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Estão Chegândo As,(�stq�

Dando um colori ")
.

'fes

tivo à ?raça XV de Nov�m
,b,ro parl1 as festas; ,de fim
de ano, desde os "'Ti.mciros
'dias de der.8111.bro JÚ :se en·

contra ilmninado ü veiho
I
.•

em

no. A
desde
tem

CELESC, " SDcç,ã� de Fio

rl'lnópolis (a n t e s, pela
ELFFA}, com a ,valiosa- . cO

laboração da: escàda' "MagI
rus"; do ·Corpo de. Bombei
ros. Nêste último, fim de

semana, l)ob os olhares de
muitos curiosos, os solda

dós do fogo, numa tarefa

flob todos os aspectos mais'

de alegria e

congraçamerlto' qÍJe�) nas
féstas de 'natál 'e ano' novo,
R todos .!o\proxima, cqmo

que esquecendo as agruras
e canseiras de todo o ano.

____�_.....,......_'� ._�.L--__��� "':"_��_'_."_._.�
,

PodcnlQ� scr, i.il(m1tlu�linen,c·· :hoilf'pai; h'Oit- mãe, 1
excelentes filhos. .

,./;. .

,.

.

'

. ,

.l\-1a:s, formar.elllos senlpre jm\tQ!:l WIlll' fuuúi.ià 1íar· JmOI1Í.osa ,ou eqüi'ibt�dá cólpaz de oféreeér ao cada Mi cJ.e
.

'seus membros 'l;iquclas condições que permitam pleno e.

integral dNieu\'olvimellto da �rsonalidatle' de cátIa um

�ue ralais' do llUC a esçqla com)Jcte ao lar oferecer?-
A familia é tão importante na 'fQrmação de cada'

pessôa, boas faD,lilias' tanto têem a ott;recer à sociedade
que o se fiz�r ,em benefíCi!, dos 'lares possue 'vaJnr. Eis
porque se .iustifica guardar alguns dia} do nóssô caleI:' :

dário e dtldicú,los à fantilia,
"

I

Costa·'e Silva-.rio N'ordeste' á,
.BELÉM ,9 ·(VA) -+- As der Jfll:bas Pas"iàrInho e

"19h30m,. pousou, 08.' 09,33 pelos chefes dos como.ndos
"aérea \ de Val�clt:;:-Call3 'e': hülitafes' DepfJis de' passar
'''Avr6'' .da ,EAB conduzi-q:-, 'em ,r,evista a tl'()pa'�da JI_e

.

do ,o Ministro da Guerra., ronáutica que lhe' a;-,i'e
General Costa: " ..Silv t:" A'S 'lentoU "as .hõnras de

.

�sti
autoridades mHítares ido''';' lcr;'o Ministro da'" Guerrà

I taram um sist,ema rigo'ro":' .-assistiu <:31
.

um gra'íl'le :t('s
sisslmo de seguf&.nça, im - file de um palalique ,tl"m:t

pedindo' a
'-

'apróxini'â;'âo ,> dO"'ülÍ' :AvónicIà AlI�irante
dos reporte�'e\'; ',� liãb" per-' Bat'·r(}sb�

,

.',

mitindo que os fqtógrafos Às 13 h�rà'i:;, ':0' Min'l:;trCl
. chegassem a monos de l.i>:�- da Guerra .foi recebido
'co metrQs cie 'dlstâúcii:t: do pelo" êo'inànélhnte do 260
Miliistro, :á.c. '<?�d_e ,alll1oçou�C' ri S':'-·

. O Genei·aI.' côst<i. é Silva guií' conversou com efi-
.

foi recebido pe'o Gtit'erna-' . éiais e -sárgento3".

"I�,'--- ....
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SAlGON; 9, (VA) As -- .,'

fôrças governamentais tra-

M
·

t d
'

=���!��:t�:;S=,I- . agis ra us
�:m�::���=�:Ü��:�:r:!�':1 P'r"ese"'n":··t':'n

'

eram' atacados pelos guer- .' .

.

�, O .

rllheíros. no seminário de '
"

Neguyen l'Í'hieu, na pro-. Conforme .foi notícíaúo, QOverl'111dor Celso Ramos. O'
. víncia de Mính Dinh, infor-· transcorreu terça-feira últi-. almóço teve' lugar . n�s se
.mou-se ontem nesta ca 'üaL ma o Día da Justiça; oca-, lÕes elo Querf!ncia Páláce
Cinco dos : refugiados .nor siã� em que se: 'Uiizou 'UIl1

.. Rbtel,', 'e' estívcraín l;;;;�sen.
rerarn e quinze rícaram Fra... almôço 'de 'cônrrate-nízacão '; t� além' .flo Go:ve�or
vemente feridos, S"gundo dos Magistrados ,catarlnen- C�lso Ramo", o Presidente do- Estado, Dr. R\.1:: ens. Mo·
uma fonte nÍJL te-amerícana, ses, quando foi também 'dq Ttibunal Je Justiçá, Des., ritz dá. Costa' 'o l'residente
a luta na regíao de Ll Lao prestada homenagem .ao �ú ç:uilho�' Pei',eíra de"!v,1:e-

.' da:.Ot4em' dos ú1y?gadosdesencacteou-se na
- manhã '�'"Í >

.

de anteontem, quan-to vá
río= hatalhões· do . Vietcong
atacaram sL'11u!tâneamente
um pôst« militar que pro

t=gia aquela localidade, De

.poís ele vtoléntos .
cornba-

tos. (j/ pôs to foi tomado. e

a cídac c sitiada pelos
. guer�

.rllheíros, ( �0 tiveram que
sustentar .ntcnso tiroteio
contra os' rle[C.l150reS da cio
dado e·

aviões e .i.eJ.icópteros a r" .

mad -s, Ane�ar 40 fogo dos

guerrtlheíros, OS. ilcUn(n,)lC-r
ros pousuram em 1m Lao e :

recolheram diversos rcrí

dos, r, con }lhcil'oS mili-
as tares dos EUA nã0 f'B

contravam na. cid'lclc
Jr1omerato dor ntaque, Os co-.
muni.:stas rJ.o Vietccng-, }10r
outro Jado, investiram �gttal.: -

mente contra á província
ele Dat D0 "'- s),rléste clesta J'

SÃO PAULO, 9 (Vi\.)
'Em: discurso. ontelÍl à .noi.
te Dá CàmllTa Mu.mci:pGL.

.

de Mauã, que' llie autor·

gou 'bem como a'b sr. :\d::;
mar de Barres o titulo de

"Cidadão Mauacm;c", liís
se (1 General Ama I

Kntcl:
_. O' BrasH aca Xl. de

pu-ssar .por . úma horra,

oll1Qrgiu f eom.);nl!Wo,· H1l'lS

Blll(\)'giu,
.

graças a Deus

Acha-se, no \l10mentó, e�n

fase de lenta recupe' oçã,o
de suas' energias vita�3, 8Gb
uma tcrapôutica. amarg:1,
é verdade, mas' neressú,ria
pÓi,"to 'que o d0C11te já i "'

lava nas varcas da' mrll'tc,
- Não é hfra 'de co

b"rar um milagre da R0-

voluç'ão de Março - pr.)..;'
seguiu -, comô. se as au

toridades empenhadas em

executar os princípiOS que
a encarnam 'P'ijdessem. us 'r
uma varinha de. conc.ão. TE'

hora, sim, de cerntr fiiei
ras jlÍnto aos êl.tuais rtlrl-'

gentes do destine: do Bra
sil e trabalha�, e trabaihar
muito. Tçmos .U;11 Govér
no austero, digno, 1'88])(,11-

'sável, que �on,"am'l .'1. aju
da de todos os 01'<",5ileir05,
palra que pOSS::1, reorgani
zar a vida. nacional em .

bases firmes e du.radou
ras, eS'pecia1.l11ent� em, S"lUS

aspectos _!')conómi !.J-fina!1-
ceiroc. :8. cada um de nós
compete "c_rregar 9. :ma

.,

( '.:"

BANCO'COMiÉRCtO frNDOSTRIA út MINAS,GERAIS 'S.A.',

C�pUal Cr$ 8.000uOOO ..OOO"oo'-

Tradição e traba,lho a serviço do' PI"+Ís, ugor,a,'
também, em Santa Catarirm.. "'Ó!1l S\.I.fli' . F'Uial de
FT...oRIANÓPOLrs; ii, Pr' :a 'xV DE NOVEMBHO,
':2'J Te!.' 3'120.

C01.íHANf)A '
. ...: .REMEBS.t\H -�-' '1)j<;PoS1TQf::i
DESCONTOS - CAl.\i[BIO

,
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''!

comemoram o· «Dia· .da Justiça»
Goyernador Celso ···R��mos

lo;
.

o �ec!'ctário L... Inte

ríor .
e Justi,-:a, Deputado

'Mário. �a vare: da -::unhà

Melo; 'o Procurador Geral

dó Brasil Secção de ;::'''11ta
C''1,tarina, Dr. João' Batista
Bonassis; o Presidente da
Assoeis-cão Catarinense do
\1inisterio Público, Dr, Ênio
Demaria Cavelazzi; Desem

. barg-sdores, Juizes de Direi-
to e outras autoridades,
Na .oportunidade usou da

p��h3.Vra. oDes, Ivo Guílhon
Perr a, de M 'o, registran
do a presença do Governa
dor Celso Ramos, � "a aten

ção que S. -"l.;xch. tem dis
pensado à ntagístratura, bA
nefícíar-do o apa.elho jurli ..
cíãr+i e o bom andamento

ela justiça, 'atraindo novos

valores humanos para a

carreira, oorn o .ubstancíet
aumento da Lei 3.515"..
Em seguida, o Governa

dor, Celso Ramos acentuao
eld que "em Santa Catari
na a integridade, ela Magis
tratura, a alt .ide moral, e

a erudição ele Seus mem

bros, garantem a solidez (1.0

prestíg ,o que a Justíca des
fr ,.,ta, não sé entre os )()cle-

•

res do Estado e especial-
mente o Poder Executivo

mas generaüzac.ame.rte
no espírito público".
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r
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PANORAMA

0.11-

110

: Forçando; e111 cêrco 'hábil, o seu partido a ,Hlkrio

\ par a convenção e nesta Indicá-lo car-didate à l'J"f:Sirlf'+l>
eh {�a R�:·pú·bUca. o governadnr da Guanabara, I:omo se-

1 ,ria líclto esperar-se, se absorver'." na admínistraeão {'�_

1\
tadual até o término do seu mandato c, na época prerio
sa, movimentaria a sua campanha eleitoral. Como um
dos colaboradores da Revolução de _i\bril, normál s,�ría
que. pondo à parte sentimentos pessoais, centrtbuísse.

;. pam o cresci.ine:nto do jn'estígio' do g(j\'êJ<uo fedt:ra1,

I
{JlItT .;1'01' lJl?lO ·de uma l)regar;�o.

_

is�uta .(lc �)a r tlf;uJáris·
I
m{,s 11'ltl:anSlgentcs, quer. por melO d.O, sllê,nmo. J'orq\w"
em vérdadc; a atitude' Q)losici0:tJ�sta do passado 11ã_O di)-

I v('r�a id.imtiflcin-sc com o usá do. eRé)limbo. )cíl,bnmiJo:
,

I (l l�anlH"� ao �;1I:6l �a:,·.gob.iCtnir?'" pa.ra VQlb.ll"s('. Ctlll'l''\ _tra' uma SlUUlta8 'lqv ��� a;�"('l1('('r.. ..

"��.,, --;0\13-',. 1111&'" ,l� �hhid'.l 'qne o êilthlldato
' IH}j'nisü;t

jl1:1? se nOJldp:t_,COíll é�i[lgi:�s dc calma, busqmdo ,n}1'iu� I
• e· tOl'.mas dc agüar o IJ,lublente, 111CSllJO o cu.., que

grU'iJ-I'I ta, com 1Dll inegável }lOdel' malético atrav,és da palan:a
! .rádI, lJa ra assumir o primeiro plano, D1.an�e!'·se f'1)). per

tf;ôridajf).e, ,poJ:'Q:u-e J .ra" l1aÇâ0 de' grallLlc )Ul';t<I.,l. Ji- I �lal]entc f':dd�ncia e coJl1e� ,aí simpatias sem�re 'ioiadas
jam;:Lls ,'fugirá. A.: ";_U,,\ dPstl-, yre, democn,,·.ca � ,; :'is"à. I aos Ilue sao tldos como VItImas dos flue detem o lllH1.'r
............................... ,I e n

..

ultca dos
.. aeontedmentós que' êles próprios fOlilün,

f , tapl e expIo.ram,
.

'.

"A,� u'· :d" I·'e" O·cl'as �o.a Se"'c", r"e''tO�
..
·rtia' I. A,a�ual situação naCional foi sobrecarregada por um

- - U . lel!'l!.do de erros, de confusões e de ruil.las,' de talllltl.lho.

r.
. .

.

'1 v';ito;, q1je seria obra sóbremlIana l'emovê�Ios ti cxtil1�ui.,�'. de Educacão ". ; los, em suas illlpU.e�çÕes, sem um periodo' mais ou pw,
, I nos dilatado de sl1I1ea�ento ,:e. o�del�çã!>:" Não havia,(kil11co XI de Fe�'erL1r) da , pois/c&nnár,�ni mU«g<l'éS, ;Íllas con�eúsà't i!sforços c sa

Jf�:eu�dad�.: 6,c; p.ir�:lt.... ela! erWcios, rcun�()o a �edidçãÓ. de' todos; no sentido d�<W�6'C;:; ;ft1rfàklo;j�;�;\ �nturJnÍ) II emb(m.l, serená c lcntaulentc; reàlizar·se a. tarêra reaJ-Osval{lino·:· S·�·a"heli�� e ?:'ofiJ, •

'o 1:n�lltC '�]gant'csca.. F': essa dedieat;:ão .teria, em maior Uo .

Mafia ele Lourdes '!Ta.:,::, se, previ.dente,. sCI1Sat�lÍllent�, de partir dos quc parti.
'O titulr':r da Po.st"., ja cIpal'am elas respoJlsabiÍid�des de ins't�tuição

.

de ,UlllltE'dufCái;ao" recebeu ��.mbdlll 11m... ordem democrática e administratha, Nem se po.
derão C01Jlllreender esfOl'ços dispersh-os, nem inenos ;""1-,
tudcs que cO,lltrarie,m, 'Oponham obstáculo� e prejuizo:;
'aos Que tudo dão de si para reconduzir a nação à cxata
caí.ninhaua do seu alto destino.

pedta" p��uo c;':> ('(>1"

nielhante .111ú:io . de', t�rv- I

ljoSi.tos, 'será posil.Ívei 'calí ..

mar o
� áJ:}Jeti�0 ijl1� ';ü�n"

que e o
- completo XQSk1,b�"

leciil1eJito da; pátri�; €;B�'�i::
mecida,

- Se to�os ,'os b.r�sih(ros"" .Q SecretárIO d::: Educa-de, boa-vontá{Je e\'veJ,;d�i(H .

.

çao :. e C'fllL':ira, Deptitadc .rnmcn.te patrio�as se unl- 'Lduf'o �(}Cks" reetljeu em
rem. pala a· con�ecuç:io 1141, [?udiêl1cI1l, 1�8 ;l.ia ciê OJ1-LC)ln:,obra ei1:cet�.da pelo DtLm[

em seu galJinete ele tra!);'l.Gb,·erno
.. da, Rcpúblie,l
, lho, as següintes peSSQ8S:c1isse o Comandante, do iI :

Deputac!Q [lib /....,Oh.Cl'C'F"Exército' - :�s cOrlf-Cl'S r

Arll1ando r;Jlil: prefeito em audiência para ([::;3;Jo7-�·:'b�'c.)\':li'i.o, dfl ana1'C.luia ..,

.le An'óio .;.'7r)l1ta Sr. Iria cho, Diretores de ciÍ"\"c.l'sas'
. da agitaçao - cOlllunist '.s Zp,I;do; ; ,::'1', ,Jõâo Jb�:;) Leal Diretorias, ·taquela <;o.�' e··
ou nuo - bradarão no de 'd

'.

·ti C t" taria..serto, Um povo line e f _ ��:_.,�ll. tç o ,en 1'9 ,ea--:
__�' __.' __ '_ __., ,____

i
� -_. -�---_., -- - --- - � I A estratégia. adotada pelo governante gmmabarino,Iiz, que pOde trabálhar com,. 'A'

�'

.

Idi" I f",
. '

VI'ao exp o e em peno voo
. sem re relO· a nn1HtJ.sos temperamentai.s violentos, n50tranqu�Jjdade

.

e repous'll" .,.. '_ !:i
.

di"_ I com na nem con' z com as graves responsabilidadl'Sem seu lar, l�O seiá de su,

I
.

1 t 'b ..,� LA PAZ,. 9 (VA) - Um :Lóide Aéreo Boliviano, Não de ll( éraJJçllque se a..n ue. A

.0•.ellSivà po:.::. êle dcsenca-família, sem tortilras lni.!"
,. ,

.� bimotor' aa Ael..ovias Abarol1 foram' ainda apuradas as (h.mda, y.is:mdo à qucda.. de ministr\)s de Estado, aosamea�as,. sem" denúncltl.S explodiu em pleno .al'I 'cau- causas do acidente, mas �\l-' I qual!,! tem. a.cu"sado em estilo panfletário, at:i,rÍgia. cm
.

nem Trail'ões, l1áó l)ode a"'- "," , 'pando a morte .de 'onze pas- gumàs testemunhas da·. mi-
.

eheio o prÓI}rio Presidente da República, a· .quem cahe,pirar, a outra coisa' 'além.·' ·t· ad" '""sageÍl'os e ele· quatro tripu- na MillUIll, que viram o, ele-' 1)011 lea, mUllstrauva e constitucionalnlcnté a rcspon.da vida democra' tI'ca ' .

d t '
'

lantes, informou-se oficial- sastre, a f i rma m que o sahtüdadc e acer os e desmandos. '

têntics, à base das l·n·st_i- ",',
.. -' I

d bcmente nesta' capital. O de- aviãó, que voava entre esta lhas, excepclOnan o a cá ça, para i:crir o 'corpo do. tuições que estnitur'lt.ü O"
..

.

-. �

di
.

- sastre ocotreu às 10 horas capital e o centro aurífero I I)�'9pl'JO go;verno, o can dato à s�cessão deslembrO"u.se,Estado brasileiro, Rec"'.br-!-· (1 ')d' .

1 d' f" I j� t'ti C '1
c - OCaIS e ontem e entre Tipuam, expo lU no ar, .11lor orça (O seu ogo a co, que o s�_ aste o Branco'mo-las das: gerações 4Uê: os passageiros encontrava. ----., não se omite, não foge ao pêso do encargo supremo queas construíram; estamos se o General de Aviação re. lhe foi confiado, não descura os maIs llÚllÍínos e varia.(pro'cluando utua.lilá-Ias formap.o Armando (COl·tez, Marlon d.os problemas, que exa:ri:rlna, estuda, l!ixãndo' conclusões,'passa-Ias';'emos, aperfei- que eX}'lrcia no nôvo .dovêr- ; e, o"qtw ,é'imporbllte no caso, não concedeu �ivre arbí.çoadas e .vigo!osas, à 1.208- .no f) cargo de' presidente <;lo \

A"ffi'é,'açado
�

.\'
trio aos seüs a,lxiliare� .. criando setores estanques, a.i

j.

-_.-.-C-_.-.
__......-:-·-,�;;_.--_;;-------�

,
iude' que colid.iria até mesmo cOJn os prin9pios b.lerá]'·amisa impassavel Ullima :tlovidade ' . quicos, ccÚps�lldo a harmoniosa orientação conjunta do

M .

G I' Ed f'" de "MQrfe .

soergwmento nacional.
.. agallue iA ena

. i leiO Jacque- Por outro lado, a l1el:Lurbação do ambiente po:litil�o,
1· L 2

tos A:N'"SELES, 9 (VA) sob o nôvo molde, estaria a gerar imprevista jll(luieta�
.

In-e:-- Gja .

.

- Investig':1d'ores da polí- ção, não alJCnas generalizada com a criação e desf.'nvo]-
---- cia prenderam 'a ex-espôl'll vilnellto d'e sombrias crises, em repercussão e cfdt{.s

.AJ·'nda· O· ,Proble''m'a d "R f
.

d
de Marlon. :)3ran4!!l, Anna impreVlsi�'eis, mas ainda cOlllprometendo a. posição cm'

-

-
- OS '··e �g Ia os .Kashfi, de 30 anos, quando que se !ilitua a agremiação udenista, alheia, ao quc pare.

RIO, (VA) -:- "0 itama:- 'NeI;Va: Moreira, quç' asi!a-
esta, corria pelos coredores ce, ao procedimento pessoal do seu candii:luto, e, assim'lrati mantinha 'ontem sua. d t"
de um hotel em BrentwooQ., "tomada de,perplexidad,.e e ta.l.vez� dê ir:reJ.)rimÍ\rcl dese!!-os, em ou ros paIses, "n - vestiii.a- de camIsola. e comatitude de re.serva' em 1'e- traram. no' U.ruguai CO'HO C!lnto, levando·a, eventualmente, a Ulnà l'etificação da

lação' ao plOblema dos asi- ram-se em atividades poli-
Ul1'i revólver na mão, à' pro·

i'
conduta já firmatJa.. ,

lados políticõs do Ul"lguai. ticas,
cura do ex·marido e do fi-'

. Níi.o há esquecer quc, tomando :rumQ düerente ao

'Porta-voz dOi Mjnistério' O Itamarati consic1eroJ
lho Clo .. oas'll, Christian De·

i
que a renol'adora ativjdade revolucionária vai palmi·

das. Relações
.

Exteriores vi, de seis anos de idade. lhando, mais, 'possiv.ellllente,. 'para adJ'udicar,se. li lide.[- que' o noticiário publicajo Anna 'obteve' divórcio dedi.ss·e que 'todos os entell-' a respeito na impreii!>a. Brando, em 1957, dois anes
rança chil única e éxelusIva, , quando esta ,'cm 'sendo'

dimel1to.s. estão sendo fe:- 1 t
.

escrcida',com autenticidade, pelo Presidente, o go\'eman·vem senc.o um .anto ,UU, depeis de casada sob a ale. .

t.as atraves da nossa em- a t d" - te guamlbarino esteÍule,
_ evidentemente, linba lJaralc1a.uan o .ex�gera o, iPOIS· e gação 'de crueldade

, extre-b,aixuda que o Embaixadü,t;" poucq lJrovavel q B à. do comUDo.brizll:olismo, pelas características t'm 'me
,

ue o. r�,- ma, 'adq1..'!itindo, igualmente,Pio Correia man�fC)ltou �o s11 chegue a adotar, ,'.llna a eustódia do filho C0m a
importam, objetivando a erosão dó terreno em que ª

Conselho NacionàI de Go.:.. atl'tude _, .

t· t
.,' Revolução le,'allta .e consolida � seu domínio.: usrag lca con ra. o condição d.e que Marlon ,. , '

vê>.:l1.0 do. Urugu'ai o dn"ca- U
.

. .
4. troca de cartas.entre o Presidente e o Goverua-, ,rugual por. Causa dos a:;\,� Brando 'pudessé vi,sitá-Io.' ,., ,

gradÇ>
.

das autoridades b.:ú",: .

lados. .A' Embaixada' do Interrogado pela polícia, I dor dete,;c, pQrélll, à ��av;idade dós 'acontecimentos, De·
sileiras

...

em rel.açio ao (:0111 B 'l t· ".. teve,a-, pelo menos, telllllOr,àriamente. 'Quer dizer - até.". - raSl COlloll1Uara VlglUpd,) Brando djsse que sett f.ilho .

