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QuelU se der à anotada observação' cronolõgicá dos
.

fatos, sobretudo no que se relacio,]]um com 0' 110SS0 de
senvolvimento, há dc concluir, sem grande estõrco COU1· ,parntivu,.. tão �dian,a é a evili.êl�cia, que nos "il1tegra. ,
mos ràpídamente no plano das unidades' mais progres-

f si8�.a� do país. Não é 11e?Cssál'io o SOCOl'l'O de dados es-
,

· tatístíeõs para comprnvá-ló. Basta "er e IlqlVar .

.

,' , Certo!· atravessamos uma fase' de vultosns dificuJlla.1
"tJcs )� .s?mb:';as, apreensões, Irentc ao (lesl:POI'Ün�nwnlll·!.

I
eeo.u{mu('.e·f.!nanCl'tfO ]]Ll01011aI, numa d,IS rrucis <.I ll'ilS '

, in:n}.T;.,(.��\!" que a1·Hllrgo.ll, a Na�1Q. sob " �lc� l;rirb.111"fl!" I
'" � :déV.��g()b"ia, '(1Q s!J'Il"il'1l- d;a:.corm}lc,;ão. 'em {1\1 C <';(' I
-exáuriarn a.s ,l'i'luezas p��}i.cac" co:l1 a ceva' Í)wcssunir- I
do aYl'ntUJ'CirHlUlo paTasltuno, cammllO tio real, aut{>nti·

• ('O "C"!..l treiuism o". dos nossos destinos ao itl11�cd:xlism(l
,.cl'meJllO.
,/\ êstsc teml!�,. Santa Catarina 113ssara a ser inslil'I· .

, da,. à m:agem dos benefíCios a. que tinha (li1'(·ito. jlvr I
mandamento constitucional não rewgatlo. Não inU'ti('i'l' 'Iluvamos, 110S' termos orçamentários., do quinhão legal.
irreêusávd;' inwerati"o, que nos cabfa na partilha l.k I.
;vcrbas fixadas, O JlllJ11erário respectivo, sob o Sbll1!li,·

I cro f]e poda e.conô1Ui�a, _desviav�.�e para canais poliii'j
coso em prOYClt,o de orgaos· espuI'wS, ,fomentadores {]I- I

1
agitações perturbadOl'as .da olldem pública, impcditiva::;

I

j
du.. crcscimentu da pl'otllltividade, l1tomotol'a da inquÍI'-

'D"
.

.. ;J -l. tação coletiva, minadora. dos organismos instjtucJoll,li:--,
, lver.sC�· es�u(lantd.s que conclLiiranl êste I emll a tletrnnhlada finalidade de derrubada

.

do l'cglme
ano -o curso s�cundário (ou a primei"a p<tr- j democrático.. " ' .-'. j'

•

" •
;

I , r .1. � I l\las, a nossa fOl'lnação de illléus., que/se não atC1l10�
te ,do ;Ul:,O) re.ceberam ,�e Machado e Cia ..

'Il:�zam �o is�lm11tmt_o g'eográfico e 'p.olí:ic�. ll�S dcu 8�J�'1
UDl prell1lO' de real valor: uma caneta Parkcl' CIente Ieser,a de/força.s para a reslstellCl:' a agl'{'SSln·
,

'

� elade de contratempos, pcrcalços c dcsilusõe�. E ê:-;:-jc
ue ouro,

.
.

'I espírito
de f01'taleza moral domipou, simultâneamente,

. D,esta, feita ° jóvem Álvaro 'Ferr€ira (Ío- o te�ritório � a.popu1ação trabalhadora, apta sempn� a

.... )
,

'

.

' . .' realiz�r o atilado conselho de c�nYel'ter a fmqucza cm

l�. prImeIrO �olocado �o curso

..GUlaslêJl
dQ

l' energia, d.
c que resultam as vontades Vll'lS, diligentes c j

. Coleglo Catarll1€nse, fOI O contemplado. ernpre_end.CI.lo�a;'i:,
.

I... ' .' ..

. I
P·

"

'M h' d ..,., Naü se ("\{!,.ue elm, todaVia, o sentunento l)l'oCUJldo;
rossegue, pOIS, ac

.

a o e Cm:, mcenLt·· 11 de hr:1si11dade, buscando, pela' dedicação à ]leq�e11a, Pá. \
�
vando a mocidade. estuõiosa de nossa terra, tr�a, (,OJ1COT�'Cr para o engrandecimento da 'gl'ande Pil··
____--'._. o

"', ...,:.._, :_. ,__ ; irm comllm, [\:"êm, ainda, esmaeceu o estado emocional.:
i 'I�mpolgado não' raro de tristeza,' f�ente ao dCSPI'êzo, que i
! se fizera .ntlf,ma administrativa, por todos os ele:mentos �

1 consti'UtiYos' da prosperidade m.'asileira. 'Scnth11�s na!
t • ,

•

]lfépria �mJ'lle ·0 abandono das
.

,ias de .comunÍcaçõ:es,
"

11l�S
feiTOyiás �' dos IlJortos de tin:ha:quc da costa cata· I

rmense,' conlO se houvesse o deslgnl() de/ver o de FIo·

rianópolis e da Laj;,'"1l.tla aterrados, fecI,lados mesmo à pc·
·

queDa navegação costeira.' . .

, Tud.o i<;so' confrangia, pondo llilla nota de desânimo
pasfiag;ejl'O na� aspirações de -quem nã.o se resigna a. h'i" l
(Lestino�.()utro que não o que se traçou e qUf' há de H111'!lizar em tôda a plenitude.

. r

,
Resigniunos às aUenmtivas, más, lUas 'nunca, )1(11'

.' llullca',abdicaÍnos da vontade de sermos o que dcs��ja.
mos, o que queremos, o que baveJ;nos, de se .... "Pt?lo 'uem
da terra e pelo amor ao Brasil, •

,

O catarinense, praiano, serrano ou il1tm'iol'ano I'.
� I ' '

-acima de' huI,:" t,cnaz nos seus.designios. i'csisiente ils

1 adversidades e Ollel'OSO em SUas iniciativas. ESllcllm no

d I I'
· seu temperamento a valentia dos comhatclltcs fie mar

,

e' p a,no ,'pu III'CD' E·S.T't\D'O no' R'IO'., i:�:���:;;;�:dr�Sat�: ::�,;r-:{i:�n�e�: �::lJ���::,�: �al,��1
.J:".1. Dal, ao 'mesmo teIl11}0, a capacll!ade de racional oti··

'. \ I' lIDsll10 com' que "luta, por 11m futUro cada vei Jllelh01'. J';
nado!, Ilda Mel1egUetti� na I tro lado, o 'c.hefe da Casa TEMPO MELHOR1\ foi a�sil"il que se poude chegar aó' ponto de marcha pa..,
atual' crisé política por que Militar do Govêrno gaucho I ra a prospei'idade que vamos assinalando. Interpretou-,
passa o Rio "Grande do Sul. l\hjor ltaboraí- Mergello, _, a, com visão e profun(J.idade, o governante ilustre {JU(� IApós a reunião, os udenis· informou qmi acaba ele de· NITERÕI, 16 (OE) I' I d' d'

'.

t
.

Cessaram as'chuvas (lUe por I "��l marcam o la a la novas conquL'i as. que org'ulhum I

tas da Capit'll gàucha irão mitir-se mais, um 'secl'etá- " ao nosso regio11a�isml), pelo que significam vam o Erâ·
� mais de 72 1101'<1.s assoJaram

I
rio de Estado, Trata-se do ' sil - oblata' de sacrifício,s, scgurança da onlem, paz cm

PoI" p' t" .... d d 1 vasta região do Estado do
ao '" aclO 11'a 'mI ex"el'nar eputa o

.
Sinva Guavieri, todos, os ramos de ativida(le humana, com que pl'OCUl:'l1<

, solidariedade' ao chefe do que era titular da pasta. de Rio,' afetando principalmen· 1110S pôr em tenlÍos de realidade as exatas' e diglúficil-
govertn.am�n;tathl� ass:_gurou Govêrno Estadual. Por QU- Opras Públicas.' tei as cid'ldes de Càchoeira

dm'as dimensões do patl;iotislJlo.que a'e aman a serl'l,o co· do Macacú, Fn.·burgo, Petl'ó·
h 'd'

'

", .

,
E muÍt,o faremos, e 1l1uit(; ca.rreal'cmos }lara a ···�all.,

,n CCI os· os substitutos dos ""1 I
.'

b I' ti
.

d . polis; provocando'
.

inunda. l!>.L

tá'
",.,

d
' 'I'IUI a a egrl:l e !I!!IS a' von'ia a --- """Uíll'l.. .déza naciOl,âl, se a silnlla.th•. 'e á cOID]1l'eensão J'llstl'CC;"�

, seCl'e '1"1OS ;. emissionã1"ios.
,

'

.

.

,
Ii<\ !!II! \li

". 'i' � .

'ii
, '''','� �<!.J ' 'ções e pestruição de pon·

. ,..... .... ..

O d· t"
'..

1 d 10 h FAC
da ad.lnil1istração federal 'se, volverem IJal'a nós, num

Jl'e Ol'lQ."munlClpa., a 'no as nr�'s na
.

com a .pr��ent':'!.?.

.J,t., tes, Em Cachdeira 'do Maca·
UDN de Peito.' Alegre, está .., � _i7.J '!!f:;':! U'" sentido de colaJJoração 'oportuna..e eficiente.

,

• ' cU"'.,os �rejuisos foram es·/ ,.

. reunido . nêSte momento,' Papa' .1'n 1 'U"
"",,

d t'
. Seja con10 .1'01', J10l'em, sob o esfôl'(:O realizador dI'

,;' 1 11vC-l -
.

ma promocan f.i'" ���t::' I �t.,hn.acl.,os em ',:250 mllhõe,s de C 1 R
.

... .', '.

lifim de delp)�rar sóbre
.

a � '{' ..';, .,.,;...
.

..-.
.

.. -.
-

'"
Y ,.".,>iI

""'t.t.�""I' �ruzell'Qs e ü6cretado o es.
e. so .' amos, sem llü',nçã.o a partidarisl'I1o.s, a voz dú' c

f d t" h 1..1 '"

I
mando "eUI da pró.• :i'h lena: Pm.;a a .fr:cilte e paJ.'u/j) ,;

,O:�1��;:&�e"��;:;1
. o...ao perca.

�. _ ',�__�! tado,l:'a�,i�.n�ic�ia_d_o__P_l�íb_li- it�! . ..:.__�___ .. '

'

.-;_.,_
._

'

,:'>�-,
.

'Psicologia no Ciclo

, t .

I .. ,

Prossegue o Ciclo Técntco Cultur.al da USei Promovi(1� pelo :Qepariamento de Édpcação e Cultura; o C�clo alcança
notável succ�so, trazel�d'o a Fl�l.'Íanóp,olis \professól"cs pe: 1li ncentes as prhreípaís

,
untversídades bra$HeiJ:�?,. }\(�nlj}1is.

tração de Pesseal, Teatro, Cinema, Jornalismo. Literatura, Iúram ,a]g'llns . dós numerosos cursos 1Jatrocinados', 'l)ela
Reitoria, Ministrado pelo professor Os·va�do· de Barros San 1)S reaJjz��e'agora, o curso A(:O�SEI,li\�tE1\"'TO; p�ic(j.
I.ÚGICO lj: ORIENTAÇAO�,., PRQJl'Ii�SlQ..N.U�. PUl't�cipa;m. d-i."ptOll1flSíiO �el1t.e�la� de .pessoas. .9 ,n"o.SS�! �la.%�8!1te �foI ,

tO�l1ado durante a aula" �n�ug�ral e fixa () ml1l!!,��o••em5ueJ jo.t'l.I,"l,H$t� per:�'y�� 'Prjtdç. ·P.h.:�.tc).l'·t1lil ;ç.x,p�it4i .:�t���,
do 1Jcp.al'tamflnt9 -de·�(��utittrlrd:!. tteítOl"ía, j'a�a�smt�í1fo d4 ilustre professor,

.

,;" ' ,
"
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Bahia em

�De�uta�os
.

cassa�os, qúerem', �ssDmif)
- _._�'__- ..............--�--'_._._._ f'\ALV.'\DOR, �õ _(OE) - tendo sido inchp5Íve' sàijGl�'J
..

Conu'O I tiSes tem- ar'do
Por fa1t�> de número legal ela. a sentença do sUp�·em\.

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

'.' ",U tJm . ���a;:P�'����s�� n:eoc{'!�! r�a� ��ii��U1:�R:::�:�' :aed:e��
tio .

deix'a' r' "M'&SCn'u ���:b�é�: v:;:�:l�;::�»!�, �:�ig��o�U6�Ç�,!�J:��� ��:
\

,3G .'
.'

.

'I .' '.
'

. 'U
.

.

te' cássat ps mandatos de· dois deput.<.>,d6s· e do suplen-
,1. , , dois deputàáos e um suo te.

MOSCOU, 16 (OE) - 1\ .aban�àno do território 50" plente, cujos .direitos foram
·

qualquer momento
.

deverá' víético: É' represália contra restaurados' peio . Tribunal
s�r evacuado em MoscoU o a campanha ofensiva lança- "de Justiça c1.:<;> E;!s.tado pOl'
edifício que abriga a em·. da .em LeopoIdville, conde- unanimi<;lac1e, EnquâIitb is·
baixada do CO:ç.go, o."Krem- ;nanclo a polític!:!. de apóio

.

so, contirmmn as· artiCula·
lin, sugeriu aos diplomatl1s soviético aos rebeides de ções objetivando évitar' a

de Tchombe. O imediato Stainleville. posse dos representantes,

Migas firm211rpaslilD1 ...

Minéríos . .' R�ra:--1Js. 'brasileircs

. , "

.

I·

crise:' . ',

IMPOSTO DE
VENDAS E
CONSIGNAéÕES

.> -

BRASÍLIA, 16 (OE)'- o
.

Govê:mo' Federal baixará
nos próximos dias, a regu·
lamentação" para, a, cobran·

ça do impõsto ele velidas e

consignações em tôdo o

paí§. A regulamentação se·

rá em forma de elecreto exe

cutivo, enquanto, o Congres·
so não deliberar sôbr.e um!:!.

nova lei que
.

rqodifique a

,atual.
.

