oeste. 'Dr. móçracia e retirar a nação AFIRMA o nens�s, c9m rela'ção/"J, a1-

so, de nossos melhores escritores, s-êlbre ci �atal;de, Jesus, que por ali trafegam, . , "
:,<" Theóba'dino 'de Aridrade. do caos em que se debatia, a. urg�ncia na realiza- teração ccjp. 'sistem�tica :de

página 'com que brindamos os nossos leitores -todos' os "A medida foi tomada após -- �

fUl;l�iéimário_""da ��seI'nbl�ià nqvas· piu:spectivas se abri- . .ção do II CongressQ diStrLbuiç!j.o c

das qllo�afi do
anos, o que v�m aqontecendo há maj.s q,e umJ:i; décl1d:;l.\ '. sucessivos entendimeqtds'", Legislativa, quê apresénto,u ram, para' o desenvolvimen· , Catarinense I de :tv.Íui:ú-, art. 15 '§ 40 e 5" & tftt. 20 da '

� Ao festejado autor dos suayjssimos' .CONTOS :t:>l!: NA7 1I1antidos·c pelo Dej:mtado. ·Gesto Si'mpáti�co seus t:umprimentos. Sr., to econômico-soci"ll do 'país; cípios ,para � form1:l- �nstituição Federal; em
TAL; ,obra que ,todos relêem ;corn -Prazer tlestesc dias nata- Dib Cherem com 0.. Governa-'. ,

.

. 1 - Waldemiro Lima, Diretdr a. renovação politico'ad-·· lação de um Plano tiamitaÇi}Ó na Camarn Fe-�
, ,

1 '1" 1 b -.... dor do Estr:tdo, Presil _nt�. u':'"UI:: 0.0 lu",o)u ue "no-
da FECOP,ESCA"," tra"tou mifflstr,ativ.a defendida p.ela Con,junto .de Adminis- deral.Unos, nos59s agr.adecimen,tos pe a va �osa',co a, o,,�Çl.çav, 'co?l "

, • "

t. l;J.rdentés votós de Bõas Festas oe 'Nat-a,l :e 'Ano Novo. da' CODEC e Diret'or 'do ue-
I

,verúbro pass9.do que (j'i, d.
sôbre traoalhos: na 'FES-' �volução deve ser implan. h�ção, \(isando a in-

'

8 _ Outros assuntos de" . ,

�_.;... .........- partament:c� ele Estradàs de António .t'lCnet�I é o titu1sr COPESQA. 'capit,ão Ôrioh;, táda ,em todos
I
os quadran- 'tegr�çãr> dos ,prQgra- intt.�Jsse Municipal. ,

- -;-

A-�f
_.

:.... '" .

' ..... j.
" ' ' R0dagem, atendendo.' aos na rasta' da· Àgi:ICL.íura. Chefe ,do SerViço de àáàio tes: da nossa Pátria, . por mas 'governamentais: A pi'efeituia. 'UuniciIia!· deeriça0"" :'" :

"
. '_ ,,':

.

.. � : ,:: ,
': maiS, senÍidós re.clamos da .CoÍ're no CIICUJ,O dOS tec- da Policia Militâ:i': �pti,_ qué,s6 assim, se dará ao MuniCípiO �_ l!:stado FlorianópoliS, coordenada-

'I' ''C
')
n I M d ,.

,popqlacãb, estreitepSe. D� 'nicos. pdricipalmentl;i: os
tado· .6.roldo Ferreira\' dé .Br�il a, tranq4iliddade ne· - Uni�o.\.,

'

! ra' dó: II Congresso Catlilil-Sorfe�o·de-\.n1a ·asare!a o'aari 'sElasshÍalar ,que as, obras mais ligados aO'Hil-binete Canoinhas-, cumptimenbu cess�ria.para alcançar a ,'", nens de Municípios; ,rce»
, "c "

", ,I' : .'
: I· .)estiverqjn· .intetroplpidas do Secrewrio LuiZ uabriel, pela posse: ,DePuta,do' JQão s,ua destinação histórica; Fa� a premênCia de .tem_X berá as inscriçees das pes-,Ficam anulados, ,0$ talões �e Íl� 67r';l93 a; 67,$00 em vir' pQr a,1�'Um tempo;' em' vir- também na roda dôs coope-:. Bértoli de Taiá, trato'l rla " :Sailta. CatlJ,rma, Govêrno e po, � rr�r:ão· 'da progrlj,n;ta-, S�BIi ·interess�s. eip partude de têr sidoídesfeita � ·tplns,ação'.' q� deu i:ü+eito aos tuge dá, tl�ssida�e de Sé- radores, que as -expressões

mecanTzaçãill em sua ; 'rol!- povo, sempre professaram ção estadual. e fed�al, o .ticipa:t do' éonclay-e e � �Jll�smos.
'

,

'.