�'ortal1lel1to d.o .sr, ..

d 1" que répontem .no.vos motivos·pretextos pára ser trunca·.

.., a açao aque es elementos' corria -perigo, uma 'vez que:çirizol:;t . e, especi e el1viElanGo ,eSforços lja"'� ,Anna tom um 1'ey61ver cu.r�
� da a noimali.dad� em que. ter;\ de .fÍuir a viela de. 0.

���a. s���eseA1n��l'110e a;'
'on,Q"c,

qu� O Urnguai os Q�'l'lg12e regado em casa e está cons-I tica'E ait} J.1,"quc a càhilaii� �OrYeh.tura. _lJa.. �Sj.l.,',:.geiA.·., ;i.�:a respeitar ó direito de tantêmente sob a· infh.lên- _

'

Max ela. Costa S�m'tos ',; asilo,
.. _.'�.,, ._._._._.�___

í.:L:; U0 b",�,t.i'(,:itii;C,J, !. ._�_a, so�.r_e_t_u_d��� .. ��� "!l�l1sa pa.r_1L_·_ll_�_éill_t�����:' .: '

';�:

·1
I
I
I
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Saata Catal'j"u, rOS5U€'
.

A medida qua o tempo alguma indústria, notada

passa, vai se avolumando mente na região norte, 'Nos
a campanha e:11 prol

.

ela so comércio é bastante aba

construção ela rodovía fe- lizado. Possuimos tudo, 1-'::\":
deral, BR 59. Bemaua p. ra crescermos. Possuimos

passada; no Congresso Mu- indústrias, agricultura 11'.)r- ,.,..... --- ---

nicipalista realizado pelo mal e outras rentes �'� ri-

.

A Humbe' rto F.·.'ernan.des SpeltzlBAM � Instituto Brasil€i- quezas, Menos estradas, 13:s-
.

ro de Administração ::-'1ani- ta é a verdade íncontestá- ,

PAULOComunique-se com teu irmão .

eípal, _ em Cabeçudas, íoí- vel..
ventilado o problema redo- O transporte . ro.dovh1-io NILSON.
vi'ái.rio de Santa Catarina, não é de - todo parílízado. Editôra "O Estado do Paraná" SIA,
sendo na opottunídade.. a- O setor portuário é _b?:,tan
presentado um requerímen te avantajado. Cil'Em;pô os Rua Barão do '1io Branco, n. 556' - (por
to a pt€sidêl1cia dos traba- casos ele São Francisco, J.Ü� telefonema das 9,.0 às -24 hs.) Fones: 4-.5000
lhos, assinado pelos eonrr:res _ ·.jaí, Laguna e Irnbituoa. "

.

ststas, no sellt�(�� de que se pôrto de Imliítuba, por C'.- e 4-:000 - Curitiba - Paraná.
ja tratado diretamente com xernplo, é co�ideradÇl co

a Presidente '1a· -República mo um. dos rO' mais movi

do cruciante prdblema. mentados do País, Por ele

se processa o escoamento v

do carvão mineral da reglâo
sulina. Uma frota de navios

da Cia. Siderúrgica Nacio

nal, realiza quase que díà
riamente, o .transporte pera
Volta Redonda

')
,

.

De 'um .modo geral,. "San -

.

" , .

ta Catarina precisa da'BR-
-

.:
. ,

.

5J}". Há; portanto, a impe-' '/' conte.ciine..·.:.·rJlO.. �'. Socià/s
ríosa necessidade ele úma

.
.' '.

Prova disto é que, a DR.-2 . ação no sentido de que S,,3,

�
-'.

que Iíga C.triLiba a Porto
_ construção seja em breve,

•

l M' i' �.-

Alegre, apresenta, de dia. uma fagueira realidade.
. � ""'\��

'para dia, maior volume de .

Não se pode conceber 1'.,:'0- "
. t

trânsito, Todos ')s veículos gresso sem estradas. CASAMÉNTO DE MARIA CLOTILDE DIA 22' PRO'-

que procedem do norte elo Soou, a hora ,pois,' ;'8, XIMO

t50NTPA MrJ9Cltg,
. 8ARIITA�, . PUlGAg
r:(JPIM e rRAçA�.-

Deiea:v.�jRl@il,& ,�do Es
tado e a BR-59.

Manuel Martin" ramos QU .não, é um elos Ia
. tores preponderantes para
esse -negativismo p-r�_gfe-ii"is
ta.

-

o

2';81

JobnSOD dá iniviô siu!bólicu á
CWºiªnS��,�Çª�ia��·i���!!º:"Ç�·���1
dente Johnson retíro-: elo telígêncía é a h'lse de 1'0S-. Monumento a L.iT'.Cci: 1 r e'l h11Íções volurrtár ías.
terreno a' príme+a pa de sa convicção" _ ursse o sr. f'rente ao local, tendo o rio O Presídenr« Kec"edy 2

terra, Canelo ín., ii) símbó- 'Johson, d-urante O' cerírnô- de permeio, o.mie SI' (',1('0;1- sua €s_t)ôsa '.l,D';L�r_qn. at i. a:
lico à construção do Cen- nís, .. e '1lÍ<" 1 dos trabalhos. tra sepultado o Pr" ,idlinw' mente o projcr. de CO,llS-
tro Kennedy de Artes Cê- O Centro, ",ns�grado à assassinado, no' C(.;J�':]:,erio trueão do C ; lI.V:'!) ..
nicas. memória do, Presidente l\Tacional de ArlingL_)lJ. 1:>.

. Idéia de Wl'1 -:-�c11Ll'o
. "Êst� Centro simbolizará Kennedy, .será construido Fiesenhadó . pelo arquite- \�lJ!-tural NacT);'�,1 surz-u

nossa convicção de que o as margens do Rio p."\tq- to Edwad Durell '3'011('. te - C/ura!.." o g-QV2·�r.1) .to p�, '

sídente Ej.,�'nhcwer. ,qlle
antecedeu .-, d(, Presíden te

Aliás, para 1l·:SSu. insaüs

fação, Santa C�.tal1Ína é e011

siderado , em todo I'ais, co

mo o Estado que p')SS�lC as

piores estradas, E, ínfe líz

mente, não podemos protes
tar contra tais opiniões ou
afirmações Porque a verda
de é que, não possuímos
hôas estradas.

Pais, .com· destino ao Rio. união de todos por um e

pl'aI!de do .sul, não vão, 10-

gtcamente.i detxs e de viaja �--------' --- ,,-"
rem pela BR-2, asf:;-·U;;tdrt

NàdG de
-

REB:TES
para viajarem pela B:5'.-59

esburacada. E quem perde
somos nós, catarínenses.>
Observemos o precário ín
dice

.

de progresso 'na' regiâQ
sul do Estado, onde, há . as

Ex;':a em sei- carro

Lona de .·reies COLADAS
jazidas de carvão mineral. \

- 60% mais no apr...iveita
E' uma regia" qpe. já po- (m"lnto dai" Lvoas.

deria apresentar ll1:l:ior, ln") CAS'A :DOS. FRE'li"�tgresso, mr '.8 acc:·. do r]c-· v_
se••volvimento. Todavi::t, o

problem.a das t_' ,·adc•• ;;. 'JUc.

. ·1.ua �"ntos Saraiva 453
..;�S'l'RET'1'n

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

.p'
"

,

UMA CARTA� AGUA PARA A' S.i\L
DANHA MARINHO - Escrev-em rnoradQ
res da rua Saldanha Marinho, ne��a Capita1
há dois passos apenas da Praça 15 de }T"vem

, bro, carta na qual contam a � �a odissé.a, pelf.
falta d'água, que, há cerca, de tres ;neses vel1

faltando ,diàriamente nayuela rua Ulna das
mais centrais da Cidade. A carh é m€:io lon

ga e p.or· isso, -vamos resumí-�a. Dize:--,: os mis

sivistas, que vêm· lançando m·ê'!" de todos .os

recurscs, inclusive o fie pedidos constantes

Repartlcão de 'Agua e EsgoT0s, para çessa.

aquele inexplicável' a.lOrrnalidade. Anorma·
lidade pàra a qual n5.C' 1,.' o.xplicação cabíve

Da-� que,o.s morad\...·es da4 .....ela rua es�

tão com as torneiras vasias de suas r-esidên· .

cia. Depó;:s de um mingu::tdo fornecimento pt.
'

la manhã, fecham o registro (' da:, o dia e no

te inteira,,'nãcr corre m21S un1. :�o d'água .. POI

isso, pedem:"nos que por f'l'I"so :'1termédio S(

ja solicitado das autoridaG_es competentes
que faç�m cessar esse doloroso 'impasse, par<'
os mcradorcs da rua S.)ldanha lVfarlhho qm
nãó têm agua nem' para tomar.

Aqui fica o apelo, que julgamos justís

:VISITE, ,

�fo�
?�'

'_IM...E_Y_E:R.....I

simo.

Sey �\Jpao gratuito
.

.

�
1

NaJUrna. _

,

� ,
'.

I ,

r ; "

t, i '

•

.

� j ,I', j
�! '"�\'

.

PINTURA: 51a. Exuosiçâo
.

'
.

MARGARIDA - O l1l0S<::0 conterrâneo. sr·

AcaTy M�rgarid:;'l, inspiradc ::t�!ista e pint�:t
conterrâll,eo �caha de a.brir à sua 51a. Expo.s
.ção de. explêndidos qüadI'os, numa das deper .

dêricias ela firma Hcpcke} so.� o honro.so pa
trócínia do Depal"tan�tnto de Cultura da S
cretaria de Educação e Cultura \.::l �sta.do.

t.

[
Aguarde o sor.t,ªto.'· <ira 23 de

c;'ez�rnbro. dê�1e _beil.sSirno.� útil

con·jugado.

r

f '

Acary já realizou duas mostras de seu:;

quadros em São. Paulo; onele conseguiu me

dalhas de '

prata e ouro. Expos
.

também na

Bahia, em�'Pôrto Alegre e em Curitiba., me

recendo em todas essas móstras medalhas
de prata e Meus.ão Honrosa. Agora este:.. aJ:}l"';
sentando a sua 51a. Exposição em sua t�:r.ra
natal merecendo. os aplausos de seus, conter-,
J:'·âneo$. Vários. quadJ(os já foram _JqU!iridos.

São. homenaeados 'pelo. e�pooitOl;, os srs

Lauro Loeks SecretáIiio de E4uç�ã.o. e

Generàl Paulo Vieira da Rosa?, Prefeito. 1\tlu-
iljoipaL il...... ' • �.J_ii�h._I:��.Mtóiii

T í:: R
R ,l.
N S T.�R U ç r:. o

é: a, sofúç�o definitiva para ql,Jem vai

construi,r e>.U
.

"I;'forrn ar.

, j., , !'

' .. :"

um por todos. Uma campa
nha noore, patriótica que
visa tt� sõ i<t nte a grande
za: de' Santa Catarina e po:

qU€ não dizer, do sul do
País.. Soou a hora, especí.d
mente, para que 0& n033;)S

representantes na Câmara
Federal e .no Senado da Re

pública, façam sentir a

quem de direito, esta n<)-'

cessídade para nossa terrae ,

E" o momento em que, as

paixões partidárias devem
ficar' de lado para que a

união possa, realmente FA
ZER A FORÇAr. Fôrça pelo
progresso de nosso Estado

.

e do Brê:_s'il.
, ,

ArUges
.

para Cavalheir&s � Senhoras
. Magazine Galeria - .Edilício Jacque
line -'Loja2

SABADO o CASAL BARBATO, FESTEJA BODAS DE

PRATA

De Joinville: Umdelicioso jantar na residência do

senhor e senhora dr. Marcos Gustavo
.

Grossemba-
.

cher (Silvia), reuniu' gente da' sociedade joinvillense.
Entre os convidados, destacava-se o. senhor e a senho

ra. dr. Gioso Neves.

I

Muito bonita estava a recepção do casamento de

Maria HeIepa Di Bernardi, com o senhor Vitor Cos

ta, no salão Vermelho do Mário HoteL _o esmerado

serviço de bar e copa esta "1 cargo do competente se

nhor Eduardo Rosa.

Boda de Prata: Será altamente festejada sábado
.

próximo, os vinte e cinco anos do matrimônio do ca

.sal senhor e senhora JOrge B'lrbato (Benta). Na Ca·.

tedral Metropolitana será celebrada uma mi'ssa em

ação de graça.

'. \
.�. ,

I
. ,

�astante movimentada aconteceu a festa do

"Chopp" sáb9.do p. passada na sede Balneária do Clu

be Doze de AgôstÓ. A 'promoção do Departamenfo so

cial es.tá sendo assunto;

..

Foi visto muito bem acompanhado em recente

reunião social o. senhor Pau.lo Alves, gerente do -Ban

co Agrícola MercantiLdo Rio Grande do Sul.

Marcado para o dia 22 próx.imo, o caS'lmento de

Maria Clotilde Araújo, com o senhor Maurício Mon

teiro.

A cerl.wônia religiosa dar-se-á na Igreja de São Fran

,cisco, as desessete e trinta horas, logo J:lPÓS os noi

vos e famili,ares' recebem os' convidados nos salões

do Lira Tenis Clube.

Está selíldo ponto de atração na cidade, as vitrí
nes da lojas Carlos Hoepck S. A., com a .esposição dos

lindos brinquedos para ci Natal.

Foi Patrono dos Contadores de 1964, da Acade

mia de Comércio de Santa Catarina, o dr. Francisco

Grillo.

Sábado, nos salões do Jockey Clube' do P'lraná,
realizll,r-se-á a noite de gala, comemoração do "Gran

de Prêmio Paraná 1964" � Entre' outras atrações Eli

zete Cardoso, participará do movm1enta "Show".

A "Nova'Record" faz lan,çamento dos "Discos"

Cartões de Bôas Festas,:;t:lara.o Natal e Ano. Novo.'

• Sábª,do. no. QuerêIic;ia. Palaee, realizar-se-á o bai

le de fo.rma�� d,a F�de de Farmácia, da Uni

versidade ele Sant� Catarilla.

PrQcedel;lte 'dO�e
.
Janeiro., �hegou ontem a

nossà cidade\ pelo. yiscount;_ da Vasp o senhor Fernan

do. Faria.

/'

o senl_lo.r e 3.. senho.:r� Evalfto l\1:osimann (Sonia),
.Ele.Presidente do. Lio.ns Clube de Florianópolis, no

próximo dia 18, reeepciQnarão os "Lions e Domado

,ià&" para um jantar festiv:o no Querência Palace.

"No Rio foi eléito vice-presidente da Associa�ão
tnt�r -Americana' de Hoteis na América do sul, o dr.

:�dll'1rdO Tapajós, niretor do Hotel Glória.

-l:"Tlcotltta-se enl nossa cidade, o conceituado Hote

�'2l:() um dos Diretores da Sociedade Hoteleira 'Que
:c:; _�a, senhor Rãmiro Fêrnandes ..

'Procedente de Porto Alegre, encontra-se em nos

sa, cidade o senhor e a senhora AntÔnio Rizzo (Syrta).
Ao simpático casal, -os nossos votos de boas vindas�

Os Formandos da Faculdade de Filosofia da Uni

vers�da:de de Santa Catarina, dia 17 próximo, estarão

festejan,do sua. formatura com noite de gala, nos sa

lões do Querência Palace.
•

A Rireção da CELESC, em nossa cidade, logo
mais as 18 horaS, recepcibnará a imprensa falada e

escritá d'l capital, para um coquiteI na Churrascaria

"Líndacap" '_ Àgradecemos a gentíleza do convite e

tntl8 :r�úmds pil-ra estar prese�te ao aconteclmento.

.1,,::.12:
.'
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Arnaldo -s, 'Th' '
, ,"" - ,

,

',lago gíme de vida ,de.�'rellj,ção'.' ra- mostrar como VIVIam os irão .produzmdo, ao ,'lortg:i ,,sei, tIe, ci-ência pr.ópria _que

que a ',existência 'd� rlldda�la, '

;rosaos .aboaígenes: aos ru-i- 'dos séculos, ,·d-os mílêrües
'

a cousa é assim como .estou
massa humana :' das zonas .dosvdêsse ,edifício.e num. maior ílustracão em .tortos dizendo:' tenho á!.l'ia um;"

.ruraís -do país, . passou' á. ,�Q� grande' galpão adrede pfe.- os ',li�meri's'
.

�as 'dei'xem �,s caSirÍlia·'· em S. Francisco
rrer .il!cr'iveis �ne�,essida:des ,'paraêi� 'para: êsse. fim, dlver massas' ai�da- ígnaras" algtl' DnUe mora um médico Já
,sendo', alarmante o' estado: sos -engenhos : de açucar e ma,'ca��cidade 'de ·'prov.erem· bastants prestígtoso áli._N,)s .

de·pobreza em qué se ába ':de farinha, convertidos' em à sua"_pr6ptia
. subsistenda so àrintrato 'foi apenas "':le

dam os iiQssoS�;ir{nij.os bra- p-eças 'a:rq�eológie'as, sem ou para. terem, r1iberdadé, .co- booo"i 'quando 6' precís-i,'
sllelros,

,.

os nossós ·cabO��o:' Ú''c>' quãlquer préstimo que '. mo 'fez ·Gândi na- India" con .' peco-lhe' u maumentosmno
. som·ente'.s.enclo:dadQ ao ele .. o de. mostrar como se, fa-: segutnüó ,p., lndepend'êÍlcia de, aluguel - e .êll' concor-

. menta oriundo dà' emtgp.- bricavain 'taís procutos.. da sua .pátría, de [ugn bri.. da, -Sornos tão felizes com
.

ção 'dos outros países 'pa':3. ,

"

. !â�il�o, mediante a .res+a.i éssa praxe! Deixem, Sn.:;.
a Brasil, y'hrerem uma. exi:;-. 'Esta- a ·se, ,reprodu�lr' 0 racão. da, tecehú;win p-or,

"

IC'gislacróres, o nosso ' bom

.

(1" desregramentos da cul têncía. rnáís f:á:çi:l: -\sso :�ór
"

pro,cess? de.,aculturação 'que mete da roca d'::, rnao.' ,.� 'povo- da zona rural ViVH'

·lI.� ocidental, de que SC".
que,' provlndos- "de 'naCÔ0'i, ,espanhOls, -íngleaes e mos-. ',.,.., ,ê� 'Ii>Ü� Bimpliciçlr,i , ,

,
" . mo port g e

' Procedem .

os
'

nossos' legl's '

mos 'mais benéficiarios ��o
mais .en1l'61vi4�s nO�':mear'- '. 11,11 �es empre�a- 1 d ,''- _ ;, '

'Emcessós,;dé légiRlação, Plln
que dres de institu"kõe"·coln.nl'.·,'- � ,rd�,m,par't'd',com :os,:·,.POVOS"ll").-

. a ores, voltando.'a;r,�s �e cir.ialii1€lnte deixem que êleiJ
. " ,

espontâneamente copa �
-,_, "" ' tanta ,..... ,H >; •. , >' •

_
,,-

cadas, Clano' que. s'a"'e'm"d·"c:-. .lg,enas,. a. :4-m.er}ca e '003
" COUl��c,açao ,:ao- .":',ilS- , voltem. aos seus engenhosi(iClpes, vão estabel\e,cendo '"

,

t
- te t ....

cada "
. senveneílhar' d'essa�' conf... ;; "ou ros ·contmf.l1'ltes e ", q>.ie' � ,e nos CC",l�OS, ,1105 te�m 1 ''''f b ", ucar.' 'nülsca \:>

vez maIS dlflculdade� ,). ,< . OU1h"" d' . -,. lamentos de' nivelo' 'i=,' Óac', c�, :a. !,lC�r aG, '. '

na v'd d
�

cacões"ema,l"ován't· ',e�gen r�)U,.no·Brasll, ) eK-
"

"', ," ,',.' '.e,1'a1.·Uiha',(le mandlOca;,�1 a os homens dei-
-

',.: a.,rIÇL " •

t ,'.'

d' \1 -
'. 1

.
.

. o povo da l'
". �

xand _' A'" passam a' adotar com '::p"êp" )', ermnnQ e:mI hoes (e" lJ, .. " zona<"r,ura ,'po_Spa ,.o" E'
" . nome d"'.')-o os a merCe uns do-

'

'.,
'

" .... => d' 't i 'd continuar como: "ates' ie' fS�,?:.q�,; e� -

.

'

..

'

outI' t t·
.,

digno de .nóta riàtu,r:�lln{m' . ·rgenas, q\le er:,:tm SI O. '. � "" ': -ses ·nClsS:0s 'lI'maOS bras'·e�·os, an o maIS agravad:t t
" "," '::"" .',' _-, .;, ,sa]vos, 'se,houve'sse'urll' pnu '30. a ,fabrIcar law!ll.arn:e:1-" '."�, 'h' 1

' 'ldemellt"quanto mais deficiente o b ',e.:�orq��.,,/a9-u�i.:en,�ot;t�,r�m'. o·." '�' 'O,' '<;".;�,. te o'-s-e ..
- .. ',. ,".;,. l'0S','·'V·C:10 lU.!'l11 ..

;

dice ..

d'
,

.

.

'

por. 'éssa.S "r�,Zoes, � müH.o' ,,�o. ,1,n8:1S, de b?pd���, :_.�_a< _.' u;-aç�ar � �l�", "

' '. peojr ·-aos -homem que hú]e
_

lU lVldual de llustm -

/.�i� '. 'faeilidaf .��<. ,', ..;' ,'"..' n,a· ,alma'. dos
-

eont!'ll;stacio-
.

,

tao ,gqs.tos()�,.e �'��llir�entc/ a' :.
Ii

', ... ,., . ".' é' 'rtse- '. • .o,' "

'.

çao e de sagacidade ":_'-' ',.o,.
" ,';' _:_ • '.:,

_

,'
••",.,,":" ••

' .o,' ;

,'Sl:ü{ fãr1ft'ha '-(de' ;'a.nrlf """ o.s. go.v,ex-;l1am",em o" '--.---,-__..... --�,._.-----_.,,�-'- �--------_._------_.-

que p t··· , .. '�,<. '
... '" ' .. ,��-: ...:'.,/., . r,�s,. .

. ,"" """',;.',', '�- .. ,�c.�, :qlferl'cia�\de hma 'revoluçfi.o

"e I
\

"
'.

O'
, ra lcamente slgnlfrcq :V(;lJaI1;l Q� nossQs,caros,,,,. .. .'

.,', ,,'os
.. 'setils'.be!Jll)s,�,de,r.<Lasstl...,'()'i.i"·.'·":,�>,,· ;- "

, .

',.'

I
' .

.

r"ij
"

k'"Poder uma r d
'"

.' .

t'"
L'

,'",. ''- ',,'
• .",' "," ",,' " "

••

'o',' /. 'o: ,","', YOl'tJy'dénClal e que ve.'.o s-a -

.',
"

.

�
-.

"..l""",'" ,

\
e UZISSlma! lP, rlClOS':0�que,'ac6:nteé'eu:'·côm.. ,; Reservamos-,. :às·· cQ·,rs:ls:\.,d·e �tap'lOca":os sm'!!';":, 0.:)'[1),,'" • ,'.<" ':.

'"

, '" ' '.; ,.",.� '"

.

noria dispôr '
, '. " .. ,", .o,

" ,', ,.:, ' .' "" •
" •. ,'. '.", � .,

•

'", " ,Ia·r·o ·,Brasll das p.:arras elo ii, _
'

. � s.eu talal�:it- o a���t�c:��nto "�e, ,:1çuP.?!<�. Com.p]lca�lS��!llàs d�,�ta" cT,- .' g'9.s:tos��slln,os,\'d� ',madlpuy'l:'; ..,' ,.. ,{ ",.';
-,

. .", �;;y.,:�,.'
. .

d� Imensa mal0rIa dos h�:-
.

e f�riilq-a- pe,lo",iliteriÓÍ'_-em' ,. viliZação
.

te.choI:6gica: flai'a,' tão.' a)imentraios:.. :-A '. ll'às,sa ,c(')�un.l,stt_J.O! ..... c .