:BELO HORIZONTE,. t6

(OE)' -r: O Governaqor M!1.
.afim '. (1'e e!1f;regal' ao'Presi
,qent.e 'da. c.República uma
"êârta.; definindo B, .posição
'de /Miúa.s' Gel'ais, facf,ii a po·

lítica de m1l1erlOS do Go
vêrno FederaL No doeu·
menta, o Govêrno . mineiro
se manifesta contrário a

entrega a qualtluer ,erpptêsa
,estrangeira, cio' 10Cl;}1 para a

construção do porto ode mi
nérios, Recomenda também;:'
mais proteção. para as em·

prêsas nacionais e mais,
fiscalização para as estran·
geiras',

galhães Pinto
· tarde· para.

segtie '-e�ta
ri Ciüaháibátã,

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

NOVA· LOJA: MAGAZINE GALERIA
Será I inaugur�cla 110je quelille; loja 2. O ato, que te·

mais uma nova e modema rá élJ,!'ater solene, está mar·
.�

. '. I

lOJa. Trata'l?e do Magazine ,cado para as 17 horas, Após
Galeria, iristalada a ru3, Fe- ' será oferecido aos convida·
lipe .Schmidt, edifíci� Jac· dos um 'coquiteL,

------ ._---------------�---------_..:...___;,,_ .._-

gancha ·Â�
·

.

PORTO ALEGRE, 16 (OE)' prQs;egue mantendo· COl1taC"
- O'palacio Piratini infor- tos visando

,c,
a substituição

mau que a situação no Rio dos secretários da Fazen·
Grande do Sul é de absolu·

. da, Interior e Justiça, além
ta calma, com a crise que do Presidente do Bànco do
eclodiu no Estado, nãQ pas· Rio Grande do S\.;l, que' se

sando do terr.eno político. O demitiram, Estão também
,Governador Ilda Meneg�etti demissionárips o chefe da

�
. "r" t," r,.

......-�i :_�1t-'.-._......
... ..... / .1"

"
.. ',- ":, ' "

". ,2' , ..

MEI�S�"GRAVATAS, ARTI�OS FINOS
MAGAzlNE

'

'G1U':EBIÃ�
-

:.:_' ::EDIFICIO'
JACOUELINE �. LOJA 2, .4,

Cris.e passa
.. Casa Civil e 'o chefe de Ga
binete Militar, , 6 'GbvernB.·
dor Ilda Meneguetti formu
lou alguns convites que fo·
rani recusados, prosseguin·
do as conversações, visando
a 'soluqionar a-o C'r.i"se. ·Fonte

---,-- -�-.,-.....,-"",,-
,

. .

� . � �
.

Leve a criançad'a domingo às. lO horas na-

. FAC.i!ara ver a cheg,ada ,de P�pai Noel e
,;' •. J;. 1 ' ., '.l" L

·ltar,.l&ip�ogo ap�s tiO', graJhdOSO i$utJ'W em

� frenie�,,!�'iÍt�s�s Coelho. Não' perca�,

ruo, 16 (OE) O Presidente da ·Repú-
'blica ensaiou interferir 'no problema goiano, I
tendo convocado para conferência o deputa
do pessedístaBenedito Vaz, mais cotado
candidato. a substituicão do SI', Mauro Bor-i

. �,'. ..:. ,

· ges, na 'chefia 00 Executivo .. A conferência
porém, foi adiada sem' data m�rcada. D�ou
tra parte, o deputado Benedito Vaz declara I'quê não haverá outra solução legal, se' sua,

candidatura não fôr aparada. O Interventor, I
CeJ. Meira )\1atos, que é o novo Governador J

'

porém militar, espera que a crise seja re

solvida antes, do Natal Enquanto as diver
gências continuam, os lideres da Assem
bléia L�gislativa go�ana, prek'11�c�'l1, con�:'J-1
cal' penodo de sessoes €xtl;'ac-rdrhal'las, afim
de que seja decretado o "Impeachement" do J
Governador Mauro Borges, t

!

-----').;""'....- ..�_.---------:-: ......

Jl, c

.......__ ....._

btân em fóco
PARl16

(OE) - O se- em v Paris. Fontes oficiais
cretár de ,Estado norte- revelaram que foram trata-
arnerí Dean Rusk, vol- dos assuntos . relativos às'
'tau 'eo!'J.fetenciar hoje divergências na aliança C011-

G�m, ?:i'I'eSid�::�: G�..:....tínental. _

'.' ��j
• �"

� '''t
"

4''lt"ESFÔRCO RECOMPENSADO"
�h.' � .

Y;fI' PREMI1\ OS MELHORES
Ál��'o F�rrefra ao Colégio Catarin�nse

, ,

,

;.
. recebe seu prêmio .

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

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

�----_._---�-..,._.._,..,.., ..:..... ____..J.....__, ..

I Frente e Afto

MINISTÉRIO DA D,EFESA VEM Aí

. SÃO PAULO, 16 (OE) ,respectivo será�entregue ao

Presidente da R.epública,
nos próximos dias, pelo Mi·
nistro do Plu.nejamento,
TermÍl10u . dizendo que O

Presidente da República

Fa lando aDS jornalistas, o

Gal. Pery Bevilacque anun·

dou para breve a cnaçao
do Ministério da Defesa.' Ex

plicou que o ante projeto
vem, estudando atentamen· '

te. a crise entre Mar,inha e,
FAB. O' {fal! Pery Bevilac·
que pronuncióu·se atnda fa·
vorável ao monopólio esta·
,tal elo petróleo pela PE·
iTROÉRAS, negando·se con·

tudo" 'a l;lborclar Q caso
.

da
HANNA,:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ma11'Hel Martins tetleio em vista a recente su

pressão do trem de passa
geiros Imbituba-Lagana. En
tretanto, por proposição do

'-i'
..

sarnente, entrê Garopaba e, 'zinha cidade de Laguna, es-

I
Imbituba. Essa região' Iíto- tão apreensivos com o pro
rânea, por sinal, já está de- blema da condução diária
lineada com den11ll'cações icla e volta àquela cidade,
de bandeirolas. A operação-
"Dragão", encentará exercí
cios de ação com a movrrrren

tação -ct_e todos os canhões
das belonaves, operação de

sembarque (em tanças), e

revide de ataque aéreo. O
Porta Aviões "Minas Gerais"

participará das manobras.

'�

GANHÀRAM ,LIMINAR', contríbuíntes facultativos
CONTRA O I.A.P.C. - ME,,' do IAPC, suspendendo in

DICOS: - Conhecendo o clusíve qualquer auto de

propósito do IAPC de obrí- infração e demais comína

,gar os- médicos e, dentistas ções, Esta liminar 'obtida a

que exercem suas profissões: través do dr, José Japu, a-,

'era Pôrto Alegre a recolhe- tinge uni' numeroso grupo
rem suas / contribuiçõeS 'de médícos com consultório

em Po'rt� Areg:re. Falandoàquela. autarquia, mesmo as, �

atrasadas, num total de CrS também à nossa reporta-
168.000,00 per capita, até e gem, aquele advogado de

dia 15 do corrente mês, sob clarou: A razão legal do

pena de aplicação da corre-
_
mandado 'd; segurança ex:

ção monetária, os-Interessa- ,cont!a-se no �rt_ 17 da L81.

dos passaram a: requerer '3.999 de 15 de dezembro de

'à. delegacia regional do Ins-. '1.961, que considera os ,�é
'títuto o rraeíonnmento do dicos contri:buirltes faculta�

pagamento era referida dívi- tívos do, IAPC, enquanto tra

da em vinte prestações. -balhadores autonomos. Tor

No rAPC, todavia, é sabi- 'narn-se 4gurados obrigató
ao que tal pretensão será' rios, se forem empregados
denegada, .visto que contra, prtvados ou públicos. Mas

ria as disposições da pró- como profissionais liberais

pria lei de correção monetá- são contribuintes' facultati,

ria. Diante disto" está se a,- vos.
\
volumando o número daque- Contribuem, para os co-

les profis�ionais Íiberais que rres" do. Instituto se quise
recorrem ao Poder Judiciá- rem. "Por último, acentua o

rio impetrando mandado �y , causídico: Ao Lei 3.999 revo

segurança com o fim�e ,se ga em' pa-rte, ,a lei de p-revi
isentarem do�' pag<:1mentó dênOHí social, constoote da.

das contl'ib�ÕeS,
'

,

'_

Lei 3.807_ Esta última capi,
Ainda hOJe pela. manha, tulava os autônomos em ge

ouvido pela nossa reporta- ral como contribuintes obri

gem, o dr. Rui José Sommér 'gatórios_ A Lei 3.999, porém
advogado no fôro local, Ín- que é posterior', transfor·

formou que como já impe- mou os médicos, quanto, au'
trara anteriormente :a mes' 'tônOlTlos, em contribuintes
ma segunnoa, tendo Çl]:}tido facult'1tivos., A segurança é;
vitória judiciql, novamente assim, um imperatívo Cf-lte

ing:!'essou em juizo com górico dos textos legais. Não
1111l;'dados de segurança ,no poderá a Justiça) fagir ao ROMA "Nenhum candidato 'a ,Presidêll
n1eSlDO sentidó tendo iguàl- pronunciamento certo que '

"
' .

d I.

d' teve', dan-õ',o ga'n,ho de causa c�'a da Repúhlica da Itália po,u el s,er , e eito,mente obtido decisão JU 1- ...

Ningu'ém culpe aos céus as desilusões cial fav,orável. aos Inédicos impetr�ntes. ,durante a primeira rodada do escrutíneo,'. PrOCedefJ.Le ,de São Paulo,
-'I�'" 1- d f ' Ao l"'''esmo tampoJ pode- (TranSCT� d»-�'

olha da ' ,

1
' .'

d l' dOS enganos, os cá cu os erra os eitos atrà,· ro' �.�. t' \ d' devido a núe nenhum dê 'es eonsegl1iu at- 6hde particIpoU e In as
mos informar que o dr. Da- TàTde" de ôfto.. gre" la ,I , ...",

'

.

'
"

reuniões sociais, a simpáti-vés de votos convencionaIS que' se repetem nilo Frnsca" titular da L'j. 3-12-64.) cançar OS '1;::/3 exigidos para eleição, düran- ca senhora dr. Percy Borba

anualmen,te c6m dese.J-os- de "'Feliz Natal e ' Vara da Fazenda Pública,. -,--
te as '=l prl-rneiras rodadas, do E:scrutÍneo.

concedeu medida liminar SANTA CATARINA NECES '-'

úm 1\no Prósp.ero e Feliz"" si não trabalhou considerando os médicos, SITA DA BR,59

em si mesmo para se tornar digno e ':rp..erec€-
dor

_

desses votos apenas convencionais na

\
sua -quasi toté;llidàde. Nós t'0,mos os constru-,

,
tores do ediEcio da nossa felicidade ou infe
licidade, de acordo com os atos praticados'
para o bem ou parã-9 mal

,

Nunca o homem se sente ou se confessa
culpado dos deSê-justes e dos 'fracassos qri:8
o colhem em meio da caminhada.'

Quando não põe a culpa, sôbre o seu se

melhante, dos male,s que lhe sobrevem, na
, sua' incompreensão e ignorância, diz, repe
tindo a frase muito comu'm: '''Deus quis",
com a �firmar que queira Deus a, infelicidade
,de seus, filhos_-

() �undó porem, vai ,ensiu?:ndo ,9' ,ho�'
mem' a viver;'e;,a :deserivecilhar-se de, todos
os maiores- !ropeço(s;' que são' ,(.)s Jentraves,

.

os

óbices que �ntulham o caminho do progresso
Todos êstes pensamentos 'que estou aqui

a gravar nesta folha, que tud6 aceita, vierô.m
nasceram de uma frase -que ouvi de - um ami

go: Este al10 serâ mesmo. o ano da miséria, de
votos é des.ejos de felicitações natalinas. Pelo

preço exorbitante que estão os çart&ozinhos
o pr.eço' estupidamente P.f�bitiv8.'" do ",

'

valot,
e figurinhas com motivos do' Natal e mais�
dos sêlos postais e afinal: o custo absurdo àe
um telegram?i, de "Bôas festas e desejas de
Ano Bom" '\�i reduzir consideravelmente es

,
,

,se costume ...
"

Disseste 'bem, meu amigo. Costume e o

termo.

Esse cóstume tende a acahar�·se.
Cti,de o homem de 1J1,elhorar-·se a si mes '

mo, efetivamente, e não' .espere que tal be
nefício venha através de votos de outrem.

Porque si oS homerí� assim procedel�m
terão mn�Natal fdiz e um Ano Novo de Paz

•
• ... !Ir .,

e berições dos Céus.
-

, .

.

�

Festa da Padroeira

-
\

'A exemplo dos: anos an-
,

teriores revestiu-se do maior
brilhantismo, no ano em

curso, as solenidades da
Festa de N. S. Imaculada:
Conceição, excelsa Padroeira
de Imbituba. O Pe, Pr- Ita
mar Luiz da Costa envidou
os maiores esforços para

que o 8 ele Dezembro de 64
alcansace ainda maior- êxta-'
se do que n'os anos' anterio
res, verdadeira legião de ro- 'Deixou hoje o porto de Irn.
meiros esteve em Imbitub':t,' bituba, o navio "Majoy", de
dia 8 de Dezembro, .proce- bandeira Iíberíana,' transpor'
dente de várias cidades ca-. tando ISO mil sacos: de ra
tarínense; como acontece." rinha de mandioca: para a

sempre) nessa época festiva c5,cTade de Bremen" na Alema
do ano, em nossa cidade. nha. O' "Majoy" fará escala

no ;Ri? e Ilha Las Palmas.
,

D t',j" -,

-

• '<-��JI.,

epu él<;<O EpltaCIO
Bítencourt

,EXi]lo:rtação de farinha

Operação "Dragãl'l'�J, '-
-,

A população ímbitubense

aguarda ansiosa, as 'mano-
bras navais que se realiza- Os estudantes de Imbitu
rão em breve no litoral sul ba. que, \frequentam estabe
catarinense, ou' mais preci- ' lecimentos de ensino na vi-

OSVALDO MELO,

�SPERANÇAS QUE SE RENÓVAM
ANyALlVIENTK -' Acende-se novamente
no coração do homem, a luz da. eSl.perança
com a aproximação do Natal.

1lZ"
'

O grande dia porém, c,hega e passa co-

mo todos os anos, sem que o homem S� aper
ceba. de que a melhor: "" (�:�:rada depende

.ti\' somente dele, pelo rumo flue deu à vida, nes,
.

'ses trezentos e séssenkf e cinc�'dias cheios de
\ ,

promessas vãs, de ilusões -e de calclf!os fei-
tos cqm um otimismo, além de todas as pos-

,

sibilidades

Arligos para Cavalheiros e Seit�aras
'Magazine Galeria "7 t;difíCÍQ ,Jar:,�e..
19 'w:.. .. @":"',!""'''d'''"'>? I IDe � aauJa h ",.{'llIil,� '<1Ii<l:�;_�'1Iil:'�... ;H,:9:, ,

-'
, ...-.h��.I�,)J.,.v.:'ii�l..ll1t":!iii. .