"

. ,rem efetullodos �studOs mais ,de franqueza do dr-"Antô-, '-6' Sr -6edro K"��s rir:e' os ideai$ dtlmocrátieos de- Pre(ei�o" Municipal', de ':Flo-.', ses ,t>ue,'I'o!t �iie�ll'!,os deseja;.
. . , ,

'64
' , ,"

m'o 'Pichettl," a,'grada,ra.m em, gIa. .... " � , ,;.- -
,

"/. ...Flori'll'lópólis,4 de dezembro"de 19 .

,','" minuciosOs ,sôbre" aauela
sideI:lte' da AssOlciaç@ !'Ru- fendídos, pela Revolução; " rianópolisi embora. ,exerbi- rem .ap,iesentar, . ,à" consida-E__stabeleclirientos "A Mo_del!ú''' S/A � �ni�réio 'iinPottante arté�ia puõl1ca " cheio, 'pois na �ealidáde "fOi, ,ra,1 de Mafra, tratO\!, 9-a

I

Q ,GO,vêrno estlldual, plani- tandC? dá suaS' funç6e,s, to-, ração ,.� do.: plenr"'io•.:
1

p13.ra
_à gimpIici�ade dentro" duma

assistência técnica' _ iI.. As- ficando' � nossá econõmia, �l:l' a liberdade,;. de convocàr i, multi6licácãe . e '�distribti:içã9sincei'ic'lde construtiva "que,
sociaçãD RU,ral de" Maitá. ,introd�i�, .I�as té?ni.cas os edis catarinenses para se OOS ,congressiStas. <','

'

,w{iu 'ao cft.,r ,,'Z,Gà'6riel, o
Sr. João :Pering;' agricu1t6r dEI �Iru'3traçao - ja C?� rÉmnirem, em ' '"'ongress6, .

As insôrii-Ões seTão', ,:t:ece�rupo de dtéCnlCOts dq�� 'o, IlS-. de são .Pedro de � Álcànt,ta, I:jegpdores em o�tra� 'um- Ilbs dias 16,; 17 'e '�8 de � ja-'" 'bid� �, cárt!l%fÍcto :ou< te-
sessorou ura,n e 01'8 anos ", . . 'ê' .'

-f �des, da Federaça,o': - e as- neirQ de 1965- para :debate-, leqr.ama ,_ ate o -dia 16 'de
. e meio. a�u�tos de:, asS1St nela

sim ',possibilita aos Munici. rem os s�guintes 'prinéipai� ,jan�ir() e as",têses até o) dia
. Como já é . do conh�i- tecmca. Dr, Arol,d� LOP��' .. pi�s a integração de suas :;tSsuntos: I

I' l({ de janeiro, impréteriVel-mentó ger'''l', 'na S'ecretaria Chagas", de 13ar,racao" Vl- Metn.... '

1 R t" t
-

d 'A
"Q

..... ,- ees ru uraçao' e s- ,m�nte< '\ t'da Agricúltura, o' dr. Antô- sita, cordial cj.e cumpri- o' G�vêmQ Federal, pelo sociação Cataririense. deMu-, ,, nio Pichetti; é um deputl.-Ao mentos. ,Sr., Sadl ,Marinh? Ministério dt) 'Planejamen-' niclpio�
.

e eleição dé sua'
-

Dénliro de dez di!l$,'.a _pa;'" .

do e;;ttr�mo oeste de :santa, de .��er;", �:atou , c;Ia: -tÓ,'estij. estruturando o seu D.irete_r�; .. ', _ ,,' tíl' dessa" :proê�Q.máção,' u;
. Catarina, eD,lbbra não sendo assIStencla agncola;- d;� #Plano 'Bienal e fixando, as 2 - Integração de Plan�s Pref�itur8. Munic:i:pa� .de �o-,·formado em ' uma tias pro- Xanxerê. Dr. NapQlp.;w obr�' prioritárias nacion"'fs; de· Ação; rianópolis, inidmrá. e., (l®trt-
fissões qualificadas nas ciên. XaYier do. Amarante. } �'o- 'a atual sistemática ltribu-

.