• -'." !".' '.'

b:tantes do planeta, 'por' ;3-, todos 'os', Êstados' dQ '.BrasH. ",Os.:6xceJsQs: in�trjmÍ:ént.ú.'5' da' :g'��te do'.' c�po':n'5,;o )ócl_'ê:' '::"
. "

, 'És.te é úm ....�stintd,'qti� '�.iá'.
'

çao ainda é "!iís�fiéiél1te "', D!:J ,tal�;rnado 'i$�
.

'Coinpiiéeü�:a.:. dif1;Ísão " Gi�n.tiíff��; . .'ies{�í:ve- cónj.prar açucar�Pé�el�; i.l�tl,< . ". deYEltí� ter .ab�dap.o 'an�e, 'i;"
SO �es.mo que se a Í!}stru -. legislaçã:O " ,1isc;al, "<me . .0.5;. �'nros os iJ;riéfisas' cálculos dil.. pode'm�is: cOJ:nprã�; pà.O- 'de .-iormertte, mas por.

.

Qúal-
ausencla de educaçã� 'Cf, ca·· nossos ,,·;caboc.los ' �tÍ've;ra� .. ' algebra; ,di_ trtgonomeitrià;>' ,trigo:" se':'lhet'n� ':P0SSjbilt� . quermotivo' 's6 ,;�g.ora é.' ty':' ':, : .. '�.,,-A,�� c.'e� -,m,b..:I'e',ia G""erd E'Y,t ra�o'�d,' n a' ri' ada vez mais alarmante. '. ,qeabàndonar'os'seus' éng!;'-':'.logaritmÓs:,e.cálcuJo,s' dlfe-" 'tam o.,ugO'.dQs�;;eus·��:�e.n'g·�:-, ic. ,"

ma :em '"'ossa co�unà;. ','" ..J:J
.

I "'-- -A J-

,Como em �era� sucede à nho& de :rabricaçã6',de:�açu- -ie�éiais 'pa:r'à:, a:s ,co.mPt:c.:,J·::'·
.

nu?s, i:rel-�ue: w.a,ba:'lf�,?:·rã0· __

�,� �,','
"

Em p,..uneir2' 'iu,�ar, '�d�y-�', ,.,:-',' , c o r... 'V Ü C A ç Ã o
moderna ,le�lslaçao fis !2.1. ' c3;r ..� .qaquele -açucilir 'ma'l" ,dI�s:�ma� � oJ?e:rações .,geádési- os

.. nrs:sq�, irni:'áq�<b�·.�.si,le.i�,'�
. .-:� ,

'
, , dizer 'quI;) aguí não'-' 'ex!sÚii:. :.:. ,

.

os n.?sso� regulamentos que!' ,'cavo, gQst()so, nutt�elf�e,' .,d,a .�,�ca,s) pa,r�. as :tremlilndàs', :r:.:-, .' 1'os?, J?i�p·ensa�,.'ess,as.':en�?�.:: ,1ft...
· <I'\'�' censura

- a;- '�ãr ser' 1,�(Jrrió: ,:"_" "< Pél.O ·,:lD.resénte edi tal fkam" convoc��os todos os �

do Imposto, de conSlUttl) que sé apasteciam ,às' popu:' 'vestigações' .a-stroné'hi1icas� \ rih�é!lS, rústicas" .d�· ':q1.l-qJ.�' .,,' \1. . 1: 1 embelezam�nt? �qs .

.:.: ��l�t�,; .' _S,(jCl_?dos .d.ft As�ociação Comercial de ·Florial'lppolis, pr
,quer dos demais impostos .. lações rura:is. 'Comb" COUS:8':: .. �·coni:,. q.u�_ os homens 'cté' ê�i,�!i quer ·txIbl,ltaÇ.ij.o '�e'-a"z"tii; .

'

zes ()u, para". �I')c,��r , :fll;'llS. -:a.. -A;S,êEM:B:r..-BIA GERAL ;EX .i.'.i�AORDINA'R,IA, 'a ser r.

co�o t��bém a,gora a )el' quêrcia,�, o desân��ô i��r., " ci� sonda'm, os
' abIsmô"

. ,clo�, l'ura], eciJi,tiJ:,l1�:a.rá� a': �'if�a��:... 'Çl�'
u!_na ,Pf;Ígina.: _çOIl). lEt�· '<il:1e:', dizada nei diá J6: de Dezon:.bi-o quar,feira, as 20 horás, na se

do mqUl1mato , estao chc'l- trou-se. 'nas ahnas� :>d�';�fdL, ,_ infinito e. vió' deseóblÍ�' as pelos" seps. en�antos, ;'na'1;u'- .. "-;" l' \ P' q\le .-il;ão ,se � cufuptefn/ .' '.: ; de. sóciàl sitâ.. à Rua Tra.laüo, 14, 2.0 andar'. Sala L

os de sutilezas; de infinct'á- jaí,. Lagu�a e .Ímb1tuba::,/i ':VL.TIMAS �ébulosas e ô.s .ráiS,.:'os n,oSSQs,'.kmãôf<cfl'ri' Opf r.- o faté é" que séja ,qual
.

OR!�r!'l'1 DO DIA
veis cálculos, de, tais filu\- modo,. que' tambérr("fectii;· :enorrÍles:- .galáxiiJ.c·' das extre'

:

à __ m�hgl.Í:;t" de>alimento:" :!i<á' ,··DilA. 'l'EI,�A '�; PEREIRI\ for!!-. censurá. :do fiJme, bas: 1.0 - Reforma elos E'_;�f'toltoS

granas, que somente advo- ram":se "os eng.enhos: de' 'fi: ,. lJ1.os ,'liIl}ites :cto. • tnfmitD,' lugar. :!:Jill'. qúe: p:ascél'!J.;>,e�t�8 .'

.. cUni'éà:Ob"",{:�� .. !(l(la (lA {,'l'f ta pagar para entnir: pois' 2.0 :- Extinçáo de' Se,'v; ',v'o; pj'��·ac1os peL ACF

gados e matemáticos, 'po- rinha.. · ,'".' ,.,' .�. '"'' "qúe ,nós; os ,pobres, de ']S\>Í-' ,vindo::a,o_,' miiÍ1a:res':pa'r�·j·'Vj_:' ._ '�nças_e Adll]tCij! �o��e�rX;�ido/.i:e� q��Í'e}n"é .

.3.0 - Outorga Poderes à Diretvl'Ía para dispor s r

dem entendê-los. 'Fui. reeentem-edte; :en:é.õí�-< ,":rlto; ,:nâ:ó . .sabemos· :' bem 0_" ver: hçt's, f�:velaLcJ::j.s ei�44<;:_�,: có'hsuit6ri.l: Rua, T.en�ntt'J !mÓ?eis -ela r:p, �,

O
'

1
. ,<, _ _

, " ., . • " • _ ."." �, . , �, 'IniéialW.ente, ê',vemos , quê-s ma es decOl:1'éntes' '�- tr�r '�uma ��ós!.çãqi' ::���>.,�y.: :',,��ererrVdi�,�:, .. :,'Ap'li�._ ,móiistrtlq��s.�:-.e/e�srrio.1?�t,��: .Sl}:;:,iÍ-a 'J8· - 1.0 Andar -

fet8jm a íntima estrutura', JOl vIl " f ... 'd ,,.,, U""
' ,

t
' .

F 37!lr
os' l:\Iió,P'l'iOS, ·cerisqtF.ldfites" .

, Flmiáhópolis,.:2 cI )e'zemhro de ::lF/,.n l.e,_os·'un'-l-os O',fi:uJ', ..q "m,o"seu.enormlSsnTIO"a,-- as."" .', ,,", ,
..
,_.' one .'

não"tem cápaddade', "p:úrR ,.
,

demográf.ica da' Nação: 'de ficio em, 'qu� ��a:m: ,eiPbsi�'()i'\ � b�/ �e�sas 'cóusas" enórinls- < Me� ,'D.e�;�!:,:,:::" �' prQb-lenw; ", F,'l('(!iitS1va....,_ent'� _:',� . hort j�lgar 'quand-b 'Un1�' filmé l>.d,tal modo modificando o ,1'e-
. obj�tQs,'ae . a:tqti'e�lO�i,!i,�:íjj;- ", ;:Si��. 'quê: p�uc�, �,a 'POll��D ' :t,:t�:o'"':�hrt��ê� ;,'d.e',:resoí�v��!:: "ms.�àd.. '

de 'flÚ ,ç-'o s�·r,:à�&�stido. p�r "

uma" pessoa, -porque um fil
me;é 'sélec!onado- de '3cÔrdo -.----........-

co"m a '<'cápácidade corpor.al.·
Quero cteiX'lli" de làdó o

cinema- co�o· é' na', verd�de,
para -pódE;lr .:.en'fUlad'rá-10 no
nosso '.meio. '

Il'!4"tii'-"!t#,,,,,"
..

e:_.
.�.

L A, nova lei do. inqUU'ina
"o e bem o' indice' da' 1"-
gisl

-
-

,

açao cada vez mais' c 'j ",1
plIcada que vaí, se estabe;e-
cendo em ",

nosso pais maís
por infiItraç$_o. alienfg-ene;
�o �ue _propriamente

.

por
mspl'raçao dos nossos 'p_

g�sladores e dos nossos' j�;-
rlstas, faça-se-lhes esra
justiça.

'

-

.; �:""
\
I, ""

�
:

Não peço
--

c�H(ltde,,'. q��� :�;�pen�>'�ser,,:.�omo:', voc�.· .' Desçjo<,�e��cht," t��palhar, .

ser· útiL
Com a ajuda que 1TI'� �.d�t��\1�>sei �aàr;'alg'l;itls"passos;·,,�pr�ªâi� ,i)er ·e..esçreyet.: �!:[as ainch4·'
posso- melhora'r. �t�ito;' eu ·.:e')�i1���esé;,,�e,�outr�s '" cria11:ç_ás :�éfeit�s��:� 'q�.$' qlfe�emos. ape-,
nas uma, oportunl�ad�', de�: re�b.iljt�çãb.:;:Colabore· ,com ;l: ,;g�nte;:..ajlide· a '��ossa . Campanh�

,

'..
'

.
.',.' ..

,

, .'
.

'_"'_'�"
.

,'...:: _f-;:":',:, :.:,,>'. �;"'�'::�'�\'" �,<,�,
',.

I
" ..

"

Campanha Pró-Criança ��f.eitubsa��$s.dçiá��a'1dra7 � - ���ttvo-:';�_;:;: ::��;";.�4'->I>;_ �....�. :� .�J�Y!Jlê TVn:es <',
�a Criança Defeituosa -A.:R.C.D;.co:MlsSXQ,mrn�\r:6.·NA.CION.u.· :Seeretário: .• ' •• -.-:•.• .' /�.�.:..:.�: .. '.:; .;j::;úlz,l>J:d}ipe/R�éride -Cintra ,

•.
,

, .
Tesoureiros o.��:•.,. o o .Alberto Figileredo é Camillo Ansariil

Presidente de Honra, .. o' 0'0 o .... :" • ;:-••��.�a�o� ..Aiuiar.. ; President'e da�;.A:AoC�D••�. o.' ••.R<êílato ,da Cnsta' Boinfiin
Presidento da Campanha .,:•.•• o •••• ;• .-.' �:.:.�....�LaUd:o ;Nat�l CQorden'�dôr �!� � � �. >; .-� � •. � '�,',o'� .'�,�.Uljs,scs-:&brtins Ferreu.a: __

. ..'
,

�.
- "

�"

•.
" •.•

'.

'.. ; ,�\'" ';:.' • " �;,. I � .'
'
..

'

', ... ",' - •

•

._

ENVIE'SUA CONTRIBUiÇÃO PARA A CIMfAIHA Plé..CltIAl'ÇA ·DEFE1TUOfA, Ã ENT1ÓAOE:FllIADA :DE SUl CIDADE:,
•

!' I' .

Associação de 'Assistência à Crian,� Defeituosa.-�A.-c.D. -Âv.Prof. Associasão Pemambnc:ana de: Assiste.tJcia.1 CiiaD�' Defeituosa --
Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo� -.SãoP�wo.. ·Rua. do E�pinheiro� 130 -lteõifc. J

-

-. '

Assoéiação Casa da Esperança-Rua Imperatriz 1eOpoldiai, '9,-Santos.. .AssoQação.Sanatório.Infanw, (4Uz�Vêtdc.....Av•.J�<Urai'leói-São Pauto
, .

d Assodação Santa CaUrinà.dcRe�bititá��"-,R6à GaÍ� �õtourt,101';_'Associação Nossa Senhora de Lourdes. anéxi .1 Su•. Casa e .Mism-
Florian6polis.

.

,

.

córdia _::: Av:. Cláudio Ruis Costa, 50 - Santos.. .'

" ... 'I- In' B" d P"
.... R'" 'J' • i

Y' stttuto. alano e .lSlOfCtà.plà'C c:oí'Qto ogtã -··A..,•.Getúlio Varg.as,
!\ssodação M'neira �e Reabi1i�o -:- AoM. R. - A,vca.ida 4fouso S44 � Salvador.. .

.

. .-;. ,.'.
.

.

Pcna, 2698 - Belo Horizullte.
. ".,'

- _' ::. '::�", :'. '. ,�'. ,::'. _ s(,cleda.a�.�Pii1cira..@�'������.;..;lDit..uJi�
9oPanm3C!flRdc�·taP4-:��:L�.811-6dtl�, .:, � 369 ,- Câmpuu.a. ,.' .. �. '�,' .... '��_'_:__.,,�,,��_

.
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iii LIDERANÇA r��
DE ESTRADAS!

ALLIS-CHAl,

�,

,

COg;�E,nrRuç.ão

ERS

•
�uuu\uuw.o�

As 'mais ·r._ecentes conquistas da técnica automotriz, numa linha
adequada para reclizor com economia' o írobolho "pesado". \

ENToREGA IMEDIAtA. FACILIDADES DE PAOAMEtUO "COMPLETO \
.

�S'OQUE QÉtNQASft'R'A REP.oSIQÃO .·'ÁUIS1��JCIA TÉCNICA COM
ilESSDAL lRItNMw INIIA IPR�PRIA 'F.ÁBRICA .

.'IMAR S.· .

Rua Volunlártos dá 'Pálrla; 1981'· Fone 2·1001 • C. Poslal :!lllil • PÓRTO ALEGRE • RS

, .... relegr.:Cf»ATl'bt' ·�Fillal� Rua 7 de Sel�mbro. 1051 • Fone 1978 '

\c;�láG' Põstcíl 3;14 • Ilunlena';'· se • Élld. TQleqr, AGIl0�!'�AI·rl:tllo.l••••iII.:.:a--�i$"* !I Av

. ,MlKtIST�RIO DO �RA,B,ft.lHO E
PREVIDENCIA SOCIAL

N:,ão :ternos. áqúCn�nhuma�, " ."t'EA,'.\�,I'C'O_' O'E, A[I.;.i\AE�'r,A·ICA-O, DAdessas crianças. conl 'meti6s� 'r ;,J. �'y;: . aVI-Pt
de ,de�9itp .anos càpacitãd:á"

1.' •
1. ,

pari'filn)és�"d�ssà idade' yls- PREVIDtNCI,i� SOCIAl--�P5
to

.

que" homens' com essa' i· ,

daQa ;'tr�� T!üo .0 tem '(l)

que .'ê', ;., quase .totalidade in-
'." '. .",' . ,

.

cllÚ1fdo-se '. j,dacies. superio-
res:

Mas' vamo�-;a.�s' fa,tos,
"-Os censurad�re&-_ nãb� fis

caJizam"ou ,�ão"se interes·
sam pelo .caso :dando abs e

xlbidprE. �' . prerá �, ,lilJerdade
,de ação:.:

.. '

Estes 'pouéos s.e inte'r.es·
sândo �Qm' as: sérias �onse,
quêQcias"dêsta· �i�espons�bi
lidade desmediqa' �ermitem
que 'criãnças de até inl ,mo

qtlato.r.ze 'ários' entrem em

filrpes)iuê ,á ceÍlsura e;:ir,i

pulou' ',dezoito.
p ,�rr:?:. nã�� f,iÇ!!'}, só aí .rnas

em censilr;is' menores (dez,
cincq e qu�torze <mo�) onde
só se. en�ontrarri . criànças,
bêbes e mp'�ridros' não t>
pertUitido Pt r' lei. )

.

Estes 'são dêsde' já pre
senteados com· as. instruti·
vas, técniCas e ricas .obra
de arte -do clnema"america
no. t.1II
A id�df' m1l11ma ,p�r::t

se entrar clm. uÍll. < cinema
é aos'quatprze anos 'e' mel;
mo assim para assistir de-'
senhas a�imados.
Aos poucos 'serem educa

dos para cÕmpreender um

filme:e desta; maneira a

bandonar essa triste ign(.;
rabcia cinematográfica.
Mas como nadà disso é

feito temos de pelo menos

cumprIr ('
.

que manda a

lei o que sera' alguma (ni
sa,

Faço um ape�o as auto
ridades censurista de nos

sa capital para que tomem
'providências junto aos exi
bidores pan qúe �stes
cum,pram as leis. ',Paia 'il
mes d� çlezoitos anos . ",/e

ser ex1bida :a carteira I cie
idêlltidade.
'Espetarei algum tempo
para ver" Se houve- a:l!mma
mudànça nêste sentido,'.,e
não ter�i de recorrer::t
autoridades m.ais abaliza
das. AoS exibidores peço
l1)es que tomem maior cuida
do e cumpram· com rigo!' o

pr�clito J e que cuidem cll'!
dar um poüco d-e morai f,.

seus cinemas.'.
Nem tudo está perdIdo,

�illda é tempo dé melho

rar, ,;para melhor pois at�
�6ra foI .tudo ·:io- cOhtrA
,rio·

:Jot:_ge .Roberto Bnéhlel'

'''·r

o
�---------

','

11,12,64

1\" 180 DE. CONCORRÉNClA
Pelo presente �'.:l.ital '1 De:eg2cia RegIonal do Servic;

de AU' !ntação da previdênC:ia Social (SAPS), sita à n

F_ -ncisco Tolentino, 10 - Florianópolis, comunica a"

'nteressa!ios qu� fará ,realizar, 'o dia Iii do cUl'l'('nte
14 !raras: em s séde, concorrência públic'� p:1,'a vend
das St:.gúintes embalagel.s:

1 - 10:000 (dez mil) sacos vá.;ios de aniagem, com
.

percentagem de 70°'0 em máu estad'l de consel

vaçí10 Oll para u"'_) limit<:td�.
'

2 - 24.000 (v11Jte e. Quatro mil) saéos vazios de alg(
d,-:o, cam a 1),,,"p"l'Jtagem de 20° I) em máu estae"
de con::n1'va','i:lo.

.

Outrossim, esciarOf!e aos int'eressados que:
- o er..ado ue ronserv�.,;ãC' das embal"lgens pod
rá' ser vel'Hlcado '10 A --"lazém Distribuidor (

'SAPS à rua. Dl', Fulviq Aduc.ci, 3ub distri.� (

Estreito;
b - o 1 .. azo para retirou;?, é pa:l-'amento das

geni; F'erá de 96 (noventa e seÍs) hor<:\s
e,mbr,j'
após

,concorrência;
c - as propostas deverão' s�: formuladas sC'_:Jara

m,ente : "ua cada tipo 'de emba.lagem e enca' '

nhadas em envelopes la('T'<:tdo.<' ,. 3éde (." Del<
cia 'Ppo·;(-.y,�l cio bLP'" , .. ..; as 12 horas do dia
do corrente: ' }.;!i! ,� ..r,.

d � aq SAPS reserva-se o' direito fie °C!'Il1celar
'

corrência, si a"'sim julgar conveniente,
Fi '-rianópolif;,

"

,""e Cle7;f'mlwo p.e 1964
Jorge Manoel da Silveira

Fnt"f.!r-regaL,o dp '''rmazém DIstribui(
Visto

.

'�I!�'
Rinaldo Celso Feldnlann

.

- .

Delegado Regior:ll

-'

10,1'

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

ArnctJs Fin��
... -

Magazine 'Galerh�
.t:difícir Jac�lld�ne '-. Ldja 2

------....._..'-' -....---!:.-------------

,)

use óculos �
�ern adaptados

otende;nos com Axotidõo
suo receitã de óculos

ÓTICA ESPECIALlZAD;-\
- ' .

MODER�W lABORATORld

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'ter,1_plado?, Estivéram' 'pre- cepcÍQnados com um movi
sentes represent!tntes'

.

de m.entado j�ntar
.

no.. 'salão

ci,ibes de �erviçb.,dos .qua,is, ',,,�ennéiho do MárIo �Hotel,
, >, o lir. ,Ev�ldo ifosi.m:at1Il, ol'gan_izàdo �pclo, Sr! Eduar�

O PRESIDENTE da l'ie- Presi4ente 'elo Lions' Cl.ube, do #tosa. A decoração foi do

públíca � assinou De('1'o- t},SO,J da P�l�V��. N-8, fü�do Sl',. AluiSio Bianco. '05' noi
to nomeandó o Alm:rant.8· musIcal, ti\"e�os . a /giata YPS estio on1 "Lua de Mer',
MutUo Vascó, do Valle' 8;.;- suh.'>tesa de conhecer 0, 'jo- �o Balne:irio de Ga�nboriu:
va" pará' 0 alto Cargo' de vem, paulp .Fernandes :t�lla, E PO:R, fat:ir em ,nomeaclo

Diretor da -Escola de Guet- do .de.·'Souzá,' que'· foi 1:lm estão, com.entanGlQ que' o sr.

1'a' Naval p'ara o .50 D�si;ri� sQ.cesso, no piano" A Presi:' �eriberto 'Hulse, e. o Dr.

to �àval --:- !oi nomeado dente.,·�' ,Sl·a. K.j.r�a LaceI': D(1I1�tc De PaUa. serão- cU

,o AlThlÍÍ'�nte -:'- Au:r.:eo: b�m- da" 'fez.,o seu simpático dis- signadoR pal�:;t ,ocepaI;'om os

tas Torres. O 'Com�g1df1�te curso ,�ncel"l'aÍl4o 'o elega,n- <iargos d,e Presidente e Dire,

António -'AvUú 4e .NlalafO:ia, te
j

3:cont?cirnel1:to . coroado, tor ,c).a Caixa F�éon6mica Fe'

foi, convidadç) pelo '1>l.Unis- - de êxito.
'� :de:ral de ,ElC.; '.

tro da' Marinha, para' a<;-
.

sumir às fún'ções" de Ati: 10
Naval cru Lóndres e Esb
colmo.

. 'QS JOVENS - "Sergio
O;DIA 'PA "JUSTÍÇA.-::- :dia Marques e Marcelo Fernan

oito . -::- fOi comemol'a�o' des d� AquÍI).o,· receberam
com 'um aÚnoço no 'Quér-Éin- "cis cU')lo;':nas de' Qal'tanistas

-. I "':. -

ci� .'PaIace· Hptel� 'tiue CGn- 'do Colégio Cata�inense IvIar-
tau com � l1re$ença do Go·, cela; foi. o O'í'ádor e foi rp.ul
,vernÇl do Estado; Desembar- to aplaudido, O' Senador A

NO, 'Qtferên\*:l. palace Ha- 'gadores, Juizes ,de Direito; tiJio Fontana, foi o P'1trono

tel, sábado foi realizado ,um' :PrÓcurador G�.fal do J;l::>ta- 'e Paraniili'.o o FR-tGa'briel Ei-

'elegante Coq.ttltel Dq.nçante, do; Preso da Ass.· dós .Mag. d::Jlwein. I

cm" 'bomenigem a Rainha Catarinenscs 3 da P"sS. ,do

dq;s.. Debu�nt,es de Sant4'Ca I t;[bist9rio Pl�blicb 'e, .pr�.. .'