:'
.�,-- -

.

,-,.., "-';.' �-

vereador Romeu Pires, a

Câmara Munic�al aprovou

requerímento daquele Verea

dor, solicitando, ao Exfuo_
Snr.\Gavernador ,do EStado,
providências cabíveis para
o difícil transe. a Presiden
te da Câmara, Vereador Q.
távio Possenti, OOnmnicm1 o

fato ao Deputado Epitácio
Bitencourt, e> qual, vem to
mando providências junto
ao Sr. Gocernador, no senti
do de solucionar o pmble-

J

ma. Conforme eorrespon
dêI'lci'l recebida ,por êste
correspondente, enviada pe-
'lo aludido j;jrt'rlam,entar,1 de�
verá segúit à'Capital, nos
próximos dias, uma delega
ção desta: cidade, para, jun
tamente com o Deputado E

IJitácio Bitencourt, ser re

cebida em audiência pelo
'Sr. Celso Ramos, oportuni
da'de em -que, deverá ser so

lucionado o' impasse.

DIA 29, NA CAPELA D. ESPIRITO SA�
T.O 'CASAMENTO IlE' ALICE MARIA

- \

COM O SENHOR JOA() BATISTA "

DIA 29, NA CAPEL� D., ES

PIRITO SANTO CASAMEN

TO DE ALICE MARIA COM

O SENHOR JOÃO BATIS-
, \

TA.

Prata" do casal Jorge Bar
'bato (Benta), celebrada na
Catedral Metropolítan, e a

recepção em sua residência
_

- Deu nota alta a senhora
Barbato, com um modêlo em'
Schantung prata tendo como

complemento, um casaco 'em
custosa renda tambem pra
ta, confecionado pelo costu
reiro Lenzi.

Noti:ias Internacicnajs �--xxx--

Rose l\'lerly Lenzi 4l\'liss

Elegante' Bangú .da cidade

de Blumenau", está de casa

mento marcado com o se

nhor Eduardo Ferrencz,. dia
5 de _Janeiro próximo. ---:xXx--.

..

MILÃO _. (Itália) - Duas bombas ex

plodiram hoje defronte ao, comitê do partido
comunistas e, do consulado iuguslavo em

Milão. Não se registraram vítimas.
'��-xXx-- o Departamento Social do

Chilie Doze de AgÔ�to, tam
bem recepcionará associados
e 'convidados, para a moe],
mentada fe�ta no próximo
dia '25" "Encontro de Bro-
tinhos".

,

--xXx--

LON�RES Embora não tivesse 'Si�10,
anunciada, -realizou-se 'hoje em Londres,
uma entrevista entre o .primeiro ministro

britânico Harold Wilson e o embaixador 50-

viético. Nada foi revelado a respeito das

Viajando num transatlan

tico de luxo, chega ao Rio

amanhã, procedente da Eu

ropa, o casal senhor e se

n'hora dr. José Matusalem

Comelli (Silvia)

--xXx-- Casamento: Na Igrejá Nos-
'sa Senhora do Rosário, sã

bado próximo dar-se-á a ce

rímônía do casamento de

Zílma Rosa, com o senhor
Otaviano de Oliveira.

'

conversacões mantidas.
/

'
" A Diretoria 'do' , Rotary

Clube de Florianópolis, IQ'

go mais 110 restaurante do

Lira Tenis Clube, recepcío
nará associados e convida

.dos para U?l jantar. "" .. ---xxx--

MADRID _í Acaba de deixar Madrid
com destino a Paris, a dirigente peronista
argentina Adélia Parodio Foi expulsa, por
comandar de território espanhol; os adeptos

, de Percn, às desordens que recentemente

se verificaram na Argentina.

�--,xXx-- Das famílias: Benjamim
Jorge e Joaquim C, Mendes,
acabamos de receber parti
cipação do contrato de ea

sarnento, de Elizabeth com

; o senhor Nelson Fe�nando.
,

-
.

Marià Elza Coutinho, tam
bém estava na lista das

Magestrandas do Colégio
Cor':tção de Jesus, e cpntado
ra da Academia de Comêr

cio de Santa Catarina_ --xXx--

RQMA -' O� sinais ,emitidos pelo satélite
i{2liand "Slo Marcos"; lançado a noite pas
sada foram captados nítidamente erp. várias

oportunidades, pelo Centro Turinense de

�scl�ta Espacial.'

�xXx� Sábado próximo, estarão

colando gráu os Odontolan

dos de 1964, da Faculdade
de Odontologia, da Universi
dade de Santa C'=l.tarina, que
terã,o como "Patrono", o

,
senhor EugêniO Raulindo

Koerich. Após a solenidade

no TeatrO Alvaro de Carva

lho, realízat-se-á o baile de

gaia que será nos salões do

Querência Pahce Hotel.

Em Itajaí sábado próxi·
mo, nos salões dá Sociedade

Guarany, acontecerá mo,vi·

mentada noite, de elegância
com a 'presença de Ieda Ma·

ria Vargas Miss. Universo.

1963.
--xxx--

---xXx--

(Virginia)_ Os "Cantores de Ébano",
sábado próximo, estarão se

apresentando na noite de

élegânc'ia nos salões da Só

ciedade Grla:raní, quando es

tará presente Ieda Maria

Vargas, Miss Universo 1963.

,------
--xXx--

, ..

�o Pl'ÓXimO dia' 29, as

17,30 horas, na Capela do
Divino Espírito, Santo, rea

ljz�,l'-se-á a cerimônia do

casamento de Maria Aliçe
Sepetiba, com o senhor João
Batista Ribas. Na residên

cja do senhor e senhor To,

go Sepetiba (Maria de Lour

des), os noivos recepciona
rão convidados.

Fomos informados que
custa! apenas "dez mil cru

zeiros"",\a diaria para um

casal, no "Marambaia Ho

tel" um dos mais luxuosos

e c�nfortaveis Hote.is balnea

rio do sul do pais.

/'

---xXx---

\,

,;
.I

i

---Lx1Cx--

,

"'Natal dos Gi'áficos":
' Na

redação do jornal "O ESTA

DO", domingo próximo, se

rá 'festejado 'o "Natal dos
Gráficos" - Serão' Patro

nesses as senhoras: Deputa-
,do Dlb Cherem( (Mara')

:6eputado� Waldemar Sales
I (Vanda) e jornalista Do

mingos Fernandes de Aquj
no .tL��J1g�...., ..

--xXx--'_

Na madrugada de ontem,
o senhor Sebastião'Reis Bas,

tos, Diretor proprietário da

Gravadora "Audi Fidelyt" no
Br;tsil, e o·' senhor Luiz Mo·

caseI, Diretor' Artlstico, da.

gravadO'l'a _

em foco, no Tea

tro 'Alvaro de Carvalho, gra·
varam Um· L.P., com a Ban

da da Forca Pública dO' Es·
, ' -

'tado.

I

::1
,

�l
IMRRESSO.RA

,r-
Bingo: 'vatioso&, prêmioS

serão sor�adoJ 'DO Biligo Eles' também ,desefilam:
a se realizar- .manhã; no Extreando bonitas camisas
Clube Doze dêt'AgôSto, � e's�, em rodas de uis-·
pró do Asilo de orrans. -4, qlte. palestravam no "B'liu-,
conceituada, 'fil'ma '''A iMo. Clã Bttr", oS discutidos moçoS
delar", é· a patró'CiDadora 40 dà �dade: Marcilio Medei

�sperà.do B�g()".
,

1'0'$ Fnhd, .Luiz Henrique
'1anerédo" :Armando V� Assis

Fi�C1.��a:!l1 Linhares, Delfin,
Peixato FilhO, George Alber·

'

to Peümto e
(

Benedito
CUnha.

�xxx-o---

I
J_

\..
,,'

�i'-'-
,

d assunto em S()eiecmd� é
.a cerimônia das "Bodas de

6esefthG.
!:. cliches

'folhefO$ - catálogos
.

cartazes e carimbos
'!,'lpressos em gerol

<4 "
,.". Da,p.�IOrto

PARTICIPACAO
,

FRANeISCO SíMAS PEREIRA
,
-, ,I

íCIO' BORGES
LEÔN..

, ..........<�I'II'I'... , rr

é ,e
, ..

D,L.L 'UA RUSSI SíMAS P_EREffiA
ZA SCARPÉTA BORGES

Têm a satisfação de particlpar; aos seuS

parent�s e pessoas det suas relações, o con·

trato de cáSamento de seus filhos:
, TÂNIA MÁRA e. CLAUDIONOR
'Rua ,Presidente C6útinh�, 77 - A'Venida
Rio' :Brç{nco; 101

.

FlorianópÇ>lis � SC. Joaçaba
Florianópolis) 13 de dezembro, ""�

17-:(2.
,3��;*,"
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o
, r

'as '.uormas pelas' quais im,porá
· Reforma Ag'ráriâ

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

'"

-:-o - < ,': _' --:.. .' SANTIÀGO DO C,HILE: �', � quer �izer" para pôr o ,Es- ••\
REFORMA, ELEITQRAL .-·'ÜONCLUID�\

<

U:tn!1 grande' .parte da, áX:é� ta�o, com to��s Os seus.po: "Ij.
,

. ',:
_

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

cultivável do, pais�,que' peI".I -deres, ao Se{VlçO das elas "

e t"
-

'I .

'

, ":" b "

" --(). tence �gora' a"ugi ,pürih.a�o �e:' menos, favorecidas. ,

"

.

as' e 0'- ..:: r"c" .
,& .

". ',de'proprietários de terras-"
"

\ -1,
,

" ',','.... ,�. '�" "

c., ,. será ·e�pr0pria"dâ· pelO'�go��r ' M?renO �xplicou que a re- \-

f
'

'--

.

, " ", � ; ,

"
-

,; no· para ser' enkegue - aos. forma agrárte será comple-
.

' 'I· " '

0-
•

'eto camponese's. Se�ndo' se ,a-' mentada
-

com 'assistência

e 'fa 0-·pr· 'J _

'" -; nu�ciou·,iídle, ,ofiai.ftlnwilt,�::. ��t;tiCà e,·cre.di:ici� aO(5 cam-
"

-,"
_.

� .
" _'." ,

'

," o objetivo básico 'dá , ínicia-' peneses, assístêncía educa.,RIO, 1?. '(OEt) , �er!\ �ml������d�d��ot��F':� tíva é'impor>no ,ChIle,:üma -cíonal ,e e aprãmoramento
entregue sex a-reíra, .:10 io.

. I? r.o�_. �8 'o��( reforma .agrária ,tecnicamen- ',(''\lItural ,d'ls macsas campo
Presidente, da República', D

'

;!:ue ,redI�� o, t ��a;bal_h�, 3:-1
.te orientada' a evitar: que .o . n!ls��. Adu�iu q�le "fare�os

ante-proje�? de. reforma' aeu, por' en,�l'1'a�� ,��. _t�)'�. 'p-aís '�continu� "

depénd�ndo' ,üm:.trábal�� �e projundlda
eleitoral 'que- está ' sendo"

.

r?f�, �,noya, >llflPs�a��o e
dos alimentos '. estian��i!Os: .de �as' n;:to, .pretendemos

elaborado _' pelo " S�pen:>r ',r.lgl�:;t, p,.Fav,e�qo,var.lOs.' C9;- '.
e" para ,melhórar a, sitljáção 'briar uma classe, social, a

Tribunal ,Elett�ratl." 0.- po:- , ,sos: ,de ca-ncelailt:e�to,_ de'
de _ ,3.QOO.000 Ide" c�nipq:qe': ca:mporie�a,: dentro da or- "

tador, da matéría; será ,:> :reglstro ,de_·pa;-t�d,?s. ses que 'viv�m em condições )de�,'geral, do país. Umã' re-,

sub-humaI?2;s, ,

-
'

for-ma a�âria prof.\lnda
'

e
---.......""'---'--'-----::

entegr,al se,'justiflc'! por qua
, tro: razões", afirmou More-

, no. "Na "osdem humana,
ria Rafàel.:tv.roreno, disse-que trata-se dúrna, inj�tiça, que"
�� terras e�proPfia:das. seIã? no 'país existiam d,e três a

\

-

,.., . . ,_ •.
pagas 10 por .cento em d:- &,5 milI:Iôes de 'pessoas cujo'

PATENTE 'N..o 180, que autor�a a ,dísttlbu�ç�{L�,e �r.emlOS, Oheko e .o restante em, bô-. -

nível de' renda não sejá su-
com séde � Ave�ida ..presid�nte Var:gas, n,<? '417-�" �.o·�an- : 140 milhões de .. .dólares, a "ficiente, para as inversões'
dar. 'sala 1.�03 no �I.O DE JANE1�O ,- Estaçio, da ·G�ana-'. .nuaís: de' alimentos que P0- '�'�is indispensáveis'{. Assi
bara, v�m tornar �úbIJco "que ,8: R1\�I9úIFUSORA DE

\ dem ser produzidos ,aqui. .naloú 'que', em aiguns- t seto-"
JOrNVILL.� LTPA. n� pessoa, �e seu

_ Dlret-07'WQLFGAN'�' Acrescentou 'que' a terra cul- res agricolas, 40 .por cento
BRQSIG �u, seus preposto!', �� esta; �!lt()TlZ�� em pro: -tiva�el,-60 por cento da ,9-1,1al , '-das 'casas-têm piso de terra,
mover ou patrocinar pX01J1�çoes por ,ihter.meC;Uo;.,�.e '?U:. pertence atualmente <:i 4,9 50 p,or" cento dos -campone
Pc:E� 'GRATUqp�" S.<?�TE�VElS, �o:r;n d�st::bU1ÇãO" d� 'por cento '�popl�lação, � ses- ,bebem ,água -contamina-
premIO;;;,- po� cbr:seg-umte, nao_, se" responsal:)1:lZand,o, �r mal , apr:oveI�ada., da de 'at;ud� ,e, riachos e em

nenhurpa p:omoçao, em eXeCl:1?6Q. �,ste e��t��c,ado � ,.m,o, , , , 70, por centp _
das Cfl.sas,

.

o

tiva?? �ela const�ta?ã?,�e, diver�Qs sorteIes �ro�ov'l��S, :'n govêr�o< delllOcratl),-cis-
. in�iice 'de aglomeração é de_

sem o nosso conheClmen�o.. , ent,re eles, _o� s�g�mt�. , tão' ,do /.presiderite Eduardo '2;5 pessoás por cama,
IGREJA ,MATRIZ SANTO, ANTONiO E ,GINA'S:LO. IN- Frei