3 -:- Unific"lção' da siste- 'bliiçâo,. "'âos 'ecHs ·insc.ritos�
cias agrícolas, ,tem herança motor 'P�bllco de Moriq�':i, tária constituciQnal. torna mática tributária múnici-, do: RegulanÍ�nto' ,do II Con-

'

social "de neto f( filho de que fez .viSita cor:rlia!', Sr. oS Estado� e· os Municípios paI;"
/ .

,. gresso Catarinense de·' Mu-
R!!'ricultorês, portanto nada Aqolfo Boeing de', Itio- For- exceS&ivani8�te dependentes 4. _ 'Sugeri nova técIuoa ',niciplos.

. ':,.A
.

: i�Pede que' leve. ávante o tuna, visita de coÍltact-j e doI ,'tesouro Nl!cional; r
' para;:1 distribuição da reIl�

.

paÇo Municipál, em ""0-
pro�!;�ma, çia ,p,ºütica, de cordial. Coron.,el .J\ft\.urí!(io·. ' os' l�étodos. ,munieinais de da nácti�nal;

.

rl'an6pci1i�, ao . dias 8 de de-:
nrndução agrícola e produ- 'ng de Souza, q:re 'fax<>,.ií,o, de- tl'ihuf',os' são ob- 5 _:__' �s( "lbirac:âo. de um 'zembrO �e 1964.
tivid':l.de 'rural/que encon- :nu vísita' proi;Gcolar sole�os' e altamente 'preiu- Planó R,odoyiário Municipal Paulo
tr:ou em execu(;ão

.

da poU- cumprimentos dicia:s 'u econômica local; iptegrado;
ti�a., agrári� &Q_ve,lT�l.llenfa:l.,

.
'J'''f.,.' knv� l!loditics�a-o

'

6 - �q,usciçmaUlent(J

lIsi3smo' das a
'/"

"

'II

, :�'O �ESJADO"
.I Em Virtude do di3' de b�

.
'je ser 'santifiCado' não dare.

. mos êxjY ·;".nre e� nOsS8'8
redação 'c lJlicmas. 'motiVo
porque' ,nãõ circularemos
amanhã voltando a fàzê.lo
normalmente quintl\-f�

".
�

"

, r

Verbas "parà 'Entidades dê f'oriánó!PQ1�s, .

,

,! .

o senaÍior AtiÍío FOÍlt�na da suá, verbm pessoal,
.

fêz: OS 'se�Ült:eS destaques
"�parQ" eI1tidàdes de F!QrianópoiiS:

. � . '" '

I

1 _ 'Escola Nossa Senhora de'Fátima _ EStreitó : ; .. ,.: ...,.. LOOO.OOO,OO
�/�,Facu1dade de Senriçb 'Social de S. 'C. ',' ::.: : ; , ; .. , .. : 1.000.000,00'
3 - ,Federação Atlética Ca"tarinense

'

.. ,,: , '. ; . .•

•

" 830.000,00
'4 <-·Hospital 'dos Servidores do Estado. ' : e , •• '," .'. '10.000.000,00

! 5 7:' Hospital, de Caridade de' Flbtianópótls. , : .' .. ' ;.,.. 2.000;000,00
�, 6'_' Hóspital 'é Maternidade Sagrada.Fa�""", El>'trelto - Fpolis

.
1.000.000;00

7 - A\3ilo de órfã,os �ão - Vicénte de Pl3rWa· .,.: h .

'

•....• ,II. ; ••••••• : •.
'

1.500.00.0,°,0
." f.' - Abrigo d�. Mér,J()re'� ....:..:- PtorianóPol.iS, ' .. , .. ,

',:
, , . , '.' 4.704.000,00

. \ 9 -- Sociedade de As�V'tên:::iit" !lOS' Lázar0s e Defesa contra, a Lepra
em Santa Catanna' ; '

'

.. : , .. '., '.

• 'la 1-;- Colégio Catarinense, '

. " : .' .. , .' ..
_

.. : ..
'

, : ; : . , .. : .

""",1'1. -' Hef:f,p'"r<JIíte T;J1i':prê.itr',j'io/ eh,1. Unõi',o G8,tarinénse' dos Estu-"

ci,�!í:i��'s """.""",." " ,., .. , , , .. , .. , .

,
' ,,,,'1iOI,' •

12 �'F"àhlldudH d� ,Serviço Socüll , , .

, I ,

500:000,OG
500.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