�t3rfua. -'1964 Sandra' zarlata;
.

da' Ort:J:em dos, Advogados ,ON'JEJ\I, Vera Caruoso,

liS' r$�4S:,;M�ria: d�'Gra.- 40. Bra'sil - Seéção de Sari- no' TeJtro Alva,ro de CarYll>",
.çfj. ��o"I'�iane Pires,e 'Át'la ta Càtariíla; 'lho,' rec,�I)�U ç Diploma de '

i.fg:hi::'m.,nrio Zirnormaqrr'
.

,.--
, '

. v. .JIliagistn1J:let'a '(1,0; O:Mglo vo-

, e 'a. Railihâ dás'" Orqufdeas HOJE, na .Churrascaria rac:ii.o 'Ót) JeSll''-'. Heje, roce-

dê :S�ntá: ',Cat�rina 64 .Leo- Lillda.c'lP, à -CELES;Ç�. vai o- be�á o do Curso Técnico em

noi Pereira ,Oliveira. Na o- fe�ec��r' um Coquiteí, '.a,' im: CÔrí�,1bjliclHde,' da Academia
easião foi "àpresEnltá.dâ .

as 'prensa Jalad& � �sc!f}fu. dos- ·c1e 80ti1é.: ',.J ,dê Sànta Cáta

"J);f.eninas:Mo(ps �l;garitesld� tf!" c-ª,.pit�1. 'O JQ�\��§tfL ':Jfi;s16;",,!, ,,}�c(.:s �.J, :.:�,'\t •. ,

Sa-nta. Cátarina' de.�· �19>:4t-\..,.__" AJil'i.0 ,.�9,s.fle.J "Public�Rela ..

·

",'
'

, • '. VI "fÂ J,
.".

, �., :t..� � <
....

'1I'1(-:··d d
. A' i � ,e tHouve' �l1l' desfile cóm 'a�'� hmx,- :em�'u;, Vi a es, NA l'eslden'�l.a CtU' Dl' a,.

u.> çla.!. capttàl; ,li;br�ndd� 'com á ,,:- ," :�,... Vânia Ribas, Ana, Maria do

Tepfcsent�Jlte. de Cpsciuma .FERNANDO Do All1al'aLe... Vane ISllya. foí .110mcr;�gea.- .-

Satid:i-I!-.' Z.anata, . S�g1,\illdo: Silva" Redator deste MJttuti- ClR jJefas S1!'as há legas dó se"

I--éonot Pereir.o.; Maria 'dá· ·no,.· entre os' BaGbare'landos glludo lil10 científico dO Co'

G�aça "Pipto; Eliane .

rires, de Dire;tp de 1964, aue .na légio C01'a(lão do Jesus, que

Mari� 'Tereza Machado, Ma-' tel'ça..feira. no Teatro ",Alva- lhe ):>resente:1l'mn um boni

ria Antonieta Tancrcdo, E- 1'0 ,de Oarv�lho", recobeu a 1;0. "Som':mir" um' pOl'�a
ls,iriej::rig, 'Oione Bllllitl Sil- Cola(;ão ele· prau. 'lZoi P[Õlrl�O' . .ioi.a. japop(·s 111u:;;i.':ac1o. Dis".

Vfl., Tânia Moúta; 'Foi desta- no o Dé.'lG:nlxm�a<ior Fjuge,' G1J.rs'ou, CoJina" Gonçalves
cado.s os nOllies,: Adelia Nar- ni.o Tra,nÓQw,�ky T·li!Ol.:S e Irm·üll1m,. AI1H (\iraria, muito

, Pa�'allin[o o Desembargador como\,itlll peja elegante gen·
Ferreira Bastos. t,iJeza agra.deet'" as manis'

j

, 'festa<;ôcs shn],.�dcas de

A SRA. Dr. Raul (.Lúci.:'l.) suas eOleGas. Ana Ml:).rH:t,
mítú d0 muda para o Itio de
J.__ .,eiro muilb .breve.

r.

OlSO" (Lages),:
.

�na Ligia. .Pi
nho, Zi.l11ermann)' (Rio do

S�l);
>

Sónin. I/ungersha�
seill Uilul11€nau): Va;p.ete
Pore�:ra,' mr;1l:,g�e»; i

N�usa
Oliveira' (ftajaf);' F'oi ápre
seB.tada/ a'· Gal'Ot'l nadar
(Loira) d,e Cl'lcilÍma, indica
de por esta Coluna. -- Bea·

triz Neves l\tele�.. que parti,'
cipará da festa Miss Radar
de liJ65. Na opO'·L1.llfidade foi
feit'l uiua

.

homenagem da
�erllana da Marinho:, 'a ele

r!�n�c f:o'''iedede j)re!'lcntc. O

Con1t�. 03,\,nl:1o Pil1 co dó
CB!-vall1(). orc'�er:.r11 brindt.:;-"s
e flânlulas ela Mal'i!1118.. f'oi
sorteado c:lois brindes:' UjY'a

toalha do NrJt:;,I, or:éc.'itiu.
pela Casa POt·to e U\l] por;.
ta .cigaáos ela_ r-;'c(tr:re Pl'C:,
sentes (Í'l'o 'Náta1. dos filhos
C.(.:lS G'n;fi�os do ,Jot:,af' "O
F.,STADO''').�· A tOt11h�). f;)';U

pl1.;'�, à Srta. l\hrJ'l. ITelCl):1
SHvei?'u de Soma; o port.a·
('j<J,arros para p' Sr. Pau!cl

n!)Sn.1· p,h't'S,. H,�t()D::\ J'vT8.rtins

aCOTllp::u"('aàa do eoniunto
cl" lo, ;,11")(18 •. dE�1) l4f"'h"-',�_7'�.

/

Tjorjl';,Can1QS, n, gerltilcza. e
f:l'icj;?>'lt'ia do Flr. Wiltol' Luz,
�f-':�(�!Jte d·:) quw:,Ê'�':�':' P;;l]Ii,'

e(�. lJern auxiUndo T:,e]o H111;.V
t!'fl" Gentil �.lve;;: i1') c�egan
t0 :n01t�ldB, C1_U{;, l?flS'3r'!1. �n
tl'C os presenteS- C'õ'tin'a, o
Comandante do 5.0 Dl<ttrlto
Nevai c, SG"'l1)1(1!"1 A 1.;i1iT1pr.te
l\turHo Vaseo -lo Valle SE,

va e filha Am' �I!al'j_a,
I

n, CItn'B dos S0r())ti11lis
t.as. na noite 1'e segünda fei-

,
.,

1'!.1 )11'01110\'eu um. eleGante
jantur fosti;'o de eneernl

mento, no RopaJ..A Pl'ol'es:,

s,?ra. Qlg'l ,Brasil da
/
Luz,

funcionou COl110 Mest.re Ce,

'rhnôniii, f:J:;�Gndo

hOn�lCm\g�ns. Foi
03' qíst.i.ntivos de

ll1eJ'ccida�\

entregue
no\'as So-

Schaéfer, . dl.1mingo tro001.1.
do' idade'. O 01.3a\ e filha A

na Ma�ja, pa1'nicipl�ram do

Coqllitol D'lnçan1to, -ro:aJi.za�
do no Quererrelt�.

,
.

rv!ARIA Helena e Rumocl':
to, tlnir"Re"ilo pelos sagrados
laços do'/ matrimônio -

,;0;18 pais: o Sr. ,'e Sra. Silvio
Fc\'rai·j (;' o. Sr. 'e �'3ra. I-feb,

l'j',J1.10 MOl'itz, convidando o

Colunista, ,para assistir o

.
[',Lo ff:'Ji.gioso dia 19 próximo
1l'l C\d;cdl'al' Metropolitana,
11...,. 1 '1 ,;�O horás e na '·i.icipÓ.r
.eh 'l"C'nen"rir) aos' c01widados,
11::', S,')ciec:aoe dos Atlraa01'ers.

(l,o"�Pc\ES A" Mauro Ramos

216.

O· CO:\1TE. ,Osvaldo r5into
de C:Jfvalbo, .domingo no

mü;l.� p:-.ot�]'aI;ja· sqeial, na

H;id;o Gnarujá, patroc:inado
pela Imobilhíriu' A.- CklDi�a

g:'., í'G,'; uma' alocução. aJúsi
va Jl 8err18tla d:1 Marinha.

Em seguida foram entre'i'Ís,
tr.dos: Sa;'ldra. Zan,ata. Rai�
n1w. das ))ubll.t,antes élq 196'1

c Bc::�r;;>, Neves- M",ler Guro ..

ta P"u,clc.l' 'de Criciúnía.c j

E -P0�' fn1cl): em casamen
.

tc:� DrÓll." no
.

dia 22, na Igre
ip, 8tio "1':0 'SfSt), ÜS 17J�)O
�orn.". vr�l 8.r:onk.cPl· o da c'

legante Maria Clotilde Araú'

jo, con� o Dr. Maurício MOIl'

'teiro: .os cOlwidaclos do ato'
religioso' serão, recepciona
dos no Lira T. C.

o DR. DILOR FR.EITAS,
c<·lcve nesta, C:l1)ítal, ter\:a
re'ra. convidando o Colurus'

[,2. 11ara' prolno,'cl' a V Fe�
tn drr Rainha do Atlfmiico

C:i.�ari'1cnse, no Iate Club
w \

1')'1'(0'1'0 elos GOll':eatos .. A�ei.
l'cj o, i!,c�nt:J (�C)nvjto ,e foi

.,,:r;�o:;!·01nada pa1"aJ'o pl·óxi-
i'�10 d,ia Finte G t!'0S de janei-

.

O· PRESIDENTE, �,o Lions

l"j nn''''U0'8 halupúri.o. ",,-onde Club de Florian6polis, Dr:
;0�';. ""colhida r Rainoa clb Evald'.) Mosimann, pl'ogni,
Atlünti.eo ele 1.963. - Vavcrá mau um' jantat :f�stiYO, Ílo
U:Il (lr;"rpé' ·na P1SCi,,<1 G a v Quei'�l�ci.b, 'Pahwe Hotél, pro
noite fi coroacüél ,dq Sobe- ximo dir.. de:coito, em 110m:�,
rr.na, C(l", tr."]8, '·C'.1ni8.0 dan,,'_ nag<.)W nO Governador dp
('ante C'" {"�A;e' t;�pçi-t�vo.:_ . J,i')'1� Ciubf -, S.r . .Âle:l..i:\11-·
�f�rá ('ontr;l,ta.(l�, Ul1" dos me· <];'0 .M!miz dê _Queiroz;' 'de

11101'(':'\ r:')]l il_mtos ele P�J't.o
. .Torl!':lübll., I :

,
' "' '.'

Aleg1:e. li. Pd"joon03!,S é a :p�
�

nh()1'n. Dr. Dilul: 1 Tel'czÍl1l1a )

Freitas.
I

\

o DIRETOP, deste .Matu·

tiJ10, .

o, Jurna!lsta dO' ANO
Dr. Hubcl's de Ân'uda I-?a
mos, llOrnenv,genu o H.eda
tOl'

.

dr. Fernando do An1'1.'

r'a I e Silva. com 11m jdgo
"

de.
('nnetas -' homenageou tum,.

\)<:"11 o (�uartallista Marcelo'

Pernandes de AC[uino, cohi'
um [jyl'o didátioo e um jo
&0 d� c,aneta..7.
A 1iVrpORTÂNCIA DA MA,

R,JNFrA E' CADA, VEZ
]I,r�IOR :r.: NÃO HA NA E
VOJ:.TJÇi'.O DA CmNCIA A,

PLI,Q.'\DA F1S

-
" "

Foi a';J'uciaclo eorn a Me,

Qnlha O:'c1 (>;11 . de 'Méri to I Na,

v,a!. ó Capitão dos Portos,
C(\õl'te. Paulo Jntüniolli,
que nQ pl'ó:d1l1o mês iní pgm
Ri.o d0 Ja.l'leü:D. para a Esco·
la Superior de Guerra:. Se·

rá nomeado .pura octipar o

seu cargo no. C.PP. de SC.
. o Comandante Heitor PIai
san.

(

NA Igreja São Francisc'o,
, Huma- sábado, foi l'eali'!.ado a ceri,

mónia religiosa elo CCiSaJ1leU'

to dc_) Mar�a Helelia Di. Bor
nm'di, com o Sl'. Vitor Cos

CQlU: t<l. Os

Sob
,

,

O' e§gptame!l�o de �.á;gla>l
ser:vi4a.s·�o é n,enU1JU1â 1

'venç� 'd{l. idade �(')litemno
râ:péit,: 'embora

'

em multas
cidades da República Fede
ra!,' àa, Aieneanna àinua '

não
tenha alcançado o '�s-t<igio
qU'é seria dese rÓ.velo 'j,:.\ na

1,
Idade .t\ntlgà� n;as I,j_t!iclacl€s�
de c41t�ra� indu,' qr ) . noÍ:-:p&
ceram noo·";er<;ciro.,le 'q:liu·to
século Á: C,,:' jPst�uira;n
se s1".' enias 1111.deláre's éie

" ,

calrám no '�hPJll.íld:0 "porto
era llWlal ·,t;:it', época, t; CJU�
servia para'. coletar ; fJ.·

I gúas :sel,"-.:ii:.as_ da. c;a�:1 I J �3
marquésps', cinco- barões, va
riqs' noores -- e mais. ,c!,� '.'l·;11

cavaíns.ro., ,'rriorreram [;.[S-
sado�., ,,',

.

C2'IfJCt.. .,t.}�Jr� ',\ Ltt a;:'lC. . -', ... -

-bllita c ;;f(rfll.J10 �s:-fj.,,�'-',(\'·
1,5 nt\: ';12 _) dt'· �11�'trü8 f ,I.l _.).
cos; des�eJ � a me+ c. de 0:�

��rap6rQ, 8 "J.50.v00 nl�� es '01 \

/

das ág1la� serVi�4'" A ,1,gt,a.
da. çj:�1+Y4- .11&,0 \1�':e:'dtJ. ne p._Ii:" --""'-."'�" ,,- ",.,j.'i'.,. "-"8
GÜml1 tratap;�nt<,: €sp<:eial' de :ij'amburgo banhar-se lio
'\' yOltCi 7 ,fi ,�!

� retamen te va...« li' (.J J!jl ""a, o
I

que é
ao Elba, ul11.à, purificu(:ão hoj-e vedado por motivos ob
(antas .,,\'t.Zi"B, que, a'c ;,) '.1- Vl0S.

",'"a!' no EilJ3" se encontra Nà coleta e Iímpesa da

quase pura -o cJ.':lr,,( água díspendem-se quan�,l.lil
E:n anos pro.:Ü.mo'5 ter-W'_ írnenr -". \ A:;l.tus,hriente g�s

á Cf1.t;g1i�o O' .�l1r gr,nl �ue Sé iêrca de, 80� milhões Je
. ,d:ts '::".l águas -serv. marcos 'ao AnO neste' ·�,'r-,

sem ;;:':'.5e!,;iio', estarão c:ilrVi,lir v:iço, com despesas de ad
'lloe;ll';) ':'iav:'dus .: �litC\:;q (L.' mhu�tra9ões, -nessoal é o':'

bnis:
.

para 100 : :'-"S c" "lU,S, ...::-:;

vendo ,anl.jh�, ;":>e 0$ 3'1(;:r,4-
m�ntC1s exístentes n'a .11'. )$-'

" ma , prcp:,iç,w. )

'Uina cl:Auva' de õmm ,ue

seu desaguamento. SOrt',ent'?

,
"

,

"". � ..

n..- ·lmrg-�. )'01 ," �recur�Qra
, -,

, rem prirfL 'J � stema
I dr 'r )-

HamÍ)ürgo', ,foi 1. ;:'t""h.o·! gOtC!3, �rl'm t"t�,l de7,J(} )11;'1;
r:t cídade <:la âlem��nhJ. a anua-s , ri':! '}'u"V_ios!r:,,,: 1 " :.,": li

cuidar -is r .).r..I't-ruçao' .1.., Ul-1 • sign1fl -a, �ye' J.l:.:. rnu.." 'S

sistema. ilt- Ü .otam : .cr. de de m3 d':"'_'il1 s.e_) csg.'lt 'J t '.-;.
-,

,.
�. I I... v

...

Os romanos coaaectam 'ni") 'a,g�(j.s servíuas a1>rqv:it':ln�
sô : ó banheiro e os �all!f;á- ,do possr- \�l"':,:ljte 'as ar« l!U'3' !téde dt' 3.(W'· "';!1Uõme1fm:í
rios, 'como 'amuá .laY}iltam canaiiz.ações· t:p água Q4(,' o.';'
canais, de esgotos que são rner l'PS \lu século X7'� .ns

utili?;aà'os .at� h6je. .'1, " tru.'lrmn: 'Jorl:,a-va _,c .1J Cl,-,.
, I" ..

'A lú�dç-<Media pot.O!.Ltl'Q l\uis 4" :;,fiieíni, .q�;;'. ec'l1�
_ lliltlo, afogou· el'Q. SU'113Jr<L e Citiziam é.;gua das 'fOUê �'3 -:;élS;

\ ;;tritos; oi gel'man6.�, l1;'jõ cercanh.' r:u cldade �'''' a:'.?
'tinham nel1�Hui1 �enSQ

.

d.e
'c,ultura metrol)olita.:l':t", e'
!llais �-,rde', no final ,�g lia..

-

dr ;\:Iédia e !·1l1.éio da' ,lda ..:.'"

'l'vfo.jcrha, :'olvido',' .. ,se a, t·él!.
nica e"o Valor;d� "o'_'::cef

*-',"J<to' 'r'c!Y' '''� cet"tr'lJ ';,Ie.'L� ... 1.j .::: �"".a, ... �t .... :.,t .. .,

,
'

,HUBENS '\QCTOR D/� P-LYA - PRESIDENTE'
11-12-64

esgotes.

-
,

t!.gua � d:.: esçoanle�.l.t(J (18�
"detritós: 'As' ccnseq-.j(�ncias
foram càt�stl�ficas. AS' ;-.1'):

d:l1liaS ,diú1ll\l.nu!, 1;" "::6'i�'!Jq
çao, c :!:}1 .. mlO,.c:abe<:"a,);(;0rO�1
daS pag·JfUl.l cãro !J,ii0 tlCS'_ .

(-�.so d Ldo a -J:_i-gjen{;; PÚD�i
ca.

Tal c1Ucedeu, com n f:lr,c)

de Carlos,. o C. )rdo ·�le1.t. Ln.

.l..lf�"','�, cG..iu L\j' seu l�n v�:�'�\"J
.

t;a-sas c�U}_! .�e. 'loca1jz;Ha,11
bem: 'lbalxc' ,Cio mvel'd�s�;is
juntes \

. ..-

'li. at:tl:": :. �.:rente dr.) <..gLns
ser'vit1a � qiJl' corre· <··e ::t

.

ddad:"
/
li: p'uúlburgo j:L ç�e

t:a ��;_":Ch{ll\ p��nl doze' !�1:::Jf-�

Qnat.t.�\ .é�)�e5'f.is; el�t:e �:;:�'

f1 de Mo(,h. etal, cor1'_ ('.:11:.l
ddade parcl. ieyo milhf)e,) de

l!l::i, Porém _E0r mal.,- ext"-::!-.
�:." qrll! . :32'J�L (' slstelll�l 5U._:--

�
·· ......·\·(1' 1 .1? ';:-T-P' "�nrrf:l , S�

mente é. aPto-""':-.ado pui

tt'U:'.C_!f "'0 :1.; ·,c8puláçiw. Os .

",sgot�s (;,�' ;.(O.ócro ha'..11;�lr-
, , I,.'

gU8S�S al11dn.·}""I'lo se f�:�e"'>l1

,

C (') ..� iIN I G.1 ).; AO
'1). t·o.·l' de <',�vtoSc d,�: lIa'" \'. Dep!ú·t�:nientb Cep.�ral. de Compras .til' dente aos,

��lrg(1·-"�''''f.,.':-';�''''í· .I..',\�r.;�,�·_�, o'o�n\I'�Ji��[·· 'f' 1'"
-

.. t"
�', _.

c . , ,-" '\(;y/�;;f)'''',QS ,qt'le se 'aGüa abert.� ConG0r,rêIlcla Pública, ar
Ô"'('!l'�S �:t' 'X)d,<n;�",), 1\",\.)' prazada pllra O"mll- 29. de del1,en..Jro de 1964, conforme Edi
alm()üc,e ,�\-<..umentaC\a. €1,:.,:, tal públic;'1do, as fôlha&' 1;1.0:' 3- élo ·Diário Oficial dó Estado

'

![)O '1,'11. n:{·t.;'"s �,al j"HJ 10-' :.. ., ... ;",' �,� \"I-l�'J'�>ues( 1� j a venda dé veír'ilos.
'

a's � ..... � �"\ '(' .

O))
.. ri - c' R', 1\·1

' .

11�
.-' -

t d d'""' '!" ,

.
,I,',u � Lh'.·. ,U ..

,:
'_h, .Lv aldres II onnaçoes serao preso a as lhl'lal11e:nte na

ces' t,r,:: i-);::.1h:vl,(1�·es oe l�}am . :SGdo d.e.) ·D.(Ó?1)a:rtprneato C'entraI d� C?lllpraS localizado· a
uma osiçflO . - .(Ave;, de vr:\ j?l'âça Laul'� • {uller' n.o. 20

que, umel.'O de l"j\�ai� de
obras pel'rt1mJece inq!lera
do Transferem Cand.iiZlçi'·PS
COllstl"oe!11 e:evatüri:t�' �� i;:�,5
taiacões ele 'lT'mgem ,/\:,ll,"
aJrDente extste'11 '7:1, h'SI,Ü!�t
'\ .\

ções ué bpmbér ']();-i�r c,,,ec

t3rJa.s � t': Je ::1� e�sIJtu, d?�5-

ql;ai.s t" ·1T'·..·,�or· CU�}�[.. ',�l:""l r.

gotamí:mto clp ]�G ','.l}";;_'-".
de m3· dr ií.;n;3.s .�.,fvi;:1·�,.
Este t.ot.al é' supenu/ . à .c�(1·_,
pacir '00 de rete tl�::;'') eO'l- '.

jm:t&. das represa') ,::," uker
tal e· SO\..detal em. Hàl'l., ..

de' Urf(al E'II: Bfe\..

'. lnori?nõpolis" 3 de dezembro de ·L 54.

..

.----_w__ .o:- �_ .......... _ ...::_-�---_._---�

...KEXJ�APC� � � PA�ENTES
A��nt) 'Ofic,allià Proprieqade

: l'ndustritJ
"

Re��t1' 1· d:'· marcas l"atel1�""' de 'invenção
nomes lJouú3rdáis: tit\.Jo� de estabelecimento
!nSj(�fdas .'fi-.... ,�s 'd� pr""r�dgarJd[' 'e mp't�cas de

. ':export?ções (
flua Tenem;e Silveira. "29 _..:_ 10 andar

'�:�1q,t �,.-: � \1', .� d!-} '�:;:'Sb N�r;" -., Fl(�1'ianÓP9h�
(�:lL<r }...,),,�., �7 - I"O'1l. ZJlr

\
'

'!

e lnOr!!ç'.l .-, s!"-ryjado -I.:'f� ��:J ,�i'" lrrvl. .