_ asslnalou 'a: reformaa,' '

DUSTRIAL SALESIANo, _:_ .CAMPANHA PRÓ�:C<?,NI2-- grál'�a Ç9IDp _�ma das ,pr�n-
'

Moreno também v.expôs'PIÚ}ÇÃO-JOINVILLE � SC. ","
'

.'
\

'

,

'

cipáis 'mudanças econõmi- que o Estado não, prejudica-"lANTONIO DOMINOU;ES-'- B[,1'JMENAU. -:- sC.' ,

' 'eas e siJCiais' que imporá 'no -rá os, agricultores progres-
cujo� CYPóES nã,o têm.às características- 'leg�is,'e .'Fiscais. país, cíuràn�e seu mandato sista,s,' mas "proourará ,evi
Outrossim" esclarece à opinião pública �ue sua C�1'A: de seis: anos. Frei; um advà-, tar 'ó acúmulo oe, ter,ras em'
PATENTE: N.o 180;, está' sendo, indevida., 'osten_s1v:a ,e"a�u- gado, reformistà-� l?Í'o;ociden., ,podei: de uma só .Ress'aà".,
sadamente usada para êsses fins,- ijaf..a r.âzãó de ser desta 'tal' que' assumiu o poder há" Adue;iu que serão formadas
nota. E'n.tretanto -às providêricfas .J�éliéià,ís-" q�e' forem", C,!1� '-42'. dias,,' CGm seu - lem'!: de' coomperativ'ls -agrícolas ,pa
bí�eis serão d:e i�ediat? tomadas .. pp.�a., direçã? ,dast!l:'·em. '''re.volu�ão " ell}. liberdade",. Ia ,a criação, de- gado, p,ara, a
prêsa, a firix., de 'que,;esta nãó !'ieja.. f�i;!ponsabniZa-da no:ip.· também,' pediu ,a 'r.eforma. d.a formação 'de .leitàriàs" ,etc.�,
turo, por .qualquer. prefuizo que <'Possa vir-caqi:18;r ,a'quem ,'co'ÚstItuigão.' para cQnvo- e ,P17edios'-para" famílias índi-'
quer que seja:,'<

,

'éar );>lepiséüos quando hou- - víduais que' deverão fazê-lo
-

ver eon!litQs ,Q.e podyres ,en·_ produzir sem cqntratar" '0-,
tre '0 govêrno -e o Congres- pentrios, que� sej.a medi:

,

so' e a- :prorrioç,ão' popu1a�" 'ante seus ,próp.r.iOS- é,sfor�os.
- � �

. ,

EDITóRA 'LAR ,FELI�
-'-' Diretor� -,'

,

tONTQ/-I Mn!J(}Ag,
�ARl!rJlS�.. PUlflt{g �

(!fjP/;�1 o TRAÇA� �
Q

U

DEDETll

PORTO',ALEGRE _', Fontes do Palácio

Pirati,ni d�smentiram a�as. de ,Qlle Õ'�.}o
vernador lIdo lVIeneguetti estiv'esse demis
sic:náráio. As mesmas fontes acres0�taral11
que apesar d� crise interna, o ch,efe ,do.'Exe,
çutivo gaucho, não pensa em renunÇiªr.

S. Paulo, A Justiça Criminal paulista, man
dou 'O DOPS iniciar inquérito policial CO�-l
tra 3 de'putados federais paulistas. São acu

sados de irregularidades apurad9,s na Dek-
'gacia do Impôsto de Renda em São .Paulo.

:RIO � Os corretores de câmbio assina

;.lam,(.�j� a queda do ,dólar, COID0 sinal de

\,
firmeza no cl1lzeiro, em face da confiança
na política econômico-fÍnance-ira do Govêr
no. De fato, a moeda norte americana' ,baixou
para 1.580 éruzeiros no M'ercadó Paralelo,
quando a taxa oficial é' de �.610, cruzeiros.

BRASI�IA - O Supremo Tribunal F�-
"deral, apretÇ.ia hoJe em sua última' sessão,
grande número -de pedidos de habeas-cor
pus. Figuram entr.e os que estão em pauta,
os de vários elementos do Estado de Goias.

FO,ME 2681

\

RECIFE, 1'6 (OE) - Camponêscs per-

nambu�anos deflagaram grev-es em vário

mu�ücípios, piõtestan�,p contra a falta d

pagamento -de s'alários. EngEnhos estão cor'

atividades paralisad�E em Jaboatão e Vil<.

ria de Santo Antão, havendo temor de e'

tensão do movimento. Os usineiros acusa;

as graveS de "movimento subversivo".

-PIAUÍ, 16 (OE) - Também o Mara.nhi.·'
,�stá ameaçado de" ver estendida a crise po�
tica a seu território.'Já foram' enviados ao

Conselhó de Segurança N�:cional, os inqué
ritos realizados por autoridades militarEs,
'tendo SIdo c0Iigidas provas d� torrupção
càntra o Governador Niltcn Bello. A intcl:

vençao f.ederal, é, a perspec�iva que se abre.

RIO, 16 (OE) - Depois de permanecer
3 'dias érh São Paulo, já retornou a Guana
bara 'O' Alriürant-e Silvio Heck. O eX-mInIS

tro, ridicularizou a ,êrise da aviação embar

càçla, diztndo, que tudo o que voa é' da FAB.

•

,RECIFE, 16-(OE) _ O Promotor Hélvio

Santiago Mafra, da Justiça de Pernambuco.
denunciou por crime de ,subversão a ex-de

putada ·estadual Adalgiza Cavalcanti, eleit3
em 1947, pela l�genda, do partido comunisic,

RIO _ Será levada ainda hoje ao cO}lhe
cimento do Presidente Castelo Branco, a

resposta oficial do 'Govêrno uruguaio, ao
� \

�dido
.

de internação .do. ex-de�utado Leo- ,

- '", _' A emblélénel BrIzola e ex..presIdente Joao Goulart e.. S�O .PAULO,_,H� (Ç>EJ
...

A .ss ,

'

'aos pr�testos do Brasil" pela ação política �eglslatIv� de �a? Paulo, Inl_:la hOJ� um p�.
desenvolvida por asilados brasileiros nflque- r�odo e:ctr�OrdJl1�rlO. d� sessoes. �te o pro-,

le país. A nota do Govêrno uruguaio chega- Xlmo dta 30, a comlss�o �-e JustIça deveI'

rá ao Itamaraty na mala diplomá�í�a envia- ap.r€s:nt�r_ a mesa� o proJeto de reforma de

da p.e�o embaixador Pio Correia. ConstItmçao de ,Sao Paulo
..
���

BRASILIA '_ Fonfes do Palácio do Pla
nalto anunciaraIrl: para os próximos dias, a

'publicação no 'Diário Oficial da União, das
portarias da SUNAB reajustando os pre
ços do pap�l.'de imprensa, e congel?n�� os
pr,eços de 400 medicamentos considerados
excenciais. ,A

·

publicação poderá ocorrer no

dia de amanhã.
I •

NITE�OI - (} Goyêrnó fluminense con

tinua assistindo as famílias' fluminenses a

tingidas pelas chuvas que cairam na região
se'rrana do' Estado. ,As -&1timas informações
illdlcam qu� o nível do rio Macacú, continua
baixandQ, prosseguindo os trabalhos de as

sistência aos flagelados e de recuperação de
rodovias.

LOURENÇO MARQUES, (Moçambique)
- Os quíntuplos nascidos em Moçambique,
poderão deixar o hospital onde recebem
cuidados médi<;os e ir para a casa de seus

pais. A informação, é do pediatra que os a..

tende €m um hospital de. 'Lourenço Marques.
,

,
, Ir 'I

\ j

RIO, 16 (OE) - A Delegacià de Vigilân
cia da Guanabara, já iniciou a limpesa Palo
os feste:fos natalinos, com uma vasta batic ....

no centro da cidád�. Nesta'operação, forar
detidos 102 conhecid.os punguistas, gue �

voltarão a liberdade (no próximo ano.

<J:;-�-�-""';

RIO, ,16 (OE) - Foi iniciado na Ia. Au·
ditOria de Guerra, o sumário de culpa dor
oficiais acusados de téntativa de sabotag€
contra o avião do Governador Carlos L:'

,cerda.

o TSE JULGA FRAUDE ELEITORAL
NO MARANHÃO

RIO, 16 (OE) - O Tribunal
Eleitoral inicia hoje o julgamento
recursos contra fraude eleitoral no Mal

nhão, nó pleito de 1962. Viajando para B_

sília, o deputado Flodo�r �iliê qo PiW
maranhense, declarou que somente na 2'�i
zona.. eleitoral; compareceram

eleitores, 'quando os

votos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Fui informado de que o

Sul do Estado, vai se movi

mentar para a Festa da Rai
nha do .t\tlâtico Oatarínen-

"

se de 1965, que será realíza-
da no Iate Clubé Morro dos

Conventos, promoção desta
-

. Coluna, patrocínio do Pre-

TELEVISAO cm Florianópolis, é o as- sídente daquele Iate 'Dr. m-

sunto 'que' vem 'empolgando inúmeras resi- ror Freitas.

dências da sociedade florianopolitana .� de . ACABO de receber um

Cidades visinhas. Podemos adia.fitar que gentil cartão de Boas Festas

do Sr. e Sra. Coronel Lara

após a experiência do, canal:' onze, sel'á ini-, Ribas., L
.

ciada' as programações que estão sendo'
.

ar-
,__.

ESTA' previsto', para Feye·

ganizadas. Este' Colunista convidado pelo reíro, o regresso do casal
D:i,rstor;.Proprietário; Industrial !Hilál'io Sil- ·Dr. Jaison (Astriel) Barreto,

.

A A
Wl. Europa. O dr. 'Jaison, :fez

vestre, apresflitará O Programa R· D R um curso de.Oftamq).ogia,
NA SOCIEDADE, que fem patrocin.ad�r. - na Espanha.

a destacada Firma Machado & ·Cia., ,desta A SRA. Governad0r Celso

Capital ,com a General Eledric de São .

Ramos, está fazendo o· Na,

ta� das crianças pobres, d,isPaulo, que tem como representante em tribuindo brinquedos e rou� O Itamaraty informou que' deverá recebe�·
S. C" o Sr. A�ltênio Frizzo"que esteve nesta pus para as criancas, de di- ainda hoj;2' .� mala çliplomática do embaixa
Capital ,conversando' com os srs: Fernando' versos setores d(1 Capital.

dor Bras'ikiro no Urüguai. A-mala, traTá 'a
Machado .e .Heitor Steiner, os idealizadores CIRCULANDO na "Ilha, resposta do Gcvê.rno uruguaio ao pedido de

cap", o Dr. Ni1s�n· ·Bender,da pronl0ção. Diretor,Gerente da "Fundi-. providencia fe-,rmu]a'd'o pelo governador
ção 'T-tlPY. br2.sik;:'o com resp�ito' aos exil�dos p_olíticos

. RETO�NOU da Guanaba· . naquele pa!�.

)
- -_._

---

---�--- ..

, r

I
.

/

,

TELEVISÃO EM FLORIANÓPOLIS
. ,.

ra, o: dr. Wo1n8:-' C01aço ele

Oliveira, Procurador da Re

pública.E POR falar em Machado & CIA., esta

conceituada firma comercial da "llhacap" ,
todo fim de ano proJl1ove dezoito

.
canetas EST.,'\MOS· entrando nos

Park de Outo para os alunos classificados festejos dE: �rtal �e l(Jíi4, �.

,- ..! -, ,.

• comérciO esta ab�mçlo a nm

>em prirri�iro; lug�F nos cursos secundarlOs. te e o movimento .colnçç"l a

Os nossos aplausos pela grande pr.omoçã�. entrar· em "órbita".,. ,�á
.;.,. I." quem diga que o comerClo_

ei'.tá COI1,l pouco movimento.

Depende do págamentos dos'
VCndll1entos dos funcioná
rios pcibíicos estadw3;is. e íc-

ESTA' programado para amahhã, na Ci4-
mara Municipal a Cerimônia' em homena

gem ao Governador Celso Hamos, que ;rc

ccbcrú o Diploma de C.ldaaão Flo�iéJ.nópo
litUllO -- Projeto. do Vfr.eador Domingos
Fernandes de Aquino."

derais.

O SR. e SRA. Jo"p,\Menrles
- Sr. 'e Sra. Arnoldo Leal
(l,e" 'lvre� rePe'5 -

r"lbérto Paes de Albuquer,
GU.C. convidando o colmústD.
;ura o ieasatnento elo seus fj
lhos Sônia Ile;;il1". Meneie".

-

c:om o �r. L().(.irdo Mei.relleb;
1\1a1'i8- ,F.!izabcth,· com o Sr.'
:"la1l1.o Rogério de AlbuqueJ"
(�')'�' pfe)xi.mo sábacln, as 011-

7n h01'l1S, na Catedral l\fetro
pnlÍ.t.ll'Jü, Após o áto reli.gío·
so os convidados S[�J:ij.') 1"e . ,

c()pcionndos na A.A,B.B.

COMPLETOU Bodas de Prata, ont(-;lll" o

Sr. e Sra. Dr. João' Batista (Elza) Bonassi�.

o L!ONS Clube d.e Floria·
\ nópoli.s, '1l11anha, no Querên·
da Palac>c, vai promover m?
.Juntu�· . festivo de fim de

FOI subúv:ticla a uma, operação cirúrgica uno f'lll homen8gem ao go·
.

.

lV'r' 'd" CID t· D ., vernr.,elnr. Alexandre Munizontem, na J.3:.;ernl ade arme a U la.. 0-
1 Q

-,,

. c e UGl.roz.

na Iracema Bartolomeu, pelo Dr. Hamilton .

\

o SR. E SR A. industI�ialVasconcellcs.

t.

Rol:md (CanDem) . Re�w,ux,
rne enviaram mn :;'entil ('sr·
tão de Bôas Feshs,

fl;ETORNOU di], G1..1anaba·
..:. ra, onde. circulol.l gastando·. ATÉ: O próximo d.ia 25 f·-::rao . �estacaclas férias _ a Srt!'l. Cecilia Me-

AS TREZE INDUSTRIAS'DO ANO de /San
'

eleitos, ';Úta funcionária do
.

T'REZE Bànco de . Desenvolvimento
ta Catc::rÍna .-' corno também AS do Estado.

FJI\.MAS C(Yl\1hl.�C:i-\IS de S. q. 64 - As
cluPS Est8S serão lidc� 110 mel1 rrograma so

cial na TIúclio GUi�rnií.:;, do próximo dia vin

te e cito -- dé.s 13:;j5 hs. às 14 horas (Patt�
cjnado pdà Imobiliária A. Gonzaga).