,
�

d l!'. 11"3' O .' .,._J.-cc --' -";" "ta a rua. ,,-�1l .,.0 JJI'�L�. ·eal·, l1,d../>.,-,O(,,- "e i.�, .ncur-

Erfurt ú a,;,·caP1o de" Ul�"a go u+j,üza :.. tualni�nt.-:.. ... �� 'a"'
, ,.

�a la Ol:d.:,; s:�, :' .. Jl)jrâ ;J Pa� de 200 �:t:.çÉ '. di�ri6.� de l:i..

tan]c�)to. U'.1 ...�i(i'Qitàr�;s :J�r gu,ri. �r; �!�,ér�1rDS d(l� 'és""t3.
t·íci·:��;..r""�"·3 .:,,,; ::>lJ'"!=�ê),.' ft:;���. 18Pt.<:) EI��pe�al�.l 'qP�- :-"1:1

toS! ',' t·:'�a�·.f�!:: 8rr��1::�tI.. :;·<-1'1.,� Glla:1t.d.1C\(: "s'Ja· atllné�\) ""!�.Lt
....... "".__ .�,�-...- -

r ,,_.
"- \

,'toHL.. lad.:..,J� ,I; --Tn"'l_'

burgú S�· �SfOr(';�l 'e:-:'1',','j":,0--
. �,4

ràr ,as ágllas servida.s da
fbrma a ln'ais' limpo. poss: -

'

vêl. 'por e::;cà: raz�w, "s(_;,;n"::t:"
ram-'se as lir' as :;lll'.vui'l

----�--------------------� ..�----------� -- ----""'""�----
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. -8'... o.E DESCONTO�
pagamentos sem., aéréscimo e

outras niodâlidades à altu.ra do s:\./u
orçamento'. J

:. ' .

I

Pa_rticipe de· r:nais esta proOloção'
"MOVEI� CIMO e ganhe uma' -c;).

,
VEMAGUET - 1001'. O 'quilômefr·o.
.

'

",
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, .' e.e' 'c.an,�/l..; 4. Ao
A

,

.

GPnPtrva.ra�", vv te "'de'� Cr1e.nÇl!lÚ a��
ni�s muito ' antigQS l� A, i·contJi.r�o. do �ue

;'
se,

.

<;Ia' er.vllhas s&ca:s 'ou ! f�1jões
'�Festa,:da"_EãmÚia;' é. san- "

outros z)alsLs, onde o, N,."
. contra' as port�s 'e ,Ils:',j�':'.

.

.

,.

aI 'e uma' fei�a ruidosa, ,. . .

· oçn� I.um. íi�ct.,oi 'epOnôip�... nelaa sem Saberem' que' se
co. '. I.'

�la 'A..emanha predominam trata de um a�iigo COSi,u,
, - 'a emoção, ( sentimento .•e- 'me: gérmáníco,' '.b·aseado '.'.aClast.-tl, � Impre�o,es. na· . . .

f'

A,lemanha) _ T.odps .'s llL1oso' e de amor entre crença de assim' se 2 fl.�mi:..i.
..

.'
.

. '.' 'Ih' país e' filhos .

e as be'l<:\s taTO"re'm··. 08 maus .espírítoaanos; saermcam-se- mi OC'"

(te . pl�1he;ros a. 'ulp ,a";ltir.." canções de Natal. Na 'região aipiDl\_ as éilan�
. ,.

dos-' EIQ . eertas a.deías 00Il- ......s levam", ínstrum
..
en '

:,.®8tutp��: .·AdQrnl;\ 08" ,com! ... .' � uut ....... ...
• .

I. 1 �A_ .,-a.ram.-se alguns costu- m�"l".·ca· e.s "Es't�rela··. d .'. B"'-r ,'.'.'vela.s" [.bolas de- v..r as· , ..w- ..,. .

I'D ... � ...�

res, D'1'·l.oSel':"'.·,.as. 'e ".�t,rei.â.s 'fieS 'QUe: si! situam fora cio Iém".
.'

.

D"'_ . qü'âr;lr� da festà -sa ramí-
' . '.

têm o, seu 1" ar de, desta- (Por volta da meía-nor-
. . ." tia NO r,ºr�e da Alema�';,h!:l', .te enchem-se 0" ·jgre.;",;,iU ..

' eell" tocas . as casas ' :ü- ., .. , "
... nas s::;ma·.as 'que antr ce C 1

.

"

me' :t'Ar�':>r=6' de . Natal". rianças e aríúlto., vãó ("

Nr..: '\lémanha não há qua- dem'.",o: 'Natit�, 'cria::1ç.as vIr o .Evar-géiho é''(I Nar.al
, . ....

,
. . mascaradas seguem de N

.

.

se .uní�!a alguma .que .!'p. '. . o sul da Aleman todos
uma 'ca.,sR para a" outra e

. , mn.cíe ; � e� Importante. os habítantez
:

da aldeia
. ca-i+sm canções, recebendo segue

. '-

· reque: \8. .01 da quá"i,'
.,

.
.

p; .'!ll pro.cssao pt: )"

taltcilo.;As estatístír s pro- maçã.;; e, guloseimas No .mont.3 aeíma, procuram,
��

..
Ír. qu......:, .na. República .Fe- sudoeste conhece-se o n.·' as capelil'has .nais af(\!',-� ,.. 0<" costume com a' varia11.-derar dá ',,·.lemanha a ·ven .. · ,U!.das. De,pojs _iti "Missa

cà de, ãrvores de Natal
._ -"�----_._._- ,

aF.ge "
.

." �ak,' su�elltot·,....
. Assocrarjn Cat(!riner�e· dé.

( 'a 50' n�llhõM
.

oe
-

·mare.:>s
(ou sejam 13 T lhões \le ·E.n�. 'enh' e'�,ro/'sd'Ó�re&. Nos' últfmOS anos ��

::; ��a��m-sé ·10 porcel' .

A5S.elnblé�a Geral·.�xtraordinária'to O:4S: 'árvol·es de :Natal. .

E'- im·posSÍvel. d-eduziJ;'
dàs'... �tâ.ística:s qua.nto Q,
eêoT'omia ganha

.

com', o ,.' .' ,

Na'tal Não resta, porém,' � 'A-ttavés .:lo pr-2sente Editar.A., ";onvoca- A..�::-':lbléia GEral Extraordinária'
míilil:.a 4úvid� 'que pão "lá. ção. ficà 1 os senhores associados da E�tída� Ficam' ....onvidados-o� aci�mst,as ·d.a Cen
ql:liúirª- d(;. :an;) 'algUma, em . , , . . "

que' se veI,ldam ta�to8 ar" de con..�i.dàdos a se reunirem dia. 18. de de- trais' E:étncas de Santa ,Caté.r�na SIA.
· tfgds 'de consumo como na$ Zembro dá.' I corr.ente ano, em pririle·ra cón'_' CELESC -, para se reunirem em Ass..:lm.
seman.oli < ·.e anteceqem o

. \
.

bl' G
'

.�átiil. .. ;feste ,tc:·teXto CO',',5' vQcação às �O:O{) horas e em segunda f-'3 20:- e:a' f1�al Extraordinaria, na séde social
Utuem .uh'j. importante fàc- 30 -horas, tendo·p()r.local a �éde social� sita a à rua Fld Caneca, n.o,152 nesta Cidade d
tOl- 'a.s ·atlficaçóes ,.do t"

.

o 13 o d'
.

1 302 b·' .' Flo.r�anó;'ojs, no dia 18 (dezoI'to) de dez.enlNataL 6� preparativos P,' rélJano u. :. all �-' Sà_a
,
,cem' o Jetl", t'

sobretudo, -as compras "':l.- VO': lro de 1964', às (\ (novel' horas,. e dejbera
nl"a g·r.aride.fest� .já come· 'rem sô�r,{ 1 seguinte /

.

çàm: no �ês' de, Novem'i;),'1, ..' ., .

'. .

'. 'OUDIM\ DL DIA'...� só térm�r.andó, via. :,4e., .�-
v

1 _._. lndicar nomc; de . um col.ega Assp- v

gra,;' poué�s .horaS·· I').n�es dado, afLn.' d.e representar a Associa�ão 'Ca- _.0 - P�ano de Apj('qção e ·Orçàmento
, de s"e' acender a �ore L e "

Na-tiu. A q'G.adra tl:!stiva n. �arinérise de Eng,enJ.1e:ros junto ao Conselho Emr:rêsa, para 1965;
tinge o seu apogeu na. vés.. Rodoviário. 2.0 - Eleição de Diretores;

C·O_lmum pera. �o. Natal, '0:U seJa 'po ;J. W.l dI' d EI't 3.a -._ Al't�n
.... ãú· dos Es�·atu�os ·S·ocI·aI·s··,

. dia �4 qe DezemBro. N�3. -.- . .(;�ger um e �ga o (1 or, "1ue . .

se dil:l; as c:lanças recebe· part1f!ipará d;l Ass.embléia'" de Delegados ,i.a - Ou�ros' assuntc;s de' irÚe�êsses da Soi
'. WASHINGTON, .

i
- De- Enriq" � Delgado, PrCl..- mento eWII .nico. que llle A �'. d "I'" N t �') o 'd' dclarou-se na Reu...d;) de dente do ·B.ani.b 'Centro- i '

.

.,;r!.lu�L1·ló, �í:ur �!r i.:.óul �
a . S' 11; o : �l: ,a

h
a , .11 Eleitores nas Associações de

. Classe,; : qua,l ,..!.e a e
'" v

seu .<lanto verme; o, e '

B{ .queiros do Hemisfério Americano 'para a in+.'e�l�-. Õ.éW...� !,�yv"'!) t:. c\,,,.I.;).!O capuz, :;co� 'a;plicacões de e:-:oll, .:!rá os novos cc�selh.eúrOl junt,Q ',ao', FlQti�mó;óJis,' 7 de ·d.czemhro de 1964;-
que o êxito' da Comunida- .. ção Econômica, tl.l.::,Je qu<! ..mi�vl) I,;Ol'Ue!\,;.",:S.

Lâ.
pele. <r�.Pa;i Ng,tal' tJ'�Z o Conselho' Regional de Engenharial' e ·Â,�4,i:;. "

. (Iass,) d��.)J..�['P�S ELÉTRICAS Dde Econômica Eur�peia ia- somente por meio da cLia- U �v..ç!·'<..tl.yC,) \.ivWur.. seu sa!!o chéio de pre:n1ás .

a ' ',1 .• ,/ ,) .' " [

S
.. j. i" '."" "

. .

dica que a Améri'.!a iJred- ção de ,mercados' ,(')muns' t.Ll.v-.A.u.c.�:"�'v o'>"6�t....�. pa.rá· as .crianças' que o'>e t�tura da 10. região..
'

�,.> •• ",

.

;••.• f\�TA',.CAT.A:�:��� ..s.�$�·'·�"'Ç�LESC"
cisa criar' o seu prúprio' poderá a Amérl� ,}..;il.tina. �e!V:;i-.�J;. �fõ� 1<'��Ió;���'�<l.;:\ unia 6$péeie de' . vassou!''!. ;-..

'� d.·w.. '. i�. II. ·.r7adiõ.zny·.':'_: ·Pre.siJ-entemercado comum. alcançar o grau "",J.t. ê�f'sCi- ..�. � � �'��tO (, o�
'"
..

.� .'

� , .... !�'" ,�U:·..>�u� f��O�� �CU:'U.ll·IW:�= �:��� . �=li::- '. Florianópolis, 8 de. d-'7/e�bro IOde" 1964
�.

Herin.elino Lai-g11ra � D.Coinel'dal
--------------------� l:>eõU.....V o .:.r. JJ��éI. ...", l'i'I..

o papel de pãi ..(atal.é �<,- Wlimar DallsJt.hol - D. Finan�.:.ro
, .[llc;H;éI._O 'co!.luün e;·u�apa. a ...........nli

• . '.

1

Faculdade de ·Medkiha da, Unfversi"-' <1up1!4t!>'�' ll�VIJ!���I..�· 1S
I ;;r�:.a;,'�ê���t,:, gu�o 'Eng.O José Bessa �- Presidente Karl.�ischblder - D. Técnico

.

. / ,U.i� ....LC...�b:.:i· e U"��V.:i .•!l.- Pai :Nàtal,:chega
. �esape-' 13.-12-64 13-12..

da·d.e ,de S�nf'a C'a'tarl"n'a' .P,rt'!!)lÍS YUÚl.fcij,Ji·v-.L ..�e·.�€.;· Ceb�do e cOloca as pr�ndas '-;--'"-- -- --'-- -_ .._-_,_ - ---'-.- ..__ .

\,AI � .L:t:"'i.ül;VS e;o,;lI .•VU1!'·,'S. debaiXo 'da .árvol'e
.

de Na- ,.

, J.guawll.�.w .un.i-10!·Lotl..o.��e _. tà:l' enquanto ás' cri'ançu
.

1'9'·65 �

�!�ruou - e o raro oe· q'h� �!Werani diante· da pQl'ta
ta. mt:rl,;8,uo comum ..

'�'h- ds. sala onde ·'.se armou á
_mwll,·,r.a. ao ...,r.a ....o '"e' ... - árvore_'·. .

ou-"',c!8.S Das�aouas úas peL'- .

,t\s'.!"ua..s" bnde' policas ho-
pe_. •• ,as üe e;"pol'�açé';8 di- riis antês 'ainda reina"a 8;--
ver&llcanas .. '.".. maior �nithação, parecetn

De ordem do Senhe-_ Diretor,' em exerc�Cio, da Fàcul· liec�arou aUtJà o sr. Del- mortas à h')ra em que �e

dade de Medicina da Úniver�idade de ..Sl.l.Íl:ta (;a:�à.rJ.na, I>r(,· gadO que as naçoes lá,' festêja o Natai Ouvem-
fessor Doutor\ 'AyrtOll Roberto de. Oliveira,: e de cvÚformi· americanas "estão 'h,oje ap- .___,_ ,-- "._.

.

dade com o Regimento Interno desta Faculdace, estal'do soiu.amü1te decialo8.s 3.en-. ,

abertas, na Secretaria, ne período' de 2 a 20 ue JaI'_'l'Ó de 'cOntrar �dqUa.dâs. l;", . .\.tç,ô.es· tl �. �'·(:f·'·�.··· M'::.'"
.

··.·ft:.J�,
111w, ao'> .L.ll':'Cl'J.'(U�S �Ó v_;lll,j,.ü'�O de :tlabLi"f!rção, no ••Jrátio para o· se,u '. atual i).'.!:MJ, '

. '..J,: " ". ','
de ./ às l' '\oras os sábadvs, e de 7 àS 13 lio.as, 4e 2.as . éCO�lÔmiCO .. , ·Fal.n ·se com" •.

. \

às 6.as. feiras. ' persistência em ..

'

'tegM,çao ,'ji." i;...ii ';''''i, tJlJ· 111 e.
US· l·ey.lltlrlH"mtQS de úlscrçé de' rão sér' acompan· "Inômica 'ê ean. .mi3.IJ"ae. l,;iD� .�,A··J' JV·,�1- �,' s dos documentos exigidos por leI, abaixn �s�eYifica· tt,.;.,.ças. para 'álcançar ;l :lít'-

dos: tá comum .....e eleva.:.ls às 3 .. '- 8 hs.

_J Certificado de conclusão . J. Cur�o G:nasial e Co:e- presentes pa<1róes de vi- ..ko.y Loa"hIJU41

gi!i\.l (em 2 vias sem uso de carbono), co� firmas reconLle' da .. ," .. l:>..s8.u .p.a..)' warci 'cm

cidas; "

.... \
.

.

patroeinada, pelo 'BlI.l1C() MEu- VUM\-AU CÀNT�
b) Fichás nlodêlo 18 e 19 tt..m 2 vias sem'uso de car-/ Inter-Americano de lJ7 •. (. T,tcJ.J.,Lcq ...()r .'t

bono), com firmas re(' .hecidas;
/ ,

senvoivimE'nto .CSI'Í), 'nO Censura: Q.be ;l,·ano,
· c) Certi4ão de NascJ.nento. com firIJla' reConhecida; delegados da América

'

�à,:, CiIie .nJ.Tt
d) Atestado de Conduta, com .firma reconl.ecida; tina e 60 .de outrai regióell. as ., 'e; o uS.
e) AtaStac' ' de Sanidade FíSica e Mental, cOm firme.

. Esta é à pr�elra v�t qae PaI'J. i'iItW.lllaLl
reconliecida; . todos os B�ncos Inter-.ll'nt>· :t'8."l'.lé..a .!"c-:a.!

f) TItUlO de Eleitor ... ..1 cópia fotos.t�tica autenticada; dcanos de Desenvolvimen- O ..i.l';.úOMi'l.I)u
g). Carteira de Identidade ou cópia fotostática auten· l' ..... -nto rea izarr . ....na conu,: (, • Pa..a.II.s!on

ticadl1; .

ci.a dessa �atureza.... Celj,Süxa.: ac.e 14 anOS
,'" nertifica�o de Reservista ou cópia fotostá�ica au·

tenticada;
�_. _,_

.. L.u�c ,,,.,,.�l.

�» �b���:ta��to(���a�e::�ado 'norm�l), óexpedidJ' �� '�'_'".'�m.· l;l,lJ .lli.,Jà.\�n4(��1;nnQhSa·'.lo Departamento de Saude Públic;:'3. de Florian polis; ou ....,. em .tI. .. '1I1. tJ"iiifIiI .. -..,

órgão oficial do país, cuja data de validade não . poderá f . l..ella ALor!gb,t
ser inferior a de 20·11-64, .)m firma recOÍlhecida. . II (Ollff((;DlflIit'::QiB" JAui;.Á AMU�C'SA·

A exigência da letra "ti." poderá ser sup,1"ida .pe'a apre
'. �me1U4''::Icope.

.. ..... ,.......1_ ...
sentar.ão de oinlnrr'" ri", ""'l:SO superior, registrado na Di- O>nsurá: ate OL8 -.nos,
retoria de Erisino S1..1IM)rior.

O concurso, que' cvn��ará de prova ese;ta de Portu·

guês, Físicà, Química e Bio1o'!:ia, s�iá realizado no perio·
-do de l.o de fevereiro de 1965.

.

O Português é cqnsider.ada matéria de' caráter elimi·

natória.· '(
..'

'.
·

E' (le 48 (-quarenta e oito) o nú.meto de vagas a serem

preenchidas.
l

0fE�TAS DA'"
O fi E 'R'T A S D A

OfERT 4'S. "DA
O t E n-r IS 0:4

'1 O F E R r AS, n A S 'E· M Á N A
o F (R'1 A S D Â 'S E M A N A
OFER.TAS, DA �EM:ANA'
Q,F E R T/ S r t: SEM A r\l A
o f É R T � S, o A P E M A N A
O��RTAS lA SEMANA
o f E R T A ,S nAS E M A r" A

SEM A,N A
. ,

SEMANA
. -

.

SEMANA
S e,M A N A

·\.·c. -.

do . Oaío :todoI seguQ1') ,.. :". .

para easa., em �ren6s ador- nascer do sol,
. adós- com sr-os e la"Ú€):- . com tiros de p.s+oas es-

as Ka ma -hà �éguh.\ '·rce. ais c ,"a err rasceu

os homens e rapazes le- ,} t.suz Cr.st .

�I _...:..;.. ,_.,-••.,__, _,.:.... .• .:__ ._-._

�):\�:" ....-':
\

.. ' �'::::\, :�.>,{.':-/,;,,��.�< ;,:'} ,i' ;Y,-' •

�:,-f·<��{t,{�i�;�i��-" ;\:·�:j�ir?�;:'�';?! �
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A data

çá.O .

gtaü.a pt!O<:i seus J.iUH1:::CO-
A a.ülversariante, Sus ala.i;l.li e a ....Llura. oJ;'::s,

I t�l.ce.�tt: a UUla ....as ma,s

traU.lCW ..ct.s e U' stn.s ül.-

I •

IÚH�as '�a�à..me'/'�s�S, ", g·ra,.-
.

geou a aa.mlfaçao e SlJ.1l-·

.__U' ,>" " ",L<..u, 10f.íll...au
c.O-.Lt.:ê vo.cs· lie fe.'lc.làa-
_�.:i, r .\'t.•. ::.•• as a sua ...lUSo
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América ·L'r.ti ".3 ,prec:is
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Concurso de . �Hdb�litação para
'. ·Edita" �a .Inscr�ção
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VEN'Df..SE" '\�tre).tO) .

"as 5 e 8 hS.

./

em

'J.

.Florianópolis, 4 de dezembro de' 1964.

Bel. João' Carlos Tolen�ino Neves, - Secretário

.

VIctor �_c Laglen
. I, I

.bor!S KarJ.oU e�
. PATRVLtiA .t'EmJIDA

efesel\hot

"

. ciens', ... : at.:: õ an9s
\"IU'- uU! :.t.1.\.,\)
: 'Is 8 1.8.

\
clichê,

'�fo! -·tatologo.

'/'
,
\

.

,;orlezcs e carimbos
II'r;:OleSIlOS em, geral

popelorictMaria : �.t)nio... .J. Pons

Helena Ve.ascz···z em

,pDAL.I.SUA .

LoitmanColór .

Icensura: a: 14 air"s
. 1 J'I�. ,_ � lJ� .

'

,
.
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�
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'. Lal, j cjz:;t::
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.
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"

'
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r-::::: .".:
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,

,

'.
/

EstR é�a oportunidade ,d!'l our(» "para vo�� g�jjh!Ír ...,queAnS· f G3:S'tA-:'; 'D� �.;ÇlFÉl, "

,

..Ma�ia.· �ilnah,." I,..,....,=�, ..,..,.,,"",

;�i����:o;���':;��������'��:,��;!a�l�i� �é,v;���: ,::,�:�1'h��, ,

'

Zl�,7j : ��r:;�:F.��
..jfi,i' .'

.' .Carta.s· para;';".DEZENA,:&- GARGIA,.LTDA.' RU!l-; � �en.;arn�', )'.,.,�' �;A.', llM;tl'i.��l
-

� 6riStaiit. :153. 7;0"â�d�r"'Qonk70' ··S. Paulo.' CeDSuta; até �
. '.

;�f:?�·.��3�<i:·l�:i
'.

; ��
..
,.,

Visto: Prof. 1Ír. Avrton Roberto de Oliveira - Di·
Fabrica dE . -\Içados Sola

.

retor, em< .....&:ercício 1l.12·�4' do Articulado.
.

. ''Í'1'smr na Ra�, daS Bi,.'
cicletá,s .::..'� ·ConSélht.a-o

A IMPRESSORA MOof'_O possui todo"! os ,,.

e � ."ecessori�l �xpe'iincitl fiorei Q/l'. :...... ;, Si,'

""Q"''''1' un Ollaloup.r ','

'. o

TfLEVIS,AO, EM CORES
.\ -

--�,----
SSO�6 •• JOÊLO

,
"lE

or.. , \l� I) STUART. CIA.
RUA OEQ.DPRO Nq3-A "

FONE" 2�17 - FLORIANÓPOL1�;�"':!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pedro-é um nome comum,
como' tantos nomes oue exls

ItEDAToRoiQ('EPE
'tem pélo mundo. Uma pes-

Antônio Fernando 'de Aqna�l e Sllvl'A
soa - ecamada Pedro pode

Dl.:PARTAlVÍENTO UE 'EDI'J](ilR!At não 'representar nada para,
Fr: _.cisco Vaz Sepetiba - Pedro 'P""llo

�1'I·nó�,
mas, o "Pedro que eu

- Osvaldo· Melo ,'Conheço, representa muíto
�

para mim, �pois, -é a crían-PUBLICIJlADE
� tia 'minha hístórta é oVSIDi:U' Antõnío • :llbl1Ddwein

. Ailton An'tonio 118l'éin '. garotínhó que .passa' todos

�I�';'
.
Os tUas por mim e me dá

\
. um "''''t"riso .tímído ...

Pedro caminha pelas ru.à�
da •.dade, "apreciando as

�� 'vitri LS, seus olhínhos a per
tadcs brilham .rerletíndé os

última vaga, serão

.i.fA,.()·I:R,tIETASdVI:> pela me,:li.� de :tonas .q I[ I'
as notas das materUls/de .' , '.'

tôdas as �éries <lue. const'- . f'X�'OAVI � BA:S
'

t"em o CIclo �olegla�1_ íOU' ,h - hU
equivalente de cuhso. reco- lforam ,extravIada:; as ca:-
nhecirlo com ao nível mr:- ,demetas da ,Caixa Eeo:t1ômi
dio. ,-ca ::Federal de sàlha euta

.rina; aos ..8571, 8572, 8573,
'

50 - Pyrsistindo o ,em.--·, ,'pexten:eentes .ios' 'menores . .

pate, êste será decidid.. �m ,'àÍttí>nio Cab�l, :v1a:noel'Ca \�OJIf1JeD._OS.: Fiallo
- -._ '.

lavor de candida.to ..q�,t;"""':��.�tl1!l8'.��Jrar(;, .. ";.. ,

ver maior n"me.!)"'dé ma • � -.� ot "��". ,1 ,:,:i _ .

-

�
';

::1[.. , :�:. '- ,:�.
téri�s no �clo Í"'lleglal_ ou '.' ;> IE .D·II , A�I''.

"

� . '.

'I'
.

. .

' �< .... ;.....r.::_�r·�o"
1-'7r�", -� 'lf'eqUivalente de curso recOo- . ],. ,L. ' ldI

conhecido como de rúvel JU1ZO DE DIREI"J:'O 'DA I ,IIahren..v.amédio. V.ARA, ,li)()S' . _FEITOS "DA '"

V - O número de \vaga�, .F.A21ENDA '-Í?UBLIGA 'E 'C d�ixados pela Congregaçãp, .A:QIDEN!DES DO- TR.AB1\-1 ;1 . ' .
e :ro

é de 80 (oitenta).: 4LHO DA ,COMARCA 'DE :Faalasia
VI - Os candidatO$ jia. Cl'.Dt\CAO COM' O "P:a,2\.;&O

bilitados e classificadvs 'mE'jTBINTA (30'> PIAS.
deverão dirigir ,ao :!ilifeljo�" ',. ,_Q D,outor ARY

. PER�I':'
requGdmento de matricula, RA E, GLIVtEIRA, 'Juiz de
devidamente 'instruiJo,: ·,no Direito, da \Tara de 'Mtmü·
máximo cinco cUas após. a lTe$; em exercícid no 'eaF�o

III - As provas de M".- publicação do reJ;!ultado :lo ,de ."Juiz de Direi�o da Va�a
tpm6t.ica, Físir",

.

e Qu"-"",i " Concurso. ':Cios' Eeitos da Fazen"'à ,Pú-.
set"ão eXClUsivamente esc-:-i

. ,VII _ O horário. 'I1ara ,blica 'tE! Acidentes do ,Tra
tas, e gráfica a de Dese- as' inscrições será -de '-e- ba.lho da ,Comarca-ode 1rucJ.
nho. gundas. às sextas-feh'às :ias rianópolis, Ca(pital do Es-

9 hs. às 11 heiras. Para' os tado de !=!anta Catarina,
A classificaçf.o t

.

uI d � R na forma' da lei, ,étc.
i

ma pc a os no .- .P,u.. , .

a seguinte d s-
a Secretaria também. es-,

·FAz SABER a ·todo� que

tará áberto nos dias'2 _'. o presente edital'de,citaÇão
,
_ 16 e 20 de ,vi-rel11-Ou dêle conhecimento

_ Ja:Q.eil'o, ..

das 15 hs. às 17 !Nràs tiverem, que por parte de

Secretaria da ESCOli de EDITE D� CuNHA' LUZ,.
Engenharia Industrllú da braSileira, viúva;· fUAciona
Universidàde de Santa- Ca-' ria mUnicipal aposen�a
tarina, aos 3 (três) úia� do -da, residente e dômiciliada

mês de dezembro ele J '164.
. em Canasvieira, n�ste :Mu

.-
.

'\ .1icipio, ''foi reqllefido
.

em
. Bel. Hélio Arnaldo da Nova. .uma"ação de Usucapião, aro

.20 - Sobrando vagas, es- wureno Gom as seguint('s
ta-o habl'll'tados dentr'o do

'3ecretárío.. . .

'-
;

..
,ca. �cterjsticas: ,um terreno
,sit.uad.o,�em Canasvieira, l,nes

.

E D I T A' L
it.e ,Município, com dois 'mil
m.et-rps quadrados de área

:A fiM de atendermos requisitos da Portaria n.o 1.5"" \. fazendo frente para a estr3,

-título' V e IVII, e\orientacão do Pro�. 0,0 13557/63, so'
situado-em lianasvieira, ne� da geral, com 47 metro:;:

tamos para o dia 19/12 às 13. horas, cotação'
'UIZO DE DIREITO DA te Município, fazendo, fre�1 de ,um lado cómroma co:n
rARA DOS F�ITOS DA te para a estrada get·,!,} c(.m terras de herdeiros de "!ri-ra fornec;,-'ento d!') oito (8) refeições diárias, sendo qUIl' .

-(4) almoço� e quàtro (4) jantares. Quaisquer informae" FA;ZENDA ·PUbLICA E
\ 63 metros; d� um lado com Il-eu José da Cunha, adqui-

.

serão p'rest9.das à Av. Mauro Ramo.s n.o 166, das8
ACIDENTES DO TRABA- terras dos herdeiros de' Jo- ridas ,por Di. Cherem, bra-

13 �''3. :í�;' ,'l'w.-.,. f.HlO DA cOMARCA
,

DF:
'.

sé Maria da Cunha, numa s,QeirC} casa<;lo.
.

advogado
CON'I)IÇÓE�: .' -.; CITAÇãO COM O PRAZO extensão de 500 metros; de numa extensão de 50 me-

l ..,...,.. O prazo de entrega il�s refeições deverá ser i:rr
DE TRINTA (30) DIAS. OL �.r"" lado com terra" de tros; de outro lado eom tElr

(
diato e em horas cert?s;' O Doutor (AR� PEREI- Thomaz :tyIanoE!I' Joaquim, ras tios herdeiros de.. José

2 - O concorreni.., é obrigado a apreser"qr menu ,r
RA E OLIVEIRA, Juiz de também. em uma exterlsão .Mania ;da Cunha' ou' .qUf!r'l

ta de pratos a fornecer);
� Direi1x :la Vara de Mep,o- de .. .)0 metros, 'e fundú" de ,direitQ, também com· 50

3 - Deverá c concorrente declarar inteira suieitão : f res, em exercício no cargo com 63 metros, limitan'do: metros e na linha de fUl.l
clà\.tsul�s do presente edital, e o prazo mínimo de validarl o'! Juiz de Direit-o da Vara com as vertentes do morrI" dos com terras de marinha,
'dos preço.:;;

,

'

-.. n.os Feitos-da FaZell(l:l PÚ; Feita a justificação da pos- medindo' 34 metros. Feita
4 - A inscriç� ') do concorrente, s�rá concedida, tl}ed" blica e Acídentes do Tr:-t- se foi a mesma julgáda, j)!"o a 'jusHficação da poss"e -foi

oante,a, entrega do Certificado'de Registro no Deoartame' balho da Comarca de 'FIo- cedente pori sentença.. E a mesma julgada proceden
, g .Federal �e Compr!1s ou O,'gão local, Certidão ou Fotr: rj-uópolis, C3ipi"al do Es- para que chegue ao coilhe te'por sentença. E para que
cópia de Ql1it�('iin com a Pri...ldência Social, com V9.lidadE' tado d� Santa C�.tarina, cimento de todos, �a:ndOl� .chegUe ao conhecimento de
mínima de 30 dias; ,

.

\

,

·na forma da lei, �tc, 'te se expedisse o presente todos; :maridou que se expe
5 - A coleta de preços (proposta) deverá s.er ' 'resen� eClital que será publicado ·âi�e ,O 'Presente edital, que

tal.J. em d1las vias. sem rasuras � escritas a máQuin'l ou 2' FAZ SABER a todos �ue ri na. forma da lei e fix>l,:k 'será ;pti:blica�1) na forma d�
tinta, devendo ainda ser entregues em envelopes 'làcratlos; "�erite edital de CItação no lugar de costume. tJi)ado llài e fi�ado no lugar de cos

6 - Podr"ã ser consider .da indônea. :pàra outro e qulll. virem ou dêle, conhecirr,en e passado nesta cidade ,de .tume,', Dado, e Passado ne�-
quer fornecm.õnto ao SAMOU. a firma 1lU8 lJe p.epr .a cu r

; �to "tiverem que por parte (le dias do mês de lllPvembro ;ta .oidade de Florianópolis,.

prir- sua proposta total ou parcial; JOSE ffiINEO DA CUNHA Florj�rtópolis, ao. s - dezoito ,ap,s ..dezoito dias do m
7 - A Administração se reserva O direito de Ilnulal' ' brasileiro, casado, lavrador do ano de mil n'o\'ece.:t'"s novembro do. ano 'd{:mil no

l'Fesente ConcorrênCia. no tôdo ou em parte, sem que Rr:' residente e domiciliado no e sessenta e quatro· Eu, "VeCelitos ,e sessenta e qua-
ststa It.J licitante qualquer direito de indeniznçãn e l'eclaTl"� distrito de ,Canasvieira, �\ês (Edison de ''Moura "F�rro) fim. �;. (Ed�on de MOllra
_0 ..

'

te I Município, foi requerido E.�..:rtvão vitalirlo, 'subscrevi 'P'eÍ'wo): !J!lsCrivão 'Vft"Ucio,
Florianópolis, 3 de dezemoro de 19R4 ' , �m terreno assim carac�'ed ARY PEREIRA E otn·y 8usbcr�V1,'
,Addinp Jr-')_uim AJ.ves, Enc, AdÚ:l.inistraçáo' Polto (1804)" zad'" um terreno com ar� }1.9 -:- Juiz de DireitG.!cem : ,_V ;'�EREIRÀ 'D� OLIVEi
Dr. <Mã��_��_���:��_��e�������.��:•.�lH' ia ,,:OS�qX::d���:i3::O�21i �,:�erciC10. k��M, ::;-���:::��,_'Di:eito, - em

Imprêsa fditora ",o ES1A90· líde,
Rua Conselheiro � I 60 -' 'fei. aoez � os.. 13

- Endereço� \fi)�
QB�

Rubens de I.tUruÜ BamQI
- GEB,E],Ifl'li; '.

.

Domingos !<'ernandes de ,A'\1l1Ü1O

-oão

�,DEPARTAMEN'l'O FlOMEBCIAL
Divino Mariot

COLABoRADoRES
t'rul Bar reu OI> Filho, Prof OSValQo' RoC!rlguàs 'OBbl6i1,
rito Carvalho, Prof. AlCIdes' Abreu, Prof. Othon a.am,

--'i..obo E'Eç�, Ministro Milton Leite � Çosta� D.J:. Ru1;lent
Josta, Coronel r.id Gonzaga, Major ,11def{)IlSOC 3uvell11J.
Walter Lange, Dr, Arnaldo Santiago,

.

:DoraIéclo':SofU'e8,
Osmar PIZa'ni. Dr. Francisco 'JEscóbar''l'Pho, Zury.'Má,
cllaào, Lázaro BartoJomeu, Raul�s �b04 .IMarollto
Medeiros Filho, Luiz Henrique da .s� ...A: ;CarlDs';'BJli.
to, Oswaldo Morítz, Jacob -Augul$to Nácul, .Major iCei
.

nup,do, Bastos Júnior, 'O, Jamunda,..J�S �arcta; Nelson
'lrast..ler,' José Ferreira da StlV!i, Clemenceau' do Ama
-,al e Sil·,ia, Jaime Mendes, ,t::ymma, iJOStI Jtobei'to BU&
lheler, JOãCl José .Caldeira Bastos, Joã:a �ilo I.inhàr�

,
. REPRESENT�,·.l'ES·

' �.

ReI,H'esentações .1\.,,:>, J..o",<1;>. L�aÍt, R1à \G:6> '_ Rua Sena
,jor Dantas•.40 - 5 'and�r -, São Paulo .·.·�',lt�a' Vitó·ct.a,
ii57 -. con.}unto, a:t - Belo RoriaOlWt:l,_:'�lP -' 'RIia aos

. C&Tijós, 558 - 2' andar '- Porto. :Ategie ,�,,�RÜ'.t"�. -
.I:(.\1l1 �el. Vicente. 456 -.. 2° ,andar.'

"

-

Anuncivs median.e contratu '. de aCÔrdô;', com
.

a taDelfl
em Vigur.' ,,' �.

,

,

.

,

·ASSINAI'URA ANUAL Cl\$1t.OIlP,O,Q.....,. VENDA AVULSC
'.:eiS .'30,-00. - " 'j' ',,'.: "', " '�:; .

"

lÁ ·.1..llW!;I,iAO NAO SE l:t:g:�ppN�ABILl?A PELúS ,(:05
CEITOS EMITIDOS NúS ARTIGOS ASS�N�).

, Vende-se uma proprkdaae. A, na
'mI no Tesouro cio Estado (Receitá).I
Allv� de ,Britd, . tratar com o Sr. José Â!ma-

ESc.�nl)�IO Df· Ai)"'OCÂCIA
D�. NILTúN PEREIRA
Ad,·ogado.

ABELARDO B. BLUMENBERn
A. HAHN

éPlmSl'

't)OOtA �CE ENGENHARIÁJNDUSIRJAt
DA UN'IVERS'IDADE DE SA,NTA'

.

CAlARINA.

-.

-brínquedos .expostos
n§.o .J;lo�rão ser" seus

,'Serem mu!t.os carOs.

EDITAL N° :t/64.

�iAbre a inscrição para 'o

'. Concurso de Habilitação.·
.�aço pÚbli.t>o, de orclent

do Senhor Dirp�or, que de
2 a 20 de jane�ro de 191)')

" esta:rão abertas 'na Secreta
ria :'da Es(:oia de' Elngfluha
ria Industrial, sita à rua

�aiuva, :aO 60, npsta (Í
'dade de Flor!3.nópo!is, as

lnscri.l;ões ao Concurso de

Habilitação para. !!la.trícu
Ia no Curso de Mecà:1ic:l.

I - o candidat,) deverá

apre�enEar
�

requerimentQi
de inscrição, instruido com

os seg,uintes dQcumentos:
·,a) certifi�ado de conclu

;são do ''Curso secundário ("1

equivalente do curso reco

'nhecido eomo do nível mé
. dio - (2 vias);

" 'b) fichaR modê10s 18 é 19

Solicitadores ou ,equivalente (2 vias);

,l{ua Conselheirc Mafra. ,48 ._ e"'1a 2
c) carteira de id�ntidade;

.;Jii d) atestado' .de identida-:

..AÇÕES:, CIVEIS, TRABJ,\LHISTA'S, CO,,: de moral, firmado por duas

. :ME1tCIAI.S, PREVIDENC'A soe,T A,'T " ETC�.. pessoas (firma' rec,onhec:
� "da);

.

. AB'f-RTAS -1.l.i.SCRt\··,·.,o-cE·sn. :C- T·..
' e) até'stadó de sanidade

q _ n I lJ
' .' física e mental, incJuslve

abreugrafia (firma re !O

tnheçiC'a) ;

f) certidãô' de nascimen-
PVST1 LISTAa :

De 16-11· 64 t,. 1:i"1l.2..e4-' Ordenadc)
<Ct;$ 21�.OvO,0( a par1ir "e fey. ele' 1965,,'\ /°06'" d

. '

,c ,v I,' e aumento.'

,

.

Docurrentcs: Tttlllo je· Jleüor, 2 ,{ot08
3 x 4 _ CandidatAS de �mbós os_sexe�' de 18'

.
. � ,..-.'

.

a 40 alios. .... \

APnSTCAf' COM O NÕVO PROGRA
.MA, edição 1964, enc0uLa-se, emFlorianó'-'
polis' _Livraria Rec0't'd. Rua Felipe. Schmidt

R presenÍ"aplcs +amtém nas cidades de
Joinvil1e, B�umenau, S. FrancjscQ e' .Rio do
Sul.

Dasta estuuar por �[. ta apostila'para ser

aprovad�.
Atende-t;e ta ..nbém pE' '�o "'eembQlso PO&�

tal Preço 9.000,00 _. Ru�. 13 de Maio 592 -,
ex. Postal 698. - Cu��tiba. _., Pàraná
Brasil.

�OSTO DO S,.A,.M.D.U. DE'
FLORIANÓPOUJ

Edital de .. Concorrência AJministra
tiva nO t / 64

.",1'

tó;
'. g.) porova de estar e� dia

com as obrigações do se '

.:v�o .militar;
h) 'prova; -de pagamento

da taxa de inscriçao:
i) três fotos 3 X 4. de

fr�nte.
II - O concurso consta

rá das s('guir>'tes prnvns,
Matemfitica Física, Quí.mi�a

.

e Desenhó,

IV
:obedecerá
po�ição:

.10 - Estão habilitat:cs
dentro do número de· va-

gas' e decrel'lcentemente,
segundo a soma das notas
obtidas nas matérias que
constituem o concurso, o

candidatos que tiverem n'1-

ta � (quatrO) ou sUl-'L'riO'l'.
.em tôdas ditas matérias.

JUIZO h�
-

DIREITO DA ral, .com 16 .metros, de um
.'VARA DOS F'ilITo,S DA quebrada de la metros, ou
r FAZEi'lDA PUB_,ICA E tra de 33 metnos, nova n
ACIDE�TES· DO TRABA- nha quebrada .de 27 metros

O Pedro da minJ;la hi.,tó- sinaleiras das esquinas. Ca mínhadaveeee p�la noite a pO DA DqMAFf'1� DE e finalmente outra linha de
ria é uma criança tríste.ipe "

da sinaleira para: Pedro dentro,: em. torma de mú- c. �'AÇãO COM O �RAZO '17,50 metros, limitando t6-
las circunstâncias .em -que representa uma estrêla 'que sica, entoando sempre um DE TRINTA (30) DIAS. das elas com terras 'de To-
vive ·Sua mãe é _�'-"ade�ra <lhe 'serve de Brinquedo, sua sambínha .par�. Lhe (h� co

O Doutor ARY PERE�...
-

maz Manoel JoaquIIl' ou
seu. pai é operário. ·-vilzlanqo seu co+ídíano cheio ragem

'
-

d díreít
.

... •

RA li! OLIVEIRA,' Juiz' de quem e irei o e ainca nc
Seus' Irmãos, engraxates. de .trabalh:o. Ficando· horas Assim é' \l>edro, lAlTI ra! 0- I d 12 t.

Díreíto da Va'ra de Meno-
no mesmo a o, me TOS

Todos trabalham para. 9:JU- .e heras .parado. nas esqui- tinho de nome 'comum S<Hn
.

t d t
"

.> ;,rL,�", em exerCI'cI'O no cargo
conrron an o com erras ue

dar a casa até- Peâro, o +nas, -escutando o· r meo dos esperar nada ão
. ruturo, '"- �. h d t d, ,

de Juiz de Direito da Vara
marm .a: e, e ou ro ia. �,caçula. Ele é [ornaleír "motores rque passam descer b�Ulcaih..v 'com .o .presente m Ed te da Cunha T··Z

Vende seus jornais 'até
.

a .tanão euas ·ilusões de cuan ll.....ende, [orn-üs tornando (V,' Feitos, da. Fazenda Pú-
-

he d i
1

dI' J
:.'''.'

.

huea e Acídenter lo T,"'.-'
er e ra . e rmeu ose (ta

hora do entardecer, hOM es ça quando as estrêlas se a- "�.u pass-..do cada vez mais Cunha, numa extensão ele
ta em que a reaJit!�tle se pagam-com O' ruidorlos car distar.... ""'m'as -recordações balho da Comarca de Flo-

50 metros, Feita a ju�t�fi
escondei nos letreh'os ntlmi �ros... alegres,�:quíf:lh'e ;testam. rranópolís, Capital "d,OI Es- CaÇa0 da posse foi a mesm.,
nados das tuas vazías. A" .As.' vêzes.... Pedro brinca tie eseu .sorríse,. . �st:ampado tado de Santa Catarina, id t

n., forma da lei, etc: [ulgada proce en e por sen
noite é amiga de redro. Ela .pegar com .a -nc.te, oscun- num rostínho triste, rios en

F.AZ � .3ER a todos que o ,tença. E para que chegue ao
lhe parece mais 1!u!tVe, e, '�,en'do-se nas sarjetas e' nos 'sina muitas coisas e, • os conhecimento

.

de' todos
Pedro .gosta ce caminhar pe ,mU'l'OS eSCUTOS. sue figuri- faz pensar. que o Natal se prc .•. -- .edítal :

de .cítação
mandou que se expedisse I

las praças .ill,UIli,ilRdas" o,:, l)ha< "fl�"l'la, despercebida, aproxima..",Q'fé .afurmanída virem que .po!: par.te de
presente edítal' de ctta 'f::t.!bando ,com admir'acão,' as' 'com. a "noite... de necessita' de-p�z e (i"e DIB CHEREM,· brasileiro
que será publicado na for-.

"

A ·sut)iq.a do morro. lhe ._ã.o é -necessário'. ir muito casado, advogad() , residen . ina da lei � fixado no lugar'
'am,��ronta, wrisso, sua ca- longe '1ara "ericóntràr ,. paz> te e ,domicil�ado nes''l Ca-

de costume. Dado e pasr.ae� a encontreI' o�.hando l�e pital, à ,4.venWa Rio ran-,
do nesta cidade de Floria

dro e retribuindo' seu 80: -, co, no .. hJ; �oi r�uerido nópolis, 9,OS ,dezoito dias dr..'

/ um terrenQ, em uma' aeão .

riso.. . . mês de novembro do ano
'Dea'4-lZ• de .usucapitão" terre:lo ê;-;Ne

tn ....
,
de uli! novecen os e seS,len

p�ssim. caracterizado: um

d
,� e �·latro. Eu,

terre:J;lo -situa, o er.: ,Ca;l��:','.
eira, 'nêste Município, com ,(Edison de Moura Ferr,})
dois '!li! metros' quaãrâ �:;,. ·Es;'t"ivão vitalicio, subscrevi
de. ár.ea, '1alliElJldo frent� à ARY PEREIRA, E OLIVE�·
estrad!t geral, com 16 me- RA - Juiz de Direito, \',11
tro.s quadrados de áre.a .. fa exercício.
,zendo frent.e à estrada ge-

que

por

VENDE-SE
..

VENDE-se ;:-. casa
'Rua Fadre Anx(ieta
:,tratar com o mesmo .

n,úmero, d,e vag,as, () ,:decrt>s,
centerriente, segundo. a �:Q,

"na das l10tas obti\'ia�. tias
matérjas que con..;tituem!o,
concurso, os· canaidatns'
,que. obtiverem ';11)"� :iP,l'erli>r ,

a 4 (quatro), Pro ml'la ma.-
.' ;Vrt N'JJ E - ,5 E

téria, na' qua'l •. �m.," 'll�.O
foi atribuída nota O {zero') ,

30 - Sobrando . vagas,
estão habilita(�os dentro 'do
númerú áé vagas, o -decres
centemente sEgundo· a' .so

ma das notas - obl.das uas

�atérias que ,'. !'sutuem g

concurso, os - candirlatos
que obtiverem nota .infe
l"iar a 4 (qual' ,�o,) :.:!1"1 .duas
matérias, nas quais, po
rém, não foi ttLibuld� nJ

to ° (zero).