A SRA. Dr. Abel�rdo . ela

t •

,Silv.'1 Gomes, em atÍ\lidades
para o casamento de sua fi
lha Doris lIi.aria, C0111 o sr.

Isaüro Carneiro, próximo
di.a quatro, na Capela do Di·

vino Espírito Santo. Os con

vidados serão tçcepciol13,clos'
no Lira T. C., com sfTviços
do sr. 1I,hllOlo Rimbf}H.

'. _. <':.. _._.- � -,_....

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

Nadei je
.

/

REB:TES

.RIÇ) :_.A jXlrti.r do l�ré:·;i.
mo (!in .. 10 de, jUJ1�.irà' o I'lo-.
p:I��l;ament0 de Correios

.

e
. Te1égí'afos começará <t co-

1mir mais celh por cento
sóbre os preços das tarifas
p(l�tnis .. A

. nmjoraçào çom

plm1l8otU3t. scgtm.da etapa' do
aumento concedido em agõs,
to déste' ano, cônforme por.
t ri� assinada })@lo mhí.i.stro
Juarez Tavora, da Viação P'11:"r1(]'1 (,'l1 vigor. da nm.lo;'
c Obms Públicas. raçãO e prev�sta uma ret.ra:
Até :lgora, begundb lufor, uúe qUe porem 'llâÇl' . {llt�a:

mou uma, fonte do�ge;billete, pa6�a. � 100/0 clo'no'l'm'
' .

','_."
:.: > '.:: �

,"

',:;;\..,I:'} .

.
" �

.

do r�re'"l)r (lo neT, não se

rCf,:iisrl'O'1 llf'nhumt1 retraçãó
no n:ovip'lc{,_t1) �ostf11 que

'

continua o mesmo. em re··

laçá.0 !lO oh�er.v8do em de-.
zeml:JTo c1� '.'l!10 passado,
({1lando' se registra um au'

D1fHto na fl'otà de corres·

.p01.1dêncin,
.

por causa da, .a·
pr-oxim�\çRO do fim de ano e

das ·fest,as natalinas. Oom a

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

(o-n se! de·�'Belezcl"0·5'"'. -

'�
"

..
.

. '!

,

".' t.. elo em 1�b0ratól"iOfi! e:speêia� a aplicação' de ·Pl:;:oq.ütos de
Sõro para rejuvenescimento Iízados e vendído somente beleza podem' ser feitos íme

do rosto a medicas para as necessá- díatamente após o tratamen
tia� aplicações.. A fim de e- to. pois, conforme já explí

Dr. Pires vital' 0& naturais abusos o cam-os, a tolerancía dá pele
. S - produto não � vendido ao ao soro ínietado é sempre

·Entre as novidades surgel'i-' público. ; perfeita, desde .que .80· tra
.

das para o remoçamento {lo' .. Sob o' ereíto das injeções' ta de um produto orígtnã
rosto é justo que se me.- a pele -se revitaliza e suas fi rio do próprio ser hurnzno
cione a que se destina res�- bras elastícas readquirem \..a (tecido organíco).
ver o problema. 'por meio tfe resístêncía perdida.. Os re- Ao l�cj.o das rugas (10 1"(-(S·
Injeções de tecidos organí- sultados são obtidos logo to devemos considerar' 'os

I

-cos. E' um, tratamento mui- após a ptímeíra 'aplicação. .típos de f�a.cid,ez cutanea e

to simples e cujo numer.o Normalmente convem fazer '. q_üe são 08 individuos que
. de adeptos; sobreudo em duas' injeções por semana possuem a pelo caída, pro, .

\
•

femérid d h'Paris, aumenta de dia para para que o tratamento fi- veníente de um renomeno / Aniversaria .na tUelnel'J e e o]e, a geu-
dia. As· revistas francesas, que logo consolídado, E es- Hsiológl.co país, COD:lQ nino til srta, Mm'ia Bernadete Pereira, filha do
aliás, estão cheias de àrtí- se ritmo dove . ser observa- guern ignora, o aumento do· ..

gos a esse respeito. A tée- do durante uni' mês (oito tecído' .cutanec é tato !1Or- _
sr. y,;��nHno Pereira e de sua exma. espôsa

nica consiste em injetar no tratamentos í. As sessões fÍ.1· mal, U. M�.ria Ferreira, residentes em Serraria.
proprío local em que as ru- turas serão rea.lizad�s eOIl1

\ I'
.

I' d ai d Ggas se localizam, um ou um intervalo grande, talvez As �'eSS(."'!S '!UI' e<:Fl.:' :1"'''' l nata !C18l1t�� ,ap wa a uni o. rupo
deis centímetros do soro mesmo \<cis mêses, Nenhu- s,; e?so : h(m��jd!)j:n:.�e- enor-: EHJ}Jar' (;José Boiteux", onde, cmn raro bri-
tissular. 111U mnrca, nem mesmo leve . memente corvi um f'ratamen

Ih ti
.,.. L,

2 S'" A 1\1
'.

Nada maís.rto que uma .írvítação 'é notada spos as to por: meio da soro.
'

. an .SInO passou para a. a.. el'le�
.

arm

picada. Este soro é prepara- � injeções. A maquílage ou > 'Resta ainda um grupo de Bernadete no dia de hoje, será, estamos cer-___;
rugas 'e que são as 'fOrll1<l -, ,.., _. .

das . nas palneblas e, tam- tos, muito cumprimentada, 110r seu vatso dr
Mm.,' �s "poches sous les culo de amizade, às quais, nós do O ESTA..

yeux", ou S€'hlb I np'rt�J('l,(:" O" d"bolsos que �g fOnWl111. e111
D . nos aSSOC!�.m{)s COln, votos ,;e perenes
�. .

id 1 tensi d' f '1'baixo dos olhos. ;' (? IjC] aues' ex cnSlVES a, sua · 19na alllJ la.
-'No pri.meIl'O' c::t,so fl,S ;T'le-

.l{�es melhom�?l U'11' l1i'!1.f'O

m.as. -se l"'l10strn').:) in',f'!'f\<'l!("-\c:,
em re!rwilo á se,,:unc1::! h1:10'
.tese, Sendo 3.�si'"'1. é ')J'(�fe,
.rivel "("f:corrm' ;i U:�][1 1"'lf) .()
.pera�i'i:o de estica qllC 8 feio
t.a em' .pou�o Jen1p0. s('11. �-'
nestesía lor:al e sem lrll;er·

rtlpciio dos r.tns 1'.'1fP-l2is.
da vida: trah�lho,. p<'.ss'2ios,

,

----,--_ .._.-'-,---,----
�

-----......_--
I .

Srta. MARIA' BERNl\DETE
.

PEREIRA

DIA 21 O JULGi\l'tH�NTO DOS
Nt)\TE· CIJIN�SES

Foi marcado -aefinitivanx:úte para o dia
21, o julgamento dos 9 chinêses acusados
de crimes contra a· Segurança Nacional. O
ju1gamento, será ria ,lIa. Auditoria· de Guer-
r.a na \GÚanabara.

. , .

menmo MAReIO SEVERO

ElltrE' Oi aJegria de seus pais. sr. Walmor
Da:miâni e de sua exma. espÔsa �ona' Dalg�
Avila' 'DanlÍani,' resident,es . no Sub-·distrito
élo ESi rdto, vê passar na data de hoje seu

1. aninho de vida o robusto e galante meni-
.

.

.

no Márcio Severo D.amiani. Dentre às ma..

nifestações 'que lhe serão. . tributada� e aos
seus. genito.res, jl)..ntamos às noss� com vo

tos de, muitãs. felicidades.,
- '

AIND"A' HOJE

etc.

Nota: 'os. 1'10S1'0S leitores

poderã.o diri«ir ti c:orresnon

,dêl�cj.a (lesta se.cciío direta,
rm;mte nara b Dr. PJ"",s. !Í.
,Rua México, 31 - Rio de
Janeiro.

\ I

Não: peço clrícl�de,' qu�tO apenas ser ·\como você. Desejo estudar; trabalhar, ser
- útil

Com a ajuda que, me' àeram,'iá·.sei dar alguns passos: aprendi a ler e eséreYer� �as ain�
'poss,à melhorar muito, eu, e' milhares de outras crianç�s defeituosas que queremos ape-
bas uma· oportunidade �e,�.r��i���f?�,.,(C�lab9.t;e ..:.t9.lJ\_�'o_g.����, ..;�j��e: a ��ssa Campa�l• .1 I, I "'," ...., .....w'!!l.. . .. �."',,' ..... J� �,•.. ,,1 �'1Ii�" - �, .. ,,,-t,., .,,". < ,, __ ,. - -ií!JII < ..

, ., ••
... \.""" .... "" '�". �"r�x"r "''';1 -� .1' .. i.... .'� fl._:lQ'" '''!_'' ..�,J T�. , ..., ·�·'k� , 4I

\., . % ' ,"�-' t '" ' ::- ...

_:t f" ...... �'f �.

"·r·Jt;�\I p:��� )''r't''�P)'7·:t t,_�.r �"t�, i:�? .. ��=--��1"�I.�l!�,.�.. {I,,- rl';��':r.;�·��"i

Campal1ha"Pr6-Cri��çà�D;rei�bSa� Associação Bras)leira .ç>iretóf��..cutivo ••• �':�"� ••• '. � .: .•• " . ; :., ..� .fi��' T�rres
dá Criansa Defeituos-à.-A.R.C.D. COMISSÃO EXHcUTIVA N.\CIQNAL .Sectetárío •••..•••••• : •.•••.Lui� Philipe R�ende Cintta,

_ • Tesoureíros ••..•••..Albertp Figueredo e CaniiHo Ansara'h
Presidente de Honra .. � ..•••.• � •• � •••••

'

.Amador Aguial Presidente da A.A.C.D.• ,

•......Renato da Costa; Borufim
.

Pre!>idente da Camp�nha ••••..••••••••••• o ••�audq Natcl Q)'o1.'�enadot. o 0: •••••.......... o,'Ulysses 1vfartillj Ferreü"",
;'

.

, '.;:'

.

,

"'.

.... '

ENVIE SUA C�NTRIBUIÇÃO PARA A. CÂMPANHA PRÓ-C'RIA.NÇ_ DEFEITUOSA� 1 ENTIDÀDE flUADA DE �UA' C�IDADE:
-,

i
�

�

'.
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RIO, - Informa o "Jornal no' ínteríor uruguaio. , O ex,�Pliesidente João -Gau-
do" Brasil" que o nossso em-" Funcionários do Itamar!!.-' lart, segundo os [ornaís uru

baíxador em Montevidéu, ti, extra-oficialmente, ínror- guaios passou sábado e do
sr. Manuel Pio Corrêia, in- maram que nas duas ultí- mingo, últimos em Punta
formou ao Itamarati, que mas reuniões do Conselho deI Este, ;juntamente com a.

recebeu do Chanceler Ale- de Govêrno, superaram-se mulher e os dois 'filh0s� O

,
'

Ficam os senhores quotistas da firma jandro Zorrilla de San Mar- finalmente as divergências sr. João Gaulart, que fixara

União Madeireiros Limitada convidados a
tín, após, a reunião do Oón- sôbre a sttação dos srs. residência numa casa a 40
selho doe Govêrno do Uru- Joã.o Goulart e Lsonel Brí- minutos de Montevideu, com

se reunir cm Assembléia .Geral, na séde da guaí, a resposta do Govêrno zola, "como o prova a apre- prou outra em Punta deI Es-

Emprêsa, à. Rua Rui Barbosa n. 443,' -nesta uruguaio sôbre "l. situação ensão, no aeroporto de Me· te, para passar o verão por' ,

. "
dos exilados Max da Costa lilo,' dos três aviões de tu- Cr$ 45 milhões.

.cidade, as 9 horas, do dia 29 do corrente mês Santos, Neiva Moreira e' AI- rismo matriculados e adque-
-de dezembro, afim de tratar da seguinte or-.

mino �fonso, envia��o-�, ridos ilegalmente pelo .ex- Declarações de Raâmando

d d ". 10) T' _..

em seguída.jpara o Mínísté- deputado". Padilha
em o, diar I ransformaçao do tipo ]U- rio das Relações Exteriores, - O ato do Govêrno uru-

, rídico da sociedade de limitada para socie- pela mala díplomatíca, guaío através do Departa- RI,O, -" Em declinações à

d d
".' '. -

'

, .'
Circulas diplomáticos, ad- menta de Tntelígência da' Po reportagem, o deputado Rai·

a e anomma; admissão de' .

novos SOClOS; mítíndo que o 6ovêrno uru- lieia de Montevideu. ímobilí- mundo Padllha, presidente
aprovação, de Estatutos; 20) Eleição da Di- guaío concorde com o inter- zando e apreendendo os a. da Comissãq de Relações

,

.