.

"
' .

CARROS -. USAD�S

.1 _:, Jeep Universal
i961

1 - Rural 4 X 4 -� 1962
1 - Aéro Willys - 1963
'Tô:os os v�ículos en-

contran-'Ie em pt:rfeito
etsado de'-Cõnservação
Vêr e tratar à rua Feli

pe Schmidt, \lU com o sr.

LALAU.
11-12-64

E D IIAl

"mpa:tes, n:a.

. SABO-ROS�O 1

80 C,AFE ZITO,�
10-12·(;4

L
------�------------------�--------------------------�--

Quem ,conslrot já sab,e

I
I

lacos e Paquels
Rcula,p,és Ferras

i

Porias de Ferro e Maaeira
Janelas de Ferro, de Correr c Basculanles.
'PorlÕes tle F�r,ro
Para ,roida entrega e p,or prpço ruais economicos

Compensados �araná ltada
RUA DR. FULVIO ADUeeE, N.o 741

, Tqlelone fi277 .

I

ESTIlElTO

I

'.baia
" J'1t'lIadim
.GôÍíçalo;.A!ies
,�ÇIlO
Carvalho
'au&eo

, -.
o'.

, ,

:e os famosos /

.

LAlOBIS "CC!lEPLAC" I

M·A.ofU�'AS HOBIES 'ABi llt:'EStIMERTOS,
,:_----- --_._ ----------,--------

f , ,

����
..

SANTh CATARINA PRECISA DA BR 59

\
IMOVf'lS,A Vfl�DA

- CASA DE TIJOLOS -"AGRONÓMICA - Rua Servidão Vieira 4� - Casa 2
.pavimentos '- Em cima: 2 quartos - 2 salas - cozinha -- banheiro com
pleto, com varandão envidraçado. Em baixo: 2 qU�l'tos - -sala - cozinha

,

e -WC. Preço: Cr$ 4.000.0pO,00 - financiado.
- casa no eentro. - OrIstovão Nunes Pires, 2-3 - .3a1a - 3 quartos - cozi

'l:,ha -:- ·banhei.ro con.pletu.- dependênCias de emprp.gada .:_ telefone - preço..,r$ 4.000.000,00. 1_
.

I

- C1\SA DE '.l.rjó�os r-.j ESTREITO - RUA BAL�.""'::A'RIO _I QUASE JUN,
Tq A PRA:::A, .COM GARAGEM . .PE• .-ÇO FACILITAD '. ....

quartos e. (i�:pendências sa�itárias.
- Palacete na _ lia ViscQJlde de l. TO Preto -.Fina r�sidênda, em cima ,tem4 salas - 4 quartos - banheiro - cozinha e vara.l1dão. Em b':lixO 4 salas
- .4 quartos e dependências sanitárias.

- NA PRAIA DO FEREQUÊ - .cÁ}"A NOVA A l\ITAIS LIL.::JA 00 LOCAL-
2 'PAVIMENTOS COM 6 Q'U'ARTOS . - 2 SALAS - COZ,J..IxHA -;BANHEI
ROS - AINDA NÃO FOI HABITADÀ. ,PREÇO COM FACILIDADES.

- Sóbrado na rua João Pinto e ,fundos no mar no eaes Liberdade..
� O'TIMA CASA NA RUA SANTÁ L-UZIA COM 3 QUARTOS - SALAS COM
,TACOS DE SUCUPIRA - ClIACARA - .HORTA - JARDIM - GARA-.
GEM - FINO TRATO. PREÇO COM F.&.CILIDADES.

- Para o verão casa .na Lagõa com .gr-ande terreno ..- OpQrtu'nidad�!
- Nos Coqueiros ->,Praia da Saudade - Na servidão áo lado do Hotel _

Casa de madeira ·n,o .42 - Pequena E}ntr.::da - .Aceita Oferta. I

,- TERRENO POR AUTOMO'VEL .NAClONAT, .PEQ.UEl'g'O NO BALNEA'RIO
.

-- 2 LOTES ESTUDA·SE OFERTA. v

.

- Lote .Jordim .Atlântico - metade preço do.s preços correntes - �P!renomuito bem \localizado. .

., /
- NA PRA" • DO MEIO - TERRENO DE 15XofO MEROS .;_ UNICO COM

ESTA METf�AGEM.DE FREN!I']!; PARA RUA DESEMBARGADOR PEDRO
SILVA

,"""'-""'""""..,,""- Rua VeVr.eador Bati.sta Pereira - C\lsa com 3 quartos"- 2 salas e demais,
dependências _. ;rer.ren.o. medil1do� 12,50 ,x :U,26 _metros.

.

I I

1.,

\
" .

SANTz\�çArARINAlPRE'CISA .1)A�R.59
, :(,.,. \ �. ,: -,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lAbUTA

C()NSTANTE EM 'PROL
, ,

OE S.ANTA
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Assunto Da' Semana
,

I

PedI� Pauk, Ma.:had.,

COLABORA IJOd.ES ESPECIAIS

ItofAURY BO�GF.Q -- G:LBERTO NAHAS

I1ILBERTO PAIVA

COLABORADURE�
-{\H LOBO:..... MILTON t-. '\'vlLô - ORILDO LI6BO..

'I
?\IART") INACL,-, COELHO -- DÉCIO BORTULUZZJ

1. ABELARDO AI'RAHAM
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Censura em Fl�rianópoIis ,transferiu
.

do' Martinelli

;{�:§;s�:�ia?��� i;i���r:�:�:�Nota·" O''
..
,1/18c.,·,a'!: ('0'. 'n'

·

.. ·'J'·u�·.·n.·.,,'ta.,' dosCatarmense de Remo e nas' foI I t d
' ape-

. tem 'sup an a a �:lC:o. consequen emente, fiean�pl -,

FlúnE!ugo, do" Rio.
sem vencedor o título má- Quanto a d' I E' 1

B
'

.

' "

�
-: .'

- "

;!��O a�� t�:;;�� asr;�:��= ����;�, Vá�ia,:a��!o c:�� a [r05·..0,
. 'e M' a· r- (_11'1: I� o:,

; ,-;."

�',",."" "ll-S"ções do Riachuelo e Mar- peã qo "dóis sem" estãotínejlí que domingo, na também confiantes no trí
baia sul, estarão de nôvo unfo,

.

esperanco sejam,
em sensacional duelo, dei- domingo as condições Jo
cidindo não só' o páreo co- mar melhores, pois se co- \, Ao nosso redator, en ,�_
mo o cetro máximo da cs.- mo erararn prejudicados ram os presidente da' L!:Sa
noagem ba'rriga-verde.- pelo' mar encapelado tra- Itajaiense de Desportos,
Os irmãos Vahl estij,o n;q

. tando-sa come se trata dé Almirante Barroso e Mar-
postos a confirmar o trtun ' - '1' D' t f"

.

1uma' guarrnçao 'pesada, CI 10 ias a 110 a. o ICLt
fo obtido e anulado poste:". Vamos aguardar va: dís- conjunta que na integra

�ri(jrmente pela FASC. A puta. pub}.icamos:
espetacular dupla; que se No afã de . preservar ')

------------------------------------�---�
conceito. que possuem r,.e�
rante seus co-irmãos de to

do o Estado e rora dêíe, os

clubes e Entidades .esportr-
. vas sediadas. nesta cidade
reuníram-se .no dia 28 dê>

corrente, os 'Presidentes da

Liga Itajaiense de Despor
tos; do CluJ:)e Náutico Mar

cílib Dias, do ('lube Náuti'!o

Alnlira:t)te Barr�.So e a crô-

nica especíalízada, para "5- ma' situação difícil .peran
tudar as providências a sc- te a opinião pública e taru

rem tomadas a respeito lhs' bém tentando destruir ês
comentários Injustos, destoa se elo de' amizade e mutu.;
is e desaíorosos feitos pelo compreensão e:h3tente de

eronísta Lauro Sa·ncini há muito entre Itajai.: espor
através das ondas da' :R.&.- ÜVO c os clubes de todo o

dio Guaru] ii de F'lor�anÓp(:t- Estado.

Iís. Vimos observando, qU3 ul

Como é do conhec'mentn tímamente êsses ataques
público, '. de há l�.uitu ten.» vem sendo feitos mais as-.

po o referi_do' radíalísca, siduamente, com o propô
vem tecendo crítica" des sito de menosprezar o es

construtivas sôbre 'o d��- porte de Itajai, usando ) re

porto de Itrejaí; gerando ferido cronista todos os

um clima de desarmonia e meios, desleais des ..cirn

diSCórdia entre', os . despor- N'" .�, <> i�.rla o mais ímpcr-.
tistas de 'todo o Estad(), C0' tante, .. sem . qualquer f11 'ld<.'-

locando a ÍlOssá 'ciditde ·nn·
.

rlic�Ltó. )

COMPRA-Sf..TELEFONE
Serviço de Utiudade Pública fia Guarda Urbana do Es

treito, precisa urgente de um telefone J3, fim de melhor
atender seus consríbuíntes e o públíc., em geral.' Tratar
rua Bernardino \ az, 156 - .com Inspetor .AdoJar.

lI.l2.64

(
Em vãr.tas oportunidade;;

Diretoria do ,Iiachuelo Impô� ,pm-:de;E?§.�:��E:�
eUm!naçâo p'!Ira:

.

"Ita.m·',:I·ítu�, fun'h� ;�f:ª:;�iE��
_

u II M ç \ti; li to, de nos. prejudicar.
,

'-. T()davia os' dingentês ,aci
A diretoria do' C.N, .Riachuelino enviou _E1'Cl'O f 'd

' ma 'men�ioiia-do" homens
UI ac�ma re er:� o.

, dijt'�os e de
, (�ompro, !.iIoI),ofício ao d�sportista Altamiro . Ferreira lia 2:. - O requerimento, que necessita� identi(tide 'moral, houve-

Cunha, comunicando a sua eliminação' do ser instruido com'a :lssinatura de 15 (quin- ram r-; �m tomar um!.'. ·de

quadro social do tradicional clube d'a' . Rit::l ')" 't ··t '. d'··,
c.ic;ao t:m revide aos l.':Z��

� ze SOCIOS qUi es· com a . €souran<l) evera qut;S que nos fot,m� ""l'o .

Maria. dar entrada ria Secr-�taria dêste Clube, 'den- dos, e assi!;__� em re1""d"-

con1unta rp.sfl1véra·"1 "V}<}
E:is O texto do ofício, datadode. 20-11.to64. iro de 20 (vinte) dias subsequentes,·a contaI' 'I:AR": tern.�n .. "ttemente 'o.

Com base no artigo 180. , letras. "e." . e

.

da data E10 recebimento daquele ofício. acess'o do �ronista L" 1'0

'd ,sonc)ni Il,.tS· nr -q"

"f" do Estgtuto .s�cial, que abaixo 'tomam�s .' Sau ações" -, portes. dos re!eridús cl \�2'3

a liberdade de transc�ever., comUnIcamos' Ass. João"Leonel de Paula _I .Secretá" considerando-o "PI.RSONl\.
. ".

rIO Geral. NON GRATA" e que . .-

que fôstes ELIMINADO ·de nosso quadr.o 80-
.

.

/'
.

,.' O.ér: tem se mo"tràdo InI

cú,ll pOr- atentar' contra a 'moral dêste clube, . �. ,R. -_--; Chocado por tal.d-?�isª�\nai:ci- .Jl��t( oO.i:' l;df fUpe!)ol.'lt:,
sua Diretoria e causar'a discórdia' �ritre 'os retor,ta riachuelina clube onde ';eIhp�é pr�� ·!��·o� ��e:!�.r��� s:t�'���
demais atletas. tou seuS serviços, como atleta e -dirigente, o de ,q_ue :l.l.",\�_.1Velm�.,tP

S b
'

I' d d t' t Alt
.

F
., se 'registra phá prfmeirüArt. 180. -. erãq tam em .ei:rnina os . espor IS a- am']ro erreira da Cunha pr;1- vez na históri� lio fut�::J)!

. independente de qualquer formal'idade,. de curou a reportagem para dar ciência do Catarit'lenSe.

aviso prév1io ao i�ftator:
, acontrcido1

.

,informando ainda q'ue p'roctirará A nossa re ... �lsa é tá"
maior quanao sabemos 'que

oe) .- Os que prejudicaram o Clube com todos os- mc:ios disponíveis para fugir a pe- teve pa: ,C'.ipa "0 c'�o:rad:-tn

mau. comportamento'OU se 'manifestarem os- nalidade. que acaba de lhe. ser' imposta. A te quand dos co.J:leuvi·:'·'s
dos jogos rpalizados há tem

tensivamente contra os créditos do mesmo converE'a girou então em tôrno do, acontecido pos atrás; t.ntre o C.N. lVhr

dentro ou fora do r:ecinto social; lembl?ndo o desportista sua atuação como cílio Dias e C. A. Carlos Re

f) - os. que preJ"udicatam por qualquer ,remad,cr c dirilzent-e- do clube da Rita Ma"';a
n!).ux em jogo válido pe-

<J oH lo certame Catarinense' pc
forma' os interesses gerais do Clube ou 'pro- Depóis disso tudo, chegamos a conclusão 1!f"02 e não satisfeito com'

CU.rar,e'm' a ruo.ína social pela dis.cÓrdia, entre que' a d'retQria riachuelina andcu pec.andc
essa mesquinha' atif;l1.:í��
usou de palavras irreco-

'os seus membros". . .e-m tomar tão �rástica medida. E afirniamoE
Informamos também, que de acôrdo por, que: Das declaraGões proferidas por AI-

com o artigo 200., fica vedado o ingresS.t> nas taniiro Ferrei�a da' Cunha ao microfone da
dependencias do Clube, mesmo como VISl- Rádio Guarujá, sôbre a situação dos rema-

tante. : ';��"lll dores transfe:ddos para o clube azul e bran- ---=-;���,,4.�r--
. . ,�rd'!ftf]�"j

ens 'I
Comunicamos, outro�sim, que deste �:x- co e q�e\d€ram motivo a 'decisão da direitoria

pedi-ente estamos enviando. cópia a F,edera- riaehuelina em
__�liminar o desportista de seu

PerqTe � qU! o João zi·

ção Aquática de Santq Catarina, para as pro quadro soc-�al, levavam náquela oportunida.. �� Fi quandO � fal9 e'1l

i" vádências que o. caro requer.
.'. de a, iriterpretação do secretário da FÁSC e aume ito n� )"'(3,ssag.. �s'll .�es·

CELSO
..

RAMOS- FILHO'- PRESIDENTE não. do associado e atleta Altaniiro 'Ferreira :oe:: u!tabS:ci��·�t�'lVl
........ x X :x - da C.unha. São duas peSs.oas dis.tintas· que nh! em fôlha. ".s oar8. po

.

d d"
. derãa ser -remendas papa as

Em seguida, -datado de 10. de .. ezem não s,e pc e uní-Ias nestas circunstâncias selrui1"tes enrl.e �(.�: Rainha

bro' de 1964, nôvo oficio receoou o desporlis- Dái a nossa. observação em tôrno do caso pDi� daI!! .,..icieJe4as 1'Ua Cons. Ma·

R h }. fra, 1�, Ftlia) no Estreito
, ta, em' fQco, cujo teôr é o seguinte : se o ,iac ue o qu:izesse tomar qualquer ati.. ma' Santo,s &- 'alva 37 80

-

S h-
"

tude contra o AltamirQ Ferreira da CUMa lado do Clube 6. � para a
en or: , R.úti,. 4n;. �arihaldi

1. - De ordem do Senhor, presidente, e devido aquelas deelarações, est�s sel'iam can
.........___

em �ditaml3·ntQ ao nQSS.Q ofcio interior� cun,1- tra 'Q secretário -d� FAS.C � nunca c.ontra seu .
. �

,

ill _

\ pre-me informâ",lo' de que,. disp�i� e�ta- associado. P'ica o registro da' nO$a inte:rpre. � I F i ZPi H O',' N A O!
'"

tutárias lhe concedem direito a recorrer da . tação sôbre o caso.
.

L
C a .{.' .E � f '!' o !

�é\J?e���.�d�de que, lheJji .. im,P9$ta.� . CQus:ta,nte. do
.

_ ::: __
� , ,

";:
.

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

''-=-........-..._.... --o';p

.. " 'I-

mendáveis <lOS comentá

rios do jogo realízado :'P.

tre C. N. Almí.unte B'1il"'1-

so e Avai F .. C , quand» o

clube Itajarense sofreu t:e.:.

menda pressão pelo públi-'
co da Capital, e' agora por

ocasião' da partida realiza
da entre' o C N. �t�rcíJi.ü
Dias e o Figueirense F. C.

no dj� 25 do corrente, quan
do teceu várlos

.

desacreditados comentarios

faltando tatalmente a ver
dade caluniando os despor
'tístas e clubes desta cida-

de. -...

que temos em mente u 11

só propósito, qual seja de

·s'�)7aguardar. os Interesses

ão:nosso esporte e dos BOl

sos clubes e bem como 1'1-

do o esporte de Santa Ca

tarina.

Esperando merecer de V,

Sa. a devir'n atencão, 8.iU'é

decemos, subscrevendo-nos

com elevada estima e unre-
,

ço, mui
atenciosamente. J

Presidente Júlio wíppel
Presidente d!) Líga Itajai
ense de Desuortos
Dr. Aldo Mario de l}.lmei:"

.

.

da - Presidente do C. N.

Marcilío Di'.1,s
Ernesto Zarling
Presi.dente do C. N. Al

mirante Barroso,

--.��._.-

do-

,

() �..
OT0' CLUBE DE para o início da GINKAN'A,·

sempre rnere<:ev o 'nosso � ·'S
FLORIaNÓPOLIS. fará rea- será! realizado um desfile

peito e à l.l0&'1 estima..., COri- . .
. -(.

'

,- t'll'zar' no pr"'o'''';m·o' 'd'011:1-m''',,-;o'o· de -ináquinas, com saída do
-tiriuando a mesma a N '�-

.

",.

àS.·9 horas, 'a "GRANDE POSTO MEYER .do Estrci
ber de todos nos o mt:3f:.')

GIl'oI'XANA MOTO CLUBE to, e .termino na PRAÇAcarinho' e a nossa nfe;hor
. DE FLORIANÓDOLIS. GETULIO VARGAS, Jnde

acúlhica, porém muito �t- J.

Na ocasião serão . dlslri- será rfalizada a prova. '

mos contra o senhor Lauro
S

., A

d .cuidos prêllcios aos cinc,) As pessoas interess'ada.
oncIlll, pessoa que nao e- -

t d ' b primeiros/ colocados;· be-n.· poderão faser suas. inseri';'veria fazer par e a.o �J-
.

I
.

c.omo .um prêmiO sur�Ji"esa. coes, quer sejam ou nj,O
riosa e prestigiosa c asse ' .

,.lns cronistas de 1'" 1S0 Es�a para a acompanhante lo' associados do. MOTO CT:...:.J•..

primeiro coloca"'o. BE, com o '�r.1 LOTARi(
do.

Os . premios serao fin�n- !IUBERT no Bar Nacional
rissim deixamos regis';·�·�.-

.

t cI'ados pela firma MEYER 'a. Fe�ipe Schmidt, . COIl
do o \ nosso veemen e p' u-

. . S/A'" �oat,.roc':<.�adora exclu- �'r8.ça '15, ou com HAROL-
t�sto eontra . as declarac;óes -

. .

l' J sino ca GINKANA. DO ALFAIATE no Estreito�
il1fundads.s e Invene lC�S.O .

i·
.. Antes da 'hora marca,lasenhor Lauro

.

Sonc n�. Ja -

Sensacional Gi)nkana efetuará

.
\ Nada tenifl.� contra a Cl'- ..

'

.._..'.'" "mingo 'o 'MoJo Clube
ceituada R2.,_lO Guaruji ele l

Florianópolis; emisSôra q�w-'

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

-,

I,.'. [�(.�·�1�?ErU1S 'U'O'� C· ,ai,m,p'e '�n;]'t J� :

"�" fi
. $.. � r,j ,�'J;; I� ';, ' ,l � l iii �, ,,:"...

�

f'lt··I·':�a d9 F'lltplto··,
.

w f:: �
"

1 .1.. U :\J �,l �j ',�.: �
Jogos l'Sali=a�o;: _ "l,jO 1° Vasco _e Flumine,,'lse DAS COM' VISTAS AO

Teiit�s ' cons:gr.ado;,; com 9 p-l1. RIO-SÃO PAULO

400 2° Flamengo cçm 10

Defesa mais vasada 3° América .com 17

C!!.:nto do Rio com 74 goats
. 4° Botalogo éom 18

Defesa menos v1l:sada -- 5° Portuguesa com 20 27 Fluminense com 183

Fluminensê com 16 tel_1tos 6° São Cristovão com 22 D:i 'l'"
-

�,,\

Ataque mas positivo - 7° Bangu com 25 3° BQ�afogo com 102 mi-

Flamengo com 45 goals
' 8° Campo Granà.e com:29 lhccs

Ataque ni..,enos positivo - 9° Bonsucesso "m 32 4,0' Vasco da Gama com

Madureira com 12 tentos 10° Olaria com .,,!. 93 milhõés

Goleiro mais vasado - no Madureira com 36 5° América' com 75 mi-

Batista do Canto do Rio 120 Canto do Rio �oin 3J Ihe2s

49 goals
Artilhe�ro do certame -- TAÇA EFICI'Ê:NCIA

Airton do flamengo. cl')m rI

tentos
A maior arrecadação -

Flamengo x Fluminense

Cr$ 79.281.543,00 ,

Menor renda - Madurei

ra x Canto do Rio c(}m

"!r$ 56.700,00 ,

Total geral de arrecada- PROXIMA RODADA

çóes -:- Cr$ 829.299.635,00 ultima de certame

Jôgo nO-1 Flamengo x

Botafogo no Maracanã
.

-JOgo - nO 2 Bangu x

Divisão' de· Profissionais Bonsucesso - Sábado -. Ma

1° Flamengo com 12 racanã .

20 Fluminense e Bangu jOgo nO 3 Flllminensp. x

CQm 13 São Cristovão domingo em

30 Botafogo com 14 Alvaro ChaVjS , .

40 América e Vasco da jõgo nO 4 - Amenc- x

C"'mpo Gr.ande domÍ'l_soGa11la com 18 ..

50 130nsucesso com 22 em São Januário

�o Campo' Grande com jôgo no. 5 - Madurewi

24 x Vasco da Gama - do,

70 Português", com 25 mingo em Canso Galvão
.

80 Si'ío Cristovão cOll1 :l6 jôgo - nO 6 :.._ portuguê':'
gp. Ol�4t e.Qlll a3 sa x Canto do Rio ,- '�o-

100 Madureira ,com 39 mingo em Gener'!.l Severi'l,--
,

11° Ca,n1;Q �p �io com 43 no .....'
DIVISÁ,O·tni' :Ml'rR4N'I:,E�. CLÁSSIFICAÇi�v �,

_" .

":.- ·)-i� "-.:'
-

. .; !.�.. ::,.;:.. ;. :,�; ::.........: .. L·��.,' .:... .

COLOCAÇÃO, D9S
CLUBES

./

10 Fluminense com 311

.. 20 Flamengo com 308

;2.0 Botafogo com 294
'. 40 Vasco da Gama com

285
50 América com 245

•

1° Flamengo com 185 mi
'Ihõe:fi

CAMPEONATO PAULISTA

Após o 'umurimellto da .

rodada é a seg�inte á .;las-
'

sificação dos clubes na ta ..
bf'111

.

np' pontos perdidos..
1° Santos com 16
2° - Portuguêsa de Des

portos com 18
.

3° Palrrieiras com 19
4° Cori;ntlans com 20

n.",., �!lulO com 25
60 - São Bento e Gua·

ral.1y com 28

7° - América com 29
8° - Comei 'aI coJ:r 30
9° _ Botafogo, lo o::rra.

viário e Prudenttna �om a.
1:,v - .Juventus com :s4
11° - 15 de Novembn,.

de Piracicaba - 36
12° _" Noroeste dQ Ball

ru e Esportiva de GuatA
com 38

"

DOMINGO ......, Em . VI�
RplP1iro - Sa�tos e Portu.
guêsa no match mais 1m
portante, rIecidindo.o tí�.·>
''l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8R �59 e il()·afõàú
da Via�ão e

---.;,_-------------------- Conforme noticiamos em

edições anteriores, o Secre
tário Haroldo Pederneiras,
da Viação e Obras Púbú-

.

cas, acompanhado do Dire
tor Geral do Dlim, enge
nnheiro Emani Santa R1�'1
entrevistou-se na cidade de
Curitiba

. COrh o . Miniàtro
�uaieZ' 'Távora, a reapeik
de problemas rodovíéríe,

\

do nosso Estado. '

,

Modelar Sôbre os' objetives e re-

sultados alcançados -na ca

pital paranaense, declarou o

Secretário Ca Viaçãq:

o [s:rAQ:O
.. .'"\ O � Q'UGO D�_ », IANlA tAtAIIJ.A <' '

, .

Florianu}lu..:!, ,'Cw.o""'Jia.,. �u ue lJe'AleWlJfO de �
-

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

,'Atençijo
Sorte�o de Ima C�sa Pela

.
Ficam a�wa:dos os talões .de n-s, 67.,.93 a 67.500 em vír

tude de ter sido desfeita a. transaçêo que deu díreíto aos
. '.

.
.

mesmos,
, l"lorillnóPolis, 4. de dezembro de 19�. -'"

Estabelêcimentos lUA �C)�", S/A�":" Co'inémo
CONVITE

"Designado' pelo G:Jverna
dor Celso Ram+s para re
presentá-lo, em Curitiba, na

visita do M;trechal J�re.z
Távora, n.cumbí-me de, em

nome do Chefe do Poder
Execut1vo ( itarínense, con

vidar o Ministro da 'Viação
e Obras Públicas a visitar o

nosso Eb.ado,
<'

no que fui
prontamente atendido, pro
metend- aquela autoridade
estar 6'••1 S'ln{a Catarina no

mês de janeiro, a fim de
levar ao conhecimento dos'

. cate>;,menses,' das provídên
cías que estão sendo tombo

das �om respeite ao progra
ma rodoviário .le Santa Ca

t;"rina."

Ver:adeira "Mão Na �\)da�' 'os Pra-
" '

ços da.êrende Grüt:nha
Não é sem justos motivai

que a recentemente inaugu
rada Grande Grutínha, tem
vívido repleta e superfota-
da de fregueses. 'São os

seus preços que a��aem. Os

preços manifestamente maís
baratos e também a boa,
grande e capriche l'diversi·

fic:ação e beleza do estoque.
O povo não se. engana.

Possue o instinto da . realí-

dade: 'Compre�de l.l. objeti
vidade das íníeíat.vas. Apoia
as oue são sinceras e ho
nestas.
l!;ste .Natal será bastante

maís fácil, para todos. Os

preços di . Grande Grutí
nha' são ·uma cooperação
valiosa. São "�ma mão n, .

.

roda" para os que não que
rem gastar muito. Para os

que querem ou precisam
economizar.

DeépraçãL Ixceleníe
)',

ass.scrr Ri'> solenidades de
colação de, grau.

: Oomo �e sabe; o decora
dor Osvaldó' Gonvalves; ven

cedor da 'concorrêncía, para
a re'3.lizaÇiío dos serviços
de decoração do TAO, em·

pregóu acentuado esmero

bom ,gosto, caracLeTIstica
das 6timas realizações no

I •

.

genero_,

Formaturas: , ·)ERBAS
..... "��_"ni\;o do Teatro

'Alvaro de Carvalho, pare, as

._, . ..!"..11'aS da� novas 'tur
..

as de b-charelendos das

diversas Faculdades que
Icompõem a Universidade,,!:l�
Santa Catàrina, t,em se deg;
tacado pelo bom gosto e

apresent<:l.ção sugest \Ta, imo

pression�ndo a todos qué
tiveram oportu�dade de

Prosseguindo, afírmou o

-sscretãrto da Viação. e

Obras Públicas: i "Pela rela
ção. que n.e fui' entregue pe
le. Ministro Juarez Távora,
será destinada uma verba

de Cr$ 9.800.000.000,00, em

1965; para atender a execu.

ção das obras em' diversas J

estr<ldas. de Santa Catan·
na.- Essa ir portiincia será

aplicada . na construçãQ dos

trechos, de Florian6poU� a

I.ages, Lajes a São M;·".1el
D'Oeste, BllluHluau a CurI·
tibanos, CuriÚbanob a Join·
ville, JoinvilIe a FloriaD(5�
polis e Flo'ri"lnópoüs a Tor-"

.._,---_.__ .. _�.

Pagina de N'8:tal

"

, IldefollaQ' JuvenaJ" oonceituado norne das be��,5
"

l�trli8
catarinenses e nQUO estimado CQlabot&.d?f, mQudot)"noo,
com providenciosa antecipação. os originai,> dá �Á'(HNA
DE NATAL, contendo e}!oolellt.es trabalhps 'em' prosa �. ve:r-
50, de nossos �elhores e�critores, :sõbrê" o Nat2.1 de Jesus,
página com que brindamos os ,n(1)805

'.

ieitore.s todos os

anos, o que vem acontecerid'0 há'TIll),!s de 1lH1'l década.
.

...

Ao festejado autQ("l�s.:·su�lssimos , CONTOS mri N},r.' �anto ao prosse�iinen-
TAL, obra que tQ(j.Óf. i �!ê�ti:( c6� p!'f'..z�r ne!$tE\s. di�s:, nata- '.'to das obras da BR-f:i9i acen�
-linos, nossos agr.att�9imeti�õs: péla vaU9sa: colahoraçâ:a::c'onl :" tuou. 6 Secretário;' .

tla, Via-<:I.rdente� voto� A,;����áS. �btas dé:N�tal cj An�:;:�o�o.·'. �ãó': "ter afinn- 'r,o a cMin�s-,

i, '> :, '
"

:"
'

.... . .� tró Juarez Távora, quê :,erá

Vídl�''.i�:m 'ColE.romis,o �. n��:�:::;,
'

.. '

i :,! ,��s:e.�.����oo�:�o�e.\b:s+a!�.'
. ,. do prevista a 'PavW�ut"ção'L�ja da c�dade .e

'.
,c,: do trecho: JÓinvi11é-ltaJaL k

Ediff::;io Jaequ'e}frne .:.... Loja �:-:'� : ;imp1antação do ,trecho �ta-
.

.

,"
,,_, _,.,

' :_.:..:..____ jaí-Biguar.ú e, o pr0ssegui·
. mento das constru'!õ,es das"""�'

Diretores do .EM t.em AfiFo
-

Fontan�" pontes, sflhre ,os r1·)S Tiiu-
cas e Caiandub'l, além da,s
01'>r<'5 de i"'1'1hnt."''''::io. d1
'treeho Florianópolis-T::rres.·

"'''IS.''

'B�·59:

, Os diretores .•. do. E�crÚ;õ
rio dos Municípios, / estive
ra!11 em c�ntato com, o. 'Se
nador Atilio Fontana, opor-
"tunidade em que foram

ab.Jrd'1dos assuntos atinen

,tes a êsse nôvo órgão.

, De oütra, pátte, o Prefeito
Fredericó Querezemtm, de
Pedras Grandes, visit''lU .� o
EscritóIlio d0s Municípios
tratando de Ínterêsses de
sua comuna_

AUMENTO DE VERBA

\

Mais adiante, declarou

.._---- --- o _

. (

· Verbas para Ent�dad,es de floritnópoHs
( ,

j ,

o SenadGr Atilib Fontana dã sua verba pessoal, fêz os se"gUintes destiques .

par<:l. entidades de Florianópolis: ,

1 - Esc�.la Nessa Senhora de FÍát}ima - Estreito:._. .

2 - Faculdade de Serviço Social de S. C. . ..

"

.

3 - Federação' Atlética cataririense
'

.

4 - Hospital dos Servidores do Estado _ � I. ", ••••••• : ',' •••••

5 - Hospital de Caridade de Florianópolis. , , .

6 - Hospital e,Maternidade Sagraçla Fa�ília - Éstreito - Fpolis
7 - Asilo de órfãos São Vicente de Paula _

'

, : .

'1\ - Abrigo de Menores - Florianópolis .

. , .

9 - Sociedade de,Assistência oos LáZaros e De�eslj.·,contra . Sr' Lepra
em Santa Catarina, '

; .. ,. '/'.; , _
.

'1.0 - Colégio Catarinen:;;e : '

, .. _ , .

11 � Restaurante t)'niversitál'iO!, da União Catarlliense d?s Estu-
d"ntes

"

'

: ,'.. _

:
.. _ ..

'

.. _ _

'

..
'

, '. ',' .2.000.000,.0.0
12 - Faculdade de Serviço Social ., .. _ , '7.00.0.000,00

LOO.o.OOO,oo
UJOO.OOO,OO
830.0r,,:,0I)

10.000.00:',00 ..

2 . .00.0.0.0.0,00
1.00.0:.000,00
1.500.000,00
4.704;000,00

500.000;00
500'.0.00,0.0

c.oin seriedade. e amôr.
Uma breve estada .em

Flilrianópoüs, há três mêses

passados, ,pude ver ,c.om.o o'

jovem colega, que re�ebe
a 8 deste mês, tio dia da

Justi«,a, festa da Imacula-
• da Conceição, a láurea ba

. chareUcia; divide o seu tem
po p�ra atender a uma di
versidade de Ocupl\cões, em
bora correlatas, nã'l f"ltau·
".o a,08 horários, não prelu·

. dicando, as tarefas, , cada

o.ual lm1is exiiente de uma

!I,ssistência pessQal. intrans·
ferivel.
.411.fi<\n'!il's n'l .Jnst'ç"" ex:

pedierlte no Departamento

,--

F:' �SCOB� FILHO

,
---,------------

do", de onde sdu colabora-
dor e de cuja rêrlaçã') êle é
chefe,' estas palavras de

saudação.
Figura inc.onfundivel de

lider intel«lctual, antes do

primeiro quarto de século
ADt.oni.o' Fernand.o alcançou
nosicões màrcanteS n!lli; ati
��9.,t'..'i a mIe !Oe rl.e�icou,
nas lides universitãrias co
mo no· ,fornaJis'l1o. sem fa-

.

lar na advocacia mesmo, . a

que se consagrou' com a

carta proYisó�a de'ac../fê- .

mieo, Pllstulando'" no fÔl'o

f ' •

J

CUlUTIBA" DEZEMBRO'
DE 1964 - Não me permi-
tem .os mal�s' , dÔ; coraçã.o

I
buscar a ilha de Florianó
noUs, onde a ptimaver,a é

.

estival, P�r8 'assiStir à s.ole
�dade ·<.J.e formatura dos
'!10V'lS bacharéis· e'1l fi'reit.o,
en.tre os f!ua�� se in�'úe o

""en antigo Antonio Fernan·
10 do l\Y"'aral e snva,
Manl1ei-Jhe de São Bento

do 'Sul
.
o meu presente e

I. d.qui
envh p.... '0 "',,..

J'
'

(---------------------�.,..-- _.;...._,_....
-

-".,..---

o
�. \ I

Secretário, Haroldo Peder.
neiras: >"IAformou o Minis
tro. da :?\"fuçãe e Obras Pú

. blicas ,que:': na. pessibilidadt
. de con�egu;!r, um maior au'

.xíUo da tAliançà para o

Progreseq; Ias'obras da BRi
59 se1'(o:' ativadas, com a

destinação de maiores ' re

cursos para' a sua 'conclu�

Qu�o' ao êxf"" e.Icanc;a'
do em sua misho,' afirmou
o engenheiro. Hareldo
demeiras: 'Retomei
CUritiba"

'

satisfeito e een
\'icto ,de\ q\}e' .a, ormtação
do' Mfiústro Jua� � T.á1Óra
ser' 'eUri1Prida'.," que' em
1966 �Qs a' B�9' .; eem

pletEu:nei e > pa:v'imên�. lOsão."

CElESC Oferece Coquifel
à Imprensa

.

, I· ,

Às 18 horas de hoje na Churrascaria V'ldacap a Direto-
tia das Centrais Elétricas cÍe Santa Oatarína S':A. es't<lrá.' . .

. �,'

oferecendo um coquitel a imprensa faladà e escrita da Ca
pítal.

"O ESTADO", se fará representar.

Fleno r'e Eletrificacão do Gcverna C9JS:l Ramo
Vêriss

.

'auto'ridades ressaltam a

grandio,sidade.,das obras d� CELESC
As obras que, no 'setor ração, as réferêncías: mais , gem, o fazemos certos (;le ENERGIA: - "Estou .re- ca de elêtrírícacao. TelU-

energétíéo o Govêrno Cel- medidas que, concretíza- que o entusiasmo do povo almente entusiasmado com na, boje, Inegavelmente. M
-

so Ramos vem realízandc das, "colocám. Sa.llta I cata'·-': oatarínense 'estará' ídentí-: o programa desenvolvido Centrais Elétricas Je SlIn.
em, nosso ÉstacÍo,' por in-, rína em. :p6si�,ão de", real-; tiftcado com os .que . prc- pela Centrais Elétricas -de 'ta Catarina. S/A ritermé..Io da Centraía., Elé-: mente 'cOnquistar \i� "coe" 'ClanlBm a encíêncía da:' Santa Catarina. As suas CELESC -: assumiram t�
trícas de Sán,tã, Ca1í8.rina., ..

'

fícíente d���n,'oIVl:n�ntis, CEr.ESC· no' dar' cumpri- _ realísações se in' =gram
'

portància décísíva
S/A. <CELESC), ,ttkh des-

.

.ta, ,com refle�o.s iJ?egávels. menta à meta de energia perfeitamente no' progra- to de processo do
pertado.; de.. aut.o�ldades", e: dec'istvos para O�"�ll"P''')- elétriéà. do atual 'Govêrl1o I ma' . elaborado �ara. o

imprersa e
'.

destacadas gresSO ,:Recolhendo' '; âÍgu-' bar1'lga-verde: . PaÍS".

personalidades dêste .e dé, '1��{deS8as ( hilões .. 'pàrà��' 'MINISTRO MAURO DEPUTADO ALVARO
outros ,EStados dâ Fede� �estãcari�" nes�á. �! reporti- .

THIBÀ,U, DAS ,MINAS, ·E CATA0 - "E' com '1'1.tisfa
� �

- '.' ,'-:1.' .'
"

.J. ".

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

Camp'anha, EsfÔr�o" Recompensado' En1regá
'.

.

-Mais Uma Can'eta de Gur.o'
.

gratulo-me a laboriosa
ção que eu vejo a I':f'Rtr(l_i'; progressista população
F.r�tricas de Santa Cata.,. pla,nalto catarmense, g
rina S/A, atender a ., (lri- Clemente beneficiada c.o
entação d.o Minls.têrio '.das as obras de energia elét
Miras e Ene"-la,:' na nro- ca que estão sendo reM
g'ramação de suas 'obras, das' ,nesta vash ZQna"
do' que é prova a ênfase qual abrange a dio.::ese
que a: CÉLESC vem .. dando La:es, obrás estas
aos' Investimentos C(..l as marcarão o b.)vêrno
linhas de transll1i�ão 'pOS_ eminente lagcano Sl:.
,sibilitando melhor a;pro- SQ Ramos".

-

veitámentp de const.m.o da PREFEITQ. HERCfLI�
energia gerada pela, atua.l DEEKE DE BLUMENAU 1
e pelas fu' '1m3 usinas ter- "Relatório bem" elaboradi(
mo�létl'ic�s . de Santa Ca- contém aados positivos
tarina".' animaQores, que bem ,ates
DEPu,:"aDO ryo SIL:' tam a firme orientae�

VIfIRA, PR��ENTE' D�.:r- q,l1t V. S. vein �lnpr"nl�I,de
AESEMBLJl:,IA.

.

r..EGISLA:- ãs 'Centrais Elétricas de
T'lyA nl"\S:i\NTA CATA'R�.:..",'�Ül.'n11a Cata'rina 'S/A
NJ\: � "1

.

usina Garcia, é 'CC'ÉLESC),.' Queira, 'pois,
mà1s um passo para o de- receber meus aplausos .

e
.�, "€l1vol'\finrep.tó . ,da empo,\"

'

111eus parflbens' pelo te:qn
. brecicta. .ioná litorâllea de 'dó ttabaJho désenvoi�o

.

F,lorianópoÍi3. () povo está. ém benefÍcio da' _ te'r.ta
·�'�t\.'ttts-las�w'�" '8:�-'-{ iarinêtÍ'se".

'

ção dada ao' problema I Com a
.

inauguração,
�nergético. E a 'obra ex-· próximo dia 19, da .11$1
traordliIária .que é a ust- <farcja, mais 9600 KW
Ja 'Garcia, �ai, desperta�' o potência energética
intetêsse das Jélàsse� pro- entregues, ao "'I�nsumo d
dutoras de uutras regi5�s -eatarinenses. E' a qUtl/
do Eistado e até mesmo dn usina 'inaugurada nes
país, ,abrindo para UU12. Govêrno que soma assim
grande área novas fontes em menOS de quatro all�f.
d

?
e rIqueza". mais 35.000 K'\'" aos re"ur·
DE UM

-

EDITORIAL DO sos então. exilbmtes .

'JORNAL "CORREIO DO
POVO", DE PõRTO AL,E-'

------..._---�:

GRE: "Poucos Estaçlos �e'- Sr Edgard dorão tido um esfôrço r.'1o· ,

grande' eião bem orienta- A"mara'l 'e, �1'lvado para a superãçá0 de J
crises que vinham de lcn- Em visit� aos seus

g� e que se refletia:m e·n. liares ,encontra·se em

graves danos ao impulso 'rianópolis, onde veio p
de crescimento ela écono- assistir a formatura do �
mia catarinense. Não f;J- charelando Antônio Fernan
ram pequenas as d1fl�ul- do do Amkral e Silva, o Bt
,dã:cres. Mas ,a ve.rdáde é Edgard do Amaral e 811
que; niert>� de 'um",. ação,Oficial' do Registro de Im
,firme e ... ' ·terminada, :ian-· v:eis de São Bento do Sul, o
,ta Catarina foi, graaati-· j�r-;"al "O ESTADO'; des&

, va:mente éri�nd(j 2.S conr.!i� j� �� "llustJ;e visitante fellJ
ções pará ter a SUl!. .'p?'lítl:" . est'lda' entre nós.

O-JOVEM PAULO RO�RTODEMlRÍ\NDA.1J.QMES, DO CO»
LÉGIO CATARh'\JENSÊ,:, É· PREMiADC. COMUMÁ,CANETA

.

PA;RK��. '�,rROSSE�UE �,GRA�E·:�m.IC�A�lV�. DE MAéHA'
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Dia 4 pp. enb�lanou-se () salão nobre do COlégio Catarinense para a solene
entrega dos diplQmas 'lOS formáDdos do curso ci�nt�ico. ,

Corria é elo conhecimento'geral, o cúrso cientifico foi subdividido em três
prCl)aratorios: de medicina; direito e engenharia,

'

. O jóvem Faúlo . 'Roperto Mi�and<:l. Gomes (foto).� classifiéado em primeiro.
lugar no preparatório de 'medicina, recebeu ci.� Mac' r;io e' Ch. uma ca�1eta, Par
ker dé ouro" éntrega esta que faz parte da caInpárth",,'. "Esfôrço Recomper.<;ado",

,

instituida para estimular .Q juventude estudiosa de. nOssa terra.
'

, 'A campanh,a "Esfôrço Recompensà:do"" segundo a palavra de seus promo
tCires, prosseguirá premiando àqueles que mais se destacarem nos diversos cur-

sos secundários de Florianópolis.
'

de Edueação �'Cultura da do mais, antigo de Santa Ca- nho. Fala pausado, gesticu.
Universidade, de uma de tarin,a.,. sobrando a i n d a la serenámente, ouve com

cujas divisõe.S é diretor, oport�dade pàra',!is ,pa,- a�enção,' P�l' tudo isso é que
.ocupando.lhe ll,s manhãs' e lestras,' em, que "p.ontifica 'digo ser Antonio Fernando
as tardes; para> .estar á nO,i- �omo. um' excelente '�cau. uma fi�ra de líder.
tinha na redação d', "O Es; seur". . Sobrepai'rou, na S11a gera
tado",' com 'a mlssão de "Máis âinda:' - atenUe aos çã.o, por uma intuir.ão n'a·
coordenar a secretaria e es- comprmnissos de l'edatof tural da sua inteligência
crever as no�s principais;' correspondente da esplên- privilegiada, ás seduções do
o que é, Dor 8i'8ó, mn traba- dida revista "Visão" e cum- exibici�nismo ideo'órico,
Ího exaustivo. pre as ·"tarefas, de adldo ao consciente de que as "novi;.
E, nesse conjunto de ati· Serviço de Relações Publi· dades" do marxismo são

vidades, não lhe falta tem· cas do Pidacio d.o G.overno. ve1hal'Ü,ts\ que' só atráem os

no para .o esturlo e a leitp- Não ' demonstra,' press� desnreveni40s' intelectual
ra, sendo u� lt'lmem in· em nenhum dos serviços �ente .ou 'aquêles que. ma
formado, comI) se .exi�e dé' oue é chamado a execntar. drUgam,' para 3"omo .... -,r.se.
que'1l ellfe;ia nas mãos as l\,jão fin�e" como tantos, es· aos 'cham'\mentus do di
responsa1i;lidades da chef'a tar .assoberbl\do, recusando- nheiro' esualhado com fins
·de um diário �do conceito se, a parl!.r para um cafési.' de r aliciamento de' 'uma

·van.""""a·. re..roa� qa .. Antonio I!ernando :..1
·và, M.ns dirt;l. .

se sob'os melhores signoslei
Ninguem póde' descrer da. tein rrúireado' seus anos, na

:mocid�de quando enc�ntra moci4ade, 'por. Uma linha de
um

. jovem .como Antonio virtudes que tanto .o diS
Fernando do Amàl'al e Sil� tinglieIn",� exornam, dCS·

,
,

'-

va. 'pertando sunpatias e aUÚI
Escolheu para êle seu' ve- zades entre os que o cóJJb

lho pai - lflagistrado. • a 'cem;

quem: se
�

aplica c.om segu- -!i�festa de sua colação de
ranca fi "vi.!- probus, dicendi gráu estende-se· a tod.os OS

peritus" - dois n.omes que
.

seus amigos, que irão abra
se conjugam numa persona- 'çá-lo. De longé, sem podér
lidade das mais 'fascinanteS chegar á ilha suave e bela,
da história do mundo,. ele- mandd�lhe de c�ração esWo
vadil na, Igre.ia'· á h.onra dos mensagem de afeto, que é
altares: - Fernando, no sé- tambew lU vota de con'

culo; Ant.onio, na hagloló-.' fil!-nc.a nos rumos da sUll

gio cristão. -'triunfante trajetoriao
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