C "Ih F' I f'
-

namento do ex-deputado "iões, demonstra que o trru- Exteriores da Câmara, afír
retoría e onse, o Isca e' lxaçao de : suas Leonel Brizola, pedido atra- guai mostra-se, agora, mais rnou acreditar que as auto'

,

remunerações; 3Ó) Assuntos gerais de inte- vés da Embai>:�ada em Mon- receptivo aos 'pedidos, do rídades' uruguaias ,se pre-
,

,

d
.

d d
' "

tevidéu há oito dias;' Infor- Govêrno brasíleíro. Se o param para determinar o
resse a SOCle a e. maram que os srs. Max da Chanceler Miguel Angel Za· confinamento dos asilados'

Araranguá, �6 de dezembro' de
' 1964. Costa Santos, Neiva Morei- valIa Ortiz 'agiu energíca- brasíleíros que desenvc'vem

'D ra. e Almino Afonso, cujos mente quando o sr. Juan atividades', contra-revolucío-IRETORIA documentos, fornecídcs, res: Domingo Peron pretendeu nãrías, 'cujo Iívré trânsito

23 ...12-64 pectivamente, pelo México, transformar o Uruguai 'em chega a provocar suspeitas.
_----_--..;_.;-- ...;___-__ Bolívia e Iugoslávia, foram cabeça-de-ponte para subver Disse ser inconcebível que

considerados em ords-n, de- ter a Argentína, não pode- não haja solução a curto
verão permanecer no Uru- ria agir de outra forma per- prazo em' relação às tradí-
guaí, mitíndo que .exílados políti- ,: ções diplomáticas e as gl1s-

I
,

'
,

•

Acredíta o, Itamaratí que, cos continuassem a comprar tões : execidas pelo Brasil,
��:��"J:1Z\F51m,'j�&lt1�1�

,

�i�ei���P�:traa a� �:f�!��: b�� ���õ���� l�ng�r;�!:i:ae d� �:�r:::l: �oarad!�:i:�r a!n��� 1',:'fI,;'X' �tl,", "U .'
�

g"�� O·", ©laP",-.' ,n""o'
"

.. p',." U"'·
"

d,'dcaso dos três exilados - tu- um pais irmão. Cremos que, vidades mais ou menos de-
•

i�
rfsmo .ou nôvo asilo polítí- desta vez, o Ministério do lituosas dos banidos pela
co - o Uruguaí informará Interíer do Uruguai adotará revolução que se refugia-
suscintamente quais as me- medidas coercitivas

•
contra ram do outro lado da fron- '

'

L""', I
A n"

"

"e-dídas adotadas pelo minis- os exilados que tentarem i1;1- teíra,
m

,l '!lil'
� , - t'tro' Adolfo Tejera. do Inte- fringir as normas interna- ,,_" i11 ,," () I

�

O' jt�n'G 't11 S ârior, contra a continua mo- clonais de asilo - aerescen-
'!""'-�--.,.._'"' I ii � I

�
� t� iJt,,; �{� t� '\ l�', � t',vimentação de brasíleíros taram. - \) II D �l f ,Ai "l", "

,

, I ,J,I � ,

' 'J J I,J" -l '* '

'li IH t
h í 'dj U, ,�l i\ ii \

"

_ " " ," ,
, J '

---_,..:.:.--.:......--------,_----�-,
C � "t

n I �; O! ' BELGRADO, I)1guslávia" - ---�--.,....., ....,

�--- -.,...,..,.�,---� -�---

, ",Dois altos fi.ulcionários éhi-'

neses comunistas foram leU

minados da lista de hierar

eas que assistirão, a 28 do

corrente, ao terceiro Con

gresso Nacional pOIJular,_ se

guúndo anuncio num despa
pacho enviado de Pequim a

agênéia noticioca iug::Jslava
"Tanjug". Os, dois aparente'
mente foram eliminados pó�
serem considerad::J� pró-s0-
viéticos na' disputa entre Pe

quim e o'Krêrnlin.
-. .

,

Ausentes da Íista de 3.037

delegados ào Congres�o, que
é o Parlament9 que diz sim

a ,tudo que Moo. Tze-Tung
,

deeide, - estão, o ma"e-hal

Peng Tai Huai, ex·min;stro

de Defesa, e 'Yang Hsien

Chen, membro do Comité

dent�a d'o Partido Comunis,

ta Chinês.
A agência "Tanjug"

'

disse

que Peng fóra' acusado de

preconizar lacas m8is inti
mas com

-

a Uhião 'Sov.iética

coisa que aparentemente
continu!3- sendo u-:Ja seresia

de grande en1'erg'1dura em

Pequim. Peng foi eXl;m's� do

cargo à.e "11ini,strd: de Da"e"'a

em 1959.'Tent0u se'u ��dto,
"

eohse1uir ajuda ru"sa para

fabricar b8mbas atô'11icas.

Yang Hsien foi vilil)enélia

do reiterad_.'imente n'l im

prensa chinesJ3. n'Js últh10s .•

moses, sendo acus<!do de ser
'

o chefe pró-sovié"i�os) na

, China, segundo infor:nou

oi< r 1 ,��'ti
r

"-�:

.J.l ;� 1 i,.
i�

UNIAO MADEIREIROS LIMITADA
CONVOCAÇA0

"

I 'PAR'rICIPAÇÃO
,i '

,

"

'

,

João Francisco de Andrade e Maria Rim:' de
.

. \� .

Andrade _' Orlando Graciosa, e Maria da
Luz Graciosa, tem o prazer de 'particÍpar
aos parentes e pessoas de Suas relações Q

contrato de ca��T',n+o ,1,., ,,�,�C' filhos
lVI�RE E I ON:ÉDIO

Florianópolis, 14-·12-64.
'-

20.12
\

,I

(Quando V. passeia nos dia� ensóla.rados, 'está"ou
sendo '.ACARI.c�ADAh pelos 'gener��o� ralós 90' S.OL ?

Mas a generosidade tem limite,' pelo mános para o SOL.

Às' vêzes' se e�conde, tirn'idez,' quem sabe.', Outras vêzes

faz cara feia. E �e queima. E queima os out'ros. Finalmente
faz arder' a vista. pois bem. Nestes dias, quando o SOL,
está queimanbo,use' óculos de qualklade. Óculos, d� quaH,,:,
dade 's6 vende quem é espe�ialista.,

A ÓTICA SCUSSEL é a única especializaçf!9.:'" e acaba de
- receber uma moderna coleção da ócu,los para vqcê se,

defender ,dos exageros solates. Outra cbi�a: Óculosi tem
um toque ,de ele9ância, tO.da especiaJ.. Vai dai ....

'

P. S. Sussurre/carinhosamente no ouvidp do seu namorado (noivo

ou �spôso) que você adoraria tanto um óculo�.

Apostamos' como êle ,"'Ião perderá .te,mpo para levar-lhe a,té a
.

ÓTICA SC'uSSEL. Escolha com calma, já que varied,ade não

Jalta,- e depois di9Fi baixinho: obrigada, rryeu bem I (
, j ,

SIR,VA-SE' 00 credi·óeulos:

,

OFERTAS DA SEMANA
OFERTAS OA SEMANA
OFE.RTAS 'DA SEM, AN A
O-F E R,TI S DA SEMANA
Of E'R tA';S DA·, SEMANA

"

O F E.R TAS DA SEM ,� i\i..A
OFERTAS DA � E 1\/1 A N A

"

OFERTl'� nA S E,M A N A
"

OFERTAS, DA' �,E M A N ti

OFE'RTAS lA SE·rlIANA
OFERTAS nA S f "'lA �, A

.

-\ - .
'

C1HEMAS
P8IlGII�.lA t)U UI '"

'éiÍt� .�Ã'l J '.J".E

às 3 e 8 horas
�anuel �onroy

.

Lilíam de ,Celis
-em-

A F�HA DE DOLORES

EastmanColor
Censura: até (., .. ) anos

)

Cirie RITZ,
to..8 I Ó, e & 1l1Jt;as

Robert Ho_sem
Annie Olrardot

-EM_;
,

VICIO E VI:j:1TUDE
Cel:sura até, 13 a_os

\, ·u.. I"" • ;\. i
\

as 4 e' 8 '10ras

2�. JS.li.J.(.tllÚIA
Alain 'Del.On

)LoJà AÜ)J.'ignt
� -.lÚV1-

J-AULA AMORuSA

CinemaScope
CeruJura ata ld ,:nt}�

\ �s�n:Ho j
'Cme C_:_�JHIA

.

,
.

�

.,
--J.:.i,LIf.L- ,

lllJ';;'\.,'l1. ""'"" .nJ.vluR
'

a" 8 ll.:.,ra�
Rory Calhoun

, Susan Hayward
.;._ EM-

�U CORAÇAO CANTA
Tecnicolor

C to :.':i!"a ate H.

Iesouras Mundi'ai

QuaJroAzr5 - A partir
de Cr$ � j C,CO

\

A FORMA C:!:RT_ . DE FAZER ECONOMIA

Concorrêntia P'úblita:'N� '64'·013
Comunicacão

'

,
'

o D:epartamento Central de Compras
faz ciente aos' in�eressados que de ordem su

t::erior, acha-se anulada. a ConcorrênciÇl PÚ
blica no. 64 ...Q13, destináda a venda de uma

camioneta Internacional, ano 1955, marc�d�
pata o dia 29' de dezembro de 1964

Florianópolis 14 de dezembro de 1964
ALVACELI CLIMACO MACUCO -

, .

/

, 'pI' PRESIDENTE
. - . - � .

18.12.64

,

Partkipação
Sr. JO.{iO HAnOLD BERTELIJ 'e
SRA. MARLENE ABRAHAM BERTELLI
P2.râcipan o nascimento de sua filha MONI
c.:UE na BcndidÊ.ncÍa Portuguêsa em Ribei
rão Prêtó; 14/12/64.

22.12.64

__
o _. _;,

ASSOC�AÇÃO RURAL DE
FLOR-ANÕPOLIS

"'il'anjug".
VENDA DE FRAl�GCS: A AssoCiação

�Eurál\ de Florianó; o1is, informa aos s€u� as

sociados; que no próximo dia 23 pela manhã
-Em frente à sua sede no Caes Frederico Ro
";2: �eré\ venqida uma grande quantida�e de
frangos para o Natal.

As aves em questãó, são produzidas por
associados 'da pr0pri�. Associação, e tlem' por
finalidade esta venda, difundir o espírito de
coo:r:erativismo entre nossos associados.

A Dirdoria

\TENDE-SE
( , ,

Vende-se 2 casas

Ru� Padre Sch,eraid.er
Tratar, com Q mesmo

[N.o 65.] .

I

Florianópolis, 14.12:64

ReLeb€'�n pcjurla
NITERóI, 15 (OE) - O

Gabinete do Governador tio

Estàdo do Rio, informou,

que as populaçôes afetadas

pela tromba d'á;?li"!, e en- I

chen'.:es dos últi"'_1os dia::?, ,A, Cé:.pe:ania ,e' o ,S€r�iço de Re�a'ç'õec "estão recebendo ajuda ma-

�e�ial de _toda a natureza. A de. Imrrensa da foHcia:Militar convidam êl

mI�rmaçao �

acr�scenta ,que ledes os homens de bea vontade para éÍ mis...

as mundaçqes afeta.ram os, \" ,

,

"

mor'iãore_srt?�, Qa91:loeira do " sa 00 Galo, na -vesp�.r.a do Nat-al; as �4,O.O, h,
Macacú, �,ê;ti'opb;iS, ,:reresó- raso na Pra�a Getúllo Va.Í'gas em frénte
polis, Fri1;)m:gp, "Mage 0 Ot.�-' " .' "

tras cidades ,fluminenses. .. Quartel General da P ,M,
.

,

.,.

�.

NOTA \Dp 'SERVI,ÇO DE RELAÇÕES PÚ
BLICAS E DE IMPRENSA DA

POL�CíÀ MILITAR

F E L I P E s C H M I OTN. 32 FONE 3081

às 8 !l()!:\S

:Oswaldo Loureiro
Eva Wilma'

-em-.
O 5;0 ,PODER

CeI1..sufa, .até 10 anos'
I
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Mo'éstias "do' Uorauão

N o TA.,
° Departamento. de Estradas de Roda

gem, através de' sua Divisão Especializada -de
Transportes Coletivos, toma público que, à
nenhuma Emprêsa concessionária de linhas
de Transportes Coletivos intermuncipais,

. é
permitido alterar a Tabela Tarlíária, sem or

dem prévia e expressa do Consêlho Rodovíâ
do do Estado. i -_11

Alerta, outrossim, que qualquer· usuá
rio do 'Estado' poderá apresentar reclamações
junto ao DER, para as providências cabíveis.

Aos infratores serão -aplícadas as pena-

::::�u��vista� 'em lei Úlclusi:-:e, �escisáll P't y-" :rllfalfl·2-n' ii rna'llz··� ':a':'- 30·Florianópolis, 14 d� dezembro; ��_19'64,. . .lf - Q " ••, tib U. 'ai'. ti .�: U·· .

pe���!�aJ�eB��nsp��:�to�ot�l�OS:ao �s-.,. ,iO··· C.·.f 'ri'f�e,nl:'e i/U � .p' r·.»&m··e- ·Ir�11-1.2-64 .

li ; � II .� ti
';

I � . II
�����;�:�Jp.f�:'�:o,�1f�ro�vo �ÊltiçâÔ Hgfral num 'Qmbienlg

���r u�:��:t�_J.c R�::l�i�a��oE��_ r��:: das d i... · �./f"!1 ISv!l ia j lnnUI·0to'ç'a- fiEmprêsas (Le) 4357) Impôsto \diéionaJ ' .:' 1:1 i. U
_

1/.11110 li' " • 11
.. ' '.

. de Renda (Lucros Extracrdinários , I.
LAGOS; .Nígéría, _ No dia em evítar Io uso de objetos, disse um diplomata em . La-Escritóric Rua Cons . Mafra .. 57' 30· do' corrente, a .Nígéría como machados, arcos e _ . gos.

.

_

..

Caixél Postal. 613_ Fone
.

383�\ reaÍiz� sua -prírrieíra eleição flechas, armas de. fogo, g;ar-' .

As -eleíções estão
. conoén-

r. 0"- geral.. desde' que
-

proclamou rafas, pedras- e ,"projeteis trando. as .atenções sõbre' ;qsFluI .or. � polis -- _. , · -,

_ a independência, num ambí- semelhantes" nos comícios-i próblemas quer dividem. a

ente de profunda inqueita- eleitorais. Os políticos da re- Nigéria; a mútua suspeita
ção . .A C'"1mpanha ahriu -

ve- gião também focam adverti-:' ·.entre _as regiÕes do Norte e

lhas cicatrizes políticas e dos a não darem a seus par- do Sul. A região setentrional
acuou mais sôbre as diferen- tidários bebiJas alcólicas ou

'

conservadora e quase -feudalDra. Iara Odila ,.Noceti AmIDOn çás entre regiões e. tribos maconhas. espalha-se pela franja meri-

úl()derno eSJlCCUIJ entre os nigerianos do que A varied".de .de partidos e . cÍi:onal da costa é plais in-
�ôpre a herança comum.

.

alianças que cli,putam 312·· dustriiÜizada, a PQPulação. é
Os. postalistas estão entre- mandatos no Parlamento di- -mais bem instruida e' tem

gando lentamente a volumo- , fere da situação africana. maior capaCidade de se
./ sa correspemqencia de Natal, Governos unipa1'tidários' e a' transformar. Desd& que. oflúor (para preven há dois dias, em virtu'de de regra· e não a excesão na:. país conquistou· sua indepen

urÍl litígio quanto ao tempo Africana, "Excet,o Serra Leoa, dência da· Inglaterra, em
. de férias. Outros sidicatos a Nigéria é ag:lra o único. :t960;. tem .sido dirigido

.
por

recentemente determinaram país africano nesro em . quP. uma '�oligação l[ue ruiu, ês
greves rápidas ..O aumento o resultado de um pleito po-

' te ario, numa ruidosa mani
de salários conquistado' com derá ficar um dúvida" _ festação política.
duas- semanas de greve ge
ral, em junho, apaziguou a-

REX MA'�C" S E PATENTES ti,.

penas em par e ,o WOVImen-
- � �

.

.'. to trabalhista. "Não estamos
, ,

d
melhor do que antes da gre-,-

Ag.enf). Oficldl da Proprieda é ve. Os preços elevados as:-,
slIn como os aluguéis absor-

I d t· 1 .'
veram a'maioria dos alUnen"n' US. na�

,

.' tos salari?.is" _ disse um 1'e-

R
. '\ d'

.

t �� d
,..

. ;.. 'pre�entante sindIcaL
'

\ eglstl J (... marcas "a enliC' e m'\i'ençao . A campanha eleitoral foi
- nomes cornerciais� tít-,Jo� de estabelecimento vigorosa e em muitos casos

·1I1·S·1'gnl·as fr' �es de' pr '�gandp e mArcas de viol�nta. Os c!1efes· pólit�cos..."
. l>f'. .

est"'m; dos seus partIdos
export?çÕeS entraram' em conflito

.

uJ'l�

Rua Tenence .Silveira, ':;;9 _ 10 andar __ com os outros e com a Po-
. lícia. Os lídéres de três nar-,Sala 3 -/-

.

�lt, s dq 8as& Nair'- Florianópoli� tidos na região do Meio-Oes-
o - Cai�i;' PI'lS(.}l, $.-7 -. r'O'1( Z J11' te acha.ram llecessário assi-

I

__ nar uma "trégua" \._de seis
I pontos em -que concordavam

f� '��OTrl' �nusiJ'.1 �� "H� :

Segundo publicação feita
no' American Journal or

Clínícal Nurrition (vol. 11,
\pâg. 102), em artigo intitu
lado "Family cliet pattern
for Lowering the serum cho-
.Iesterol ',leve,l"- �CómposiçãÇl
dietética rotíneíra-" pata re-

duzir o nível do �olesterol.· vegetais, margarina etc.
no sangue), acentua-se a ÍIIl:-' .. Particular -empenho é fei
portãncía de se- substituir to no sentido de serem re

pelo menos metade da gor-' -duzídos os alimentos pro
dura comumente eonsumí-. vindos do porco, o queijo
da; 'por gordurs s ricas em 'gordo e dos laticínios em

ãcídó Iínoléíco, isto é, 6leos ',� geritr,'''a .não
.

ser o _leite' des-
.

. natado -. /

/

C�ín�ca·· Oúontopediatrica
Método P.SlCO iógico

�àdo para crianças..
Alta rotação \

. Aplicação tópica de

çãG da cárie dentária)
Atehrl.e também sr"\s,

Somente -:orr hora marcada - das
8,30 às 12 e das 14 �<; 18 horas

-------

-- ----- ._--,-�------

ArUcns Finos
.. .

-

Magazf.ne Ealeria ' I';; ,

gdifitiJ Jacqueline - Luja- 2
--- ----_ .....---�---

,/ VE:NDE...SE
Vende-se. uma casa de < ·madeira, �ito à

rua General Nestor Eassos; Tratar na Pada
ria ,FOGUINHO, Av.• Hercílio Luz, com -ô

Sr. João Cunli3� ,

OL'_�OS. .

,\

us.? óculos
bem oclc:iptodos

otende,nos com pxotidõo
suo' receito de êFulos _

ÓTICA ESPr:ClAlIZAD�
MOOiR;W lABORATÓK_ .

ORA. EVA
Clínica Infantil·

Consultório: rua· Jerônimo éoelJlo no. 325

.m.conju. 207 -.' Ed. Julieta Fone:2495 - ho
rário das 14,30 às 18 hf).

PORQ�TE NA,_) TEMOS O 14 BIS ...

·

--

Vai C�"lStriJir ou Refonda?
Cons111te ::0880S PrP-ÇOs

(nd.· e C(),é.:cÍo Metalúrgica ATLAS S .......
.

Filial �110l'1an<)p, hs ��w�
titia: De.ldol'( N. 23 t�,.

-,

Não mantemOs nenhum museu de "relíquias aéreQJs": um. motivo

Fazemos questão absoluta d,e oterecer rapidez e contôrto:· oMro.

O 14 bis noo oferecia nada disto e Tlunco veio á Flonanópolis.
A Tac-CrUZf)l!'O vem tCK10S os diCls (coisa que outros nõo faz�m)

_ nos mt31hores horárIOS: O aviõo? Convair, padrao de cont6rro e

.,tapidez. Contmue prefei·irido. ci Toe-Cruzeiro.
.- -

.

)

ESCQIT\)P.IO DE' A�\fOCACIA
DR. NfLTON PERE�
Ad�Yogado

- ABELARDO \ H.,<\�LtJMENBmr; e PERSI
-A. lIMtN'

'"

-Solicitad0rês
Rua Co,,�lheirf. Mafra 41 - Rala 2

Ar.ÕES: CIVEIS, TRABALHISTAS, CO.
"'l\1:EBCIAlS" :fREVlPm�.A ._61.. :.1:�<I

�- -'1�' ,.' -�'�';--�. _-
->,.

.

) !
!

-

J A C -, C R ti ..;
.,

C, O () 'S.U' b

E' importante não facili
tar o consumo de pastas e -

doces habituais, exceptua"
dos os preparados com

óleos- vegetais e margarina.
Nas dietas

. precodízadas
.nessas bases, em indivíduos
normais com colesterol ele
vado (293 mg%· houve re·

dução de, .21% (para 231

mg%) após 10 semanas .. Na
queles com níveis de coles
terol em tôrno de 212 rng%,
houve: declínio sígnífícánte
para 186. mg%. isto é, 12%
após 10 semanas.

Quando êste último grupo
foi colocado em: uma. dieta:
rica em gorduras animal,
.observou-sé rápido aumen

to do colesterol do sangue,
ou seja, de 27% a mais sô
bre os níveís obtidos dura
te o .periodo de. dieta rica
em gorduras vegetais.
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(A TI lh.li:ÇAO NAO SE RESPONSABIL1.tA PELúS CON
CEITOS EM:i'TIDOS NúS

_

ARTIGOS ASP.INADOS).

. Estes fatos 'devem ser

considerados ao 'sere-n esta
belecidas as dientas, nór
mente quando se sabe ãas

relações entre os níveis de

coie�teroí � e artirio1'cle'rose.
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SANTh CATARINA PRECISA DA BR 59

.. IMOVEIS A VENDA .

_

�

\

_ CASA DE TIJOLOS '_ AGRONÔMICA.-:-" Ru� Servidão' Vieira 46 _ Casa 2 #pavimentos - Em_ cim�:} quartos _. 2's�las _: cminha -- banheir9 �om-I .
"
'pleto, com varandao envIdraçado., Em baIXO: 2 qU'J.rtos _ sala _ co�
e WC. Preço: Cr$ 4:000.000,00 _ financiado. ..

.

' !
- Casa Il{) centro -

. Cristovão Nunes Pires, 23 � laia _;_ 3 quartos - Cqzlrnha _ banheiro con.pleto __;;_ dependências· de empregada. _ telefone - .preço. 8r$ 4.000.000,00.
"-'- CASA DÊ 'J:IJÓLOS h_) ESTREITO.....;. RUA BAL�J:A'RIO ...... QUASE JT]N

TO A P�A:::A, COM' GARAGEM. PF.....ÇO FACILITAD,'.. I
qua,rtos e (iepenqências sanitárias.

.

- Palacete na _ uâ Viseonde de L :ro Preto - Fina rpsidêneia, em cima tem
. 4-salas - 4 ql1.llrtos' �:1: mheiro � cozinha e varindão.-Em b.;ixo 4 salas
_:_ .,. quartos e dependênci-aE' sanitárias.

.

- NA PRAIA DO PEREQUf': _ CA�A NOVA A l\IfAIS LI�,:::>A DO LOCAL-
2 PAVIMENTOS COM 6 QuARTOS -_ 2 SALAS _ COZü"HA - BANHEI.
ROS\ _;_ AINDA �ÃO'FOI HABITADA. PREÇO COM FACILIDADES.

- Sobrado na rua João Pinto e :funçlos no mar rio Caes Liberdade.
_:_ O'TIMA CASA NA RUA SANTA LUZIA COM 3 QUARTOS _ SALAS COM

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

•

- Para o verão casa na Lagõa com grande terreno - Oportunidade I
- Nos CoqueiroS - Praia da Saudade - Na servidão ao hdà do Hotel _

Casa de matleirs n.o 42 - Pequena entr:-:da - Aceita Oferta.
- TERRENO 'FOR AUTOMO'VEL NACIONAT, PEQUENO NO BALNEA'RIO

_ 2 LOTES ESTUDA-SE OFERTA.' .

-:- Lote ,Tordi� Atlântico _ metade preço dos preços correntes - te..renoL
. muito bem localiz?do;' ) .

)

....,.. NA PRA' . DO ��IO _. TERRENO DE 15X40 MEROS - UNlCO COM
ESTA METRAGEM DE FRENTE PARA RUA DESEMBARGADOR PEDRO'
SI�V!.

- Rua ·VeVre!).dor Batista pereiTa - C,Ilsa com 3 quartos - 2 salas e demais
dependências - Terreno medindo 12,50 x 21.26 metros.'

SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59
/

Ol'em conslrot já sabe

Taco� e Pa�uels
Rod�pés Fa:cras
Perlas de Ferro e Madeirá

. -

Janelas de Ferro, de Correr r Basculanles
, .

Porlões de Ferro
.

,

, Para pronla entrega e por prtço lnais economicos .

,

- \

,

Compensados
'

�araná
RUA DR. FÚLVIO ADUeCE, N.o 748

T�lefone 6277
ESTIlEITO ..

Ltada

I �ompeDssadós de: fiitho
Amendoim
Loro
Ca'hrenva
Cedro.

Imhuia
Pau·Marlim
Gonçalo-Alves
Roçno
Carvalho
Pau..Oleo

(

e os' lam�sos
Fa�lasia

LAMBRIS "Ce'EPLAC!;i
MADEI Às M(UJI;ES· PABA lEVES!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• ANOS nl! LAbUTA

OoNSTA.NT& EM PROl, "

DE SANTA CATARINA
r-
I
I

\. NO 'SETOR DOS ESPORTES

Sergio

COI JA�On 4.T)()ilJi;Q ��p-vrT" T�
MA'URY BORGE·q - GrLBERTD 'NAHAS

GILBERTO PArV'A

rOTA 'ROR .\ n� ,RV,Ç
.?TTT T.0HO -- MILTON i·. A.'\'ILa _. ORILDO �ISB(h\
'\ItART'J !'NACh./.C01";LHíl - DFrTO BORT0LUZZI

.

ABELARDO AFRAHAM

I
-'----«. __..--;----_.-_._--------

e-
.

Cavalazz; os Gr
A exemplo do que ocorre todos os anos

I
.

ao tér:rrÜ!lO da temperada futebolística, "O�:
E$TADO" escolhe os melhores do ano do �'�1
f?ot13al1

< citadino. A temporada foi pró?iga ��
"
Porto Alegre - Os jogado- Ca:pital, assinalando-se tam- gatórtos

'

do IAPC, come, já, deyaI(�r.2s ,t�cnicos, Nosso futebol, em . rela-, f'� ,
res prorísstonaís têm. -todo' o recurso ex-oficio, por a-' havia decídído .em 195',5, no'c. ����:-���--�"••""IIii;."''''�if!s..

�".' "lt' . , t' di H �... "
. ._ ç�o a,.0.,S.,.u. :+mos anos, a,presen ou um

.

111 Ice t.:
,o drreíto de perceberem o' córdão de 'sua Prtmeíra Tur ,7"""c---

'

, r

I13 o 1" d' ., '. recursos interpostos pelo, 15 .

I'
-. �,' ,.x..: ,X, .x -

.
' -, de progresso aceitá el p d d ..... e t' rit

f'_.
saiario e suas agremâa- ma .em 30 <ie junho'de 1964,' de Novembro, de Píracíca- .iI repres\ó.•

·

.. ::l::.1.ra.n da AhO" �';��l;L nV�·"p;;';Ó:::�i;.;��úUmro"'JI'�l"�'" . ,.� ',,','_
'.

,�v ,
. O en �� n.s e ':"

..

-'

.....çoes embora estas ainda não publicado no Diário de Jus-
.

ba, Palmeírasvde São Pàulo,' '

mo rrvauzar c-m breve com o interior ql'e
t:nh�m feito qualquer rete-

.

tiça de 9 de outubro, decí-
.

e Fluminense; 'do Rio,.
. ".i:-'. ao ,Atlét.,:J.. 1. úpv �ag"(,l n :,:!-c pelo estadual, zona ;'1I' :.' � v 1

"

.._
"

..� - � • - ��
..

renCla. ao assunto e, muito . dfu com a seguinte emenda: ..."'" ",; te
"

1'·· "e campeã .i? campeonato 1:.,� &,i'1ja. '

.

.

'

. também progrediu um pouco. pois, através
.

� �
·J,�ao exis e assim. qua quer; , '.

1 d f-'t b
'

" \ - \" 'll

menos, tenham decidido pa- "Segtrro Social. Relação de dúvida a vinculação dos .to-. n·.�l1.a' f) ...uee 01 r ,

ue SéWlO doMetebpol, som.os os campeões sul-brasilei- �

aar o salário de numere '13 '.. Ad' ,(k .j·oinvilTe, é1.O,.6en'c:ktr.l1'1 x X :x'�-'. ' ,'úl!i---__----1IlII!
"

. ,c'
"

, : emprego. Jogauores
'

e tute- gadores Çle futebol a previ-
. . .

1 b
r,�

E, sa�ído que também é b�L:A obrigatgTiedade_ do' dêncía social.
'. LIl�;';ssima a erlulpe elo Cl\l C'Ln a- said a dJ tI:"m;·tj i�";. tos, i,ntérClÜ. '2'8 .

obrigaçâo dos clubes descen seguro socíal não pressupõe,' Dessa maneira, também,'
<_.: ',f'Ui pelo 'màrr-"i" ..;;. de fi ��(�(:;:déS, dos He;�" :�'em .i '.:fi. ,'� �

"

. O· Figueirense 'mereceu as honras' .de
tar:m � contribuição: 'd("-'necessàTi�l!llel'lte;'relação de não existe qualquer dúvida

.'.:
.

. -;l. ... n, fie der .. ·.n
..

,! �Lle-L:-t . ''1-...''. c'. '1" . do-i A'
,

atleta para o Instituto de A- emprego. Dal' .porque os [o-
. ,( >m esta V'�0�'i.l: 8 equipe :;:·J;,·r.!nho paT'-i, '. I·":;J,. "IÍ'll<-,j'" Cl·L1:0e 'mms y,egu ar, seguIn o-se o. VaI que

que .09 Clubes tém,'l1 obriga v ,

posentadoria e Pensões dos gadores dejutébol,'embora' ção de pagar .0!:3.0 salário, �'lT_�,:nse· ..c')L'1lÜS�'·"l pp.- P1"0V!�Ori,am,ell,' j)ch 'iife- apenas 11.5-0 Ioifeliz nas', contratações, pois
Comerciários, pois estando' não .sejam empregados, no Casei contrário estão lesan-

I) .1' t ,:íra v�; i) "Úül ' de c:l'ri e:lO D6cmca d3 �qtl"'e 1'1"- 'a f' l' .". "L
-

,

o jogador semp.re à disposi- rigor técnico do têrmo, es- do seus ljttlétas e'tainbém a )'; i. '.egion;1,;, :·:)V'xl�.,lt) :,<;. ":.. Joiflville..
� .. ,. . t,J'

. sãe pOUCOS >va19res em expenenClas no eao

ção da agremiação, tem êle tão contudo, vinculados à lei. Aliás, cabe ao Sindicato . ,li a sobpr,,·I.Zl l',') ....e cS'j':"r , - j{ X x - da' Ilha'" foram' verdadeiros fiascos, a.o con..,

a obrigação de ser contri- previdência socíal".. de Atlétas e Empreg.8.�os \
tO' (,l..t. 'e;;tav':t em j:: 1c! .. r d�

,
trário do alvinegro que foi mehor sucedidq

buinte da Previdência So- Também em recentes jul- de Clubes tomar uma atl'tu- (r;L (, Ia a: iJ"',;e,' 1nos f\nuncia-s,,; em TU;1;J,t""O
�

cial. gados em agmvo de pe'tiçã,o de a esse respeito e verifi-.
- x X x ._ ',I"f o jogadcr N'õgra' :,[c:-_ hajam visto as "petformar:es" de Arceno.

'1. Senão vejamos i decisão' interpostos, """"lo Esporte car se 'todos cumu
..
riram a, th !l, da, eCl·'.1[·�(; dr) f,Ú�'''l'll( C I

.

Z
.

h t'" A
.

� ...� ., aetano, zaIr, 18z1n o,· os e.cnleos monm
do Tri?unal Feqeral de Re Cll'lbe' Cruzeiro e pelo Éspor ordem. Não deve, haver ex- �. ?agueiro Ney qUE PS�'�;- 't c!z: vài retornae :w:, t!'", .,c'

. cursos, no agravQ de Petição te Clube São José, desta Ca- ceção, nem panos quentes. ti i7�f'dutíyc: ne) ';(lU POllto t:vS eolorados e Joni, além de alguns Jogadores tirados él.:)
n,o 24,770, do Rio

.

{-Trande pital, ° mesmo Tri'buna� de� Um exemplo: o M(;)trcpol Já (I •. \ .::'.ta f��1 iL>celro. a0.Jba _' l1otíci.a f. i bem ,'ceetl- Pqula Ramos.
.

,

do Sul, sendo agravante o cidiu que os pr0'fissi0f!ai:s de. pagQu o' 13.0 salál'ios aos .I,� [,U(é'rtar Sul': SItU:l.::c(, �OJl1' da."pelos torced�)l'':'" hCJ',:ll;--
LAPC e agrava.do o Esporte futebol são segurados obri: seus jogadores. P.mérjra çl.c; .JcT,'lillle, de- ":-.

Clube. Inter�acional desta

Joga�ores. Tem n�r�ito ao ll.

,
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Participe' de mais esta promoção
MÓVEIS CIMO e, ganhe uma

VEMAGUET • 1001 - O quilômetro.
.. fi)

.

::J
Z

iCARTA PATENTE N.o 299

__ ,

o

P O N T O

O E

ENCONTHO

,COM

MiTUNES
SEVERO

Indi\;idualmente, o nosso, futebol an

'!dou bem, V�lores 'em profusão fizeram. a�
·

delícias dos expectadores, podendo-se enu

merar, entre outros, os nomes de Jocely, Sér
'gio, Arcerio" Ronaldo, Izair; Valério; Caràzi
nho; Zezi�ho, Wilsoq, no Figueirense,; Alva·
ro, Nery; .Mirinho, Rogério, Cavalazzi; Re-

I ginaldo .po Ava�; �ubens, "no Postal TeLegrá
fico; Piz�oI1atü, Hermes e Rogério, no Paul,
Ramos e Roldão, Vânia e J;�te, no Guarani.
, Piela regularidade àe' suas' atuações, '

c

zagueiro Sérgio, do elenco do Figueirense
foi escolhido como o,Crack do ano . O player
)de -cabelos br�ncos foi pode-se dizer, um ver

da(leiro' gig1:lnte na cancha, em muitos encon

tros disputados pelo alvinegro, vindo assÍlr

pf('cncher o claro existente na zaga com �-

saída de· Caràzinho,' ql,:lando todos .julgavan�
não haver no futebol da cidatle 'el�mento à

altura do' astro para�ens.e que ora defendE
o futebol gaúcho. Sérgio fêz mais: suplantou;
o em técnica e combatividade. E n.ão foi' sr:

· isso . Capitaneou o quadro, tornando-·se na

cancha um segundo técnico. Está na plenitu-
i d'2',,_de sua forma téçnjca e física o -estupendo r'úÍi11óN SANTOS

�ípl�do:;:,rue enver� a camiseta alviprêta do DESPEDIU-SE
"Decano". Secundou-·o Cavallazzi, a revela COM: VIVIA GRAN-
ção do ano passado que. agOl"a, ao seu entu DE ATüAÇAO

, sia�nno e fibra ele garoto, adquiriu uma virtu "'ií COlI). ° jôgo Botafogo. x

de por Excelência num jogador: cérebro. O· Flamengo, despediu-se dos
J gramados o. consagrado zá.-

player do Avaí, pelo que se viu nos últimos gueiro esquerdo Nilton S'ln-

,jogos, que� progredir, quer �tinp'ir o máximo tos. o bicampeão mundial
P foi considerado pda crôni-

.
e se tal acontecer teremos o Pelé branc9 do .ca çemo o melhor jogador

futebol 'catarinense quem sabe do Brasil. do match de domingo, no

Mara.Cémã é recebeu consa-

O SCRATCll DO ANO gradara ovação da parte

O Scratch do ano �o � futebol 4à cidaa:e� da gr�nde multidão.

· pode ser assim constituído: Jocely, (Figue�- I

/rense), Marreco (Figueiren�,e), Nery (A-
·

vaíL Sérgio (Figueirense) e Mirinho (A- ,'-<

') 'V 1'· (F" R' (A í)':
FabrIca de llçados Sola

va:'; a ena 19uelreI)se- e ogerlO Vai, do Articulado.

�

Wilson (Figueirense) Arceno (Figueirense) Tratar na Rainhz das Bi-
.

. .: cicletas - rua
. Conselht..ro

Cavalazzi (Avaí) e Ronaldo (Figueirense) -.
.

Mafr'l - N.I:STA.

o ·CRACk DO ANO: SERGIO

P/ONTO
D E

EN<::ONTRO

ÀS 11,30
. (HORÁRIO
HABITu'AL)

DR. CELSO RAMOS -FILHO
I ,

------�--------------- .i ....·· ....,-------......-

\ ) Faz anos hoje� o ch-. Celso Ramos Filho
ex-Secretário da ViaçãO. e Obras Públi�as e

presidente do Clube'Náutico Riachuelo.
,O grande desportista, a quem o simpá

tico clube- de remo da Rita Maria deve a con

quista do título máximo da canoagem catari

nense, após 17 anos de .espera, representa a

nova geração, de· batalhadores do nosso es

porte, devendo por is�o ser· alvo de .ho;mena
ges hoje: por. oeastão do transcurso de sua

data maiQ
...

,

-E

RÁDIO
. ,

GUARUJA
,j'IfIA'-........
000
000
000
000

1'120 Kcs.
2YJ�7
.L:yt-Ltlt

\

ORA. TEI,� �::' PEREIRA
Clinica Ob...,�it��';l'lIcl& de Cd

anças e AquUos
Consultór1J: Rua Tenente
Sil" .ira 28 - 1.0 Andar

Fone 379f '

';'I _

.

.

\:. :.;,..' :�::�
. Exclusl'9'aMen� >�.l�� .

marc!lWil. "'" '\1 \1·.
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A propõsíto do lançamen- govêrno catar1nense,., C» --r---------------------------------- ------------'----�--_-- ,._�_

,to da Fertilizantes Santa muníca a ímpcssíoüíéace

N'
'.

.

S·
""

..

�:���:'!id:á� ��e��cI:' ! :st����r:.re;�; :ot:;��:
�.
1."0 ','1

'

O:.' ". . e :ce',r.'c·O.! ;�,;'.ma, no dia 'onze último, o viagem' ao exterior.
'li

y. .'" ,_,
·Qove:rnador Celso Ramos' Do' titular da pasta . de . / .

II
'

�;�����:��i ���ii�l:�Juv � Juiov'ilcDse Ordena-se" ,em" 'Curitiba
:l:;:::���i:ao ?;r�:Ei�' :?ct:a;���de�!�en��l���� -

--

,[Ij' (1 11 ireVlis'la [' [ 'm�' o ' " r14 ,J'n',·� e' �'�t'"
'"

'II� a's ��:::j��.�t�':' ���!::4E="� ;:
catarínense, muito contrí. to Econômico, -;

economista � ,
, ,f:-' ,

�, mo Q jovem
_

Calíxto Gl�ardl Adhemar' Qarcia e sua exma.
buírã para o desenvolvL.'11en-· José Garrido Torres, teceu-:

.'

� .�. I ii que na ordem menor dos Senhorà, rezará sua pri-'
to '-da economia .do Esta- do, elogios' à iniciativa da

. IW. , �

Inicialmente,' e11 quero
Frades Capuchinhos será meira missa solene,' em sua

do. admínistração 'Celso Ramcs agradecer a oportunidade Frei Zacarias Maria. tera �atal na Matriz do Sa-

Do Mi.nistro do Planeja- e,. desejando' ás melhores 'que me dá o jornal "O ES-
. É o .novo sacerdote fi- grado Coração de Jesus, às

mente, 'Rob:erto Campos, sucessos ao importante em- TADO", de poder, po! inter- lho' do Sr. João, Girardi, I 9 horas do dia .10 de janeí-

que louva a iniciativa do preendímento.
. .

médio desta folha,' enviar membro proeminente do Di- ro de 1965.,
-�--- _. - ---.-_"_____ minhas felicitações ao se-

retorto municipal; de Joín-

nhor Governador, ,à Direção ville do Partido �ocial De- Ao novo jyrinistl'O deDeus

da CELESÇ .

_ e sua equipe, mocrãtíco, e sua ':;tlignissima, e seus dígnps ,progenitores

pela entrega de mais unia espôsa Sra. Ana' r,:irardi. 'as nOSS!1S jeliciÚtçóes.
de suas realízações no se- . ;
tal' energétíeo: Trata-se ela

. ,Usina ·G�rcia,
'

COl;l1: capací- .

dade para 9.600 Kws.
1

A' Federação das Indús
trias de· nosso .Estado, não

"poçl.eria deixar de pronun
c.sr-se, ante empreendímen
to d'l tão grande significado
para desenvolvimento de.
nosso parque .índustrtal.
Desejo" nesta oportunída

de e em nome da entidade

que represento, .como Vi."e7!
Presidente, e em meu pró. "

prío nome. levar ao grande
. Governador Celso Ramos,

. os mais erutívos : eumprí-
, mentes da Indústria, .pela
inauguração

.

de<;sa Usina,
que virá atender a uma ve-

O, senhor Alfredo H., da soluoão do problema co-

lha aspiração das popula- Hardt, prefeito do munící- mercíalízação- de hcrtaliças
ções de .Flortandpolis e dos pio de Indaial, visitou o Se- na região do médio vale do

municípios circunvizinhos. tal' de Informação, para Itajaí, o prefeito munícípal
/Tenha. sua Excia. â certe- comunicar que um

'

.grupo ,de .Indaia:l, entrou efn oon

za, de' qué nós da Indústria,
.

de verdureiros do seu' mu- tato com o Diretor de Or

vimos, . acompanhando de nícípío, carecem ,
de críen- ganizacão da Producão, da

perto seu incansável traba- tação para organizarem a Secretaria da' Agricultura,

lho, e, que sentimos o esfôr- cornercíalízacão das horta- dependência capacitada pa

ço tenaz que vem desenvol- Iíças que produzein.. '1'a resolver fl- eliminação do

vendo ,para colocar Santa Disse Sua Senhoria, aue estrangulamento.

Catarina, no lugar que me-
"anü'e' muitos fatores cflntri-

"

rece no concêl'to dos tle.
v buintes p§ll'a estrang-'.llamen- Um milhão de artigos do

máfs. Estados da. Fédei·acão. to da COlllerCialização, com m.'3.is apurado' bom gôsto,
.

Conte conôsco, Sr. Go;er- reflexo importante no au- espeCialmente :para presen
mento' do'. cultivo, é a inci-, tas de 'Natal. :r:ecebeu A Mo

dên�i� fiscal. delar de 'utilidades' dOlnés

). Inic-iâlmente' par�. ,�studo tic'as.
"

- -- o ---J.'\-----�

ceterinensei

�í;r. Douglas Jay.. a Peqúim, . viajaria sozinho, fIcando

onde ptocurou estrei:ta:1{ re- ,Brejnev em Moscou. Outros

lações comerciai:;; COln a rumôres dizÍ.B.m que Wilson

China comunista., Wilson e Brejnev poderiam confe..
afirmou ainda, n6 disGurso'. renciar em Novà Yark,
de ontem, C!tj.e iniciai'á ho'- quando o Pri,meiro-Ministro
je debates de 'dais di\1s: sôo, btitânico comparecer à' As-

", ....

pre' assuntos exteriOn}s"dan- s\'lmbléia Géral da "ONU.
do os' primeir.os detalhes !!le
SU.!1S conversações .

da sema-
,na passada' em Washington
com o PrJside�te' Jobnson.
-Enquanto 'isso; ':'�kcúla,.
ram ontem, rumôres" nesta I
çipital. de: qtie . estaria '

em
.

SENDO. PROBLEl\'IA
rifigoéi����l uma entrevista .

,

entre Wiliwn e o f>:rimeiro- R,IO, 16 (OE) - O Presi-
MinIstro, soviético,,': Alexei dente da Confederação Na
Kossyguin, e.o SfO!�retário- cional dq Coméxcio, sr: Pin
O.er�l" d� PC da .URS.S, !".eo- to Freire, fez apêlo ao Go
nrd Bre.1ne�., Os ,:�r}lmores, ,v'êrno. no sentido de .que
'quaHfi.c'3.dos pelo Gabinete ·autorize ao Banco do Bra

,d� ��lson. como .pura espe- 'sil, ao 'filJ,anciamento do 13°
cula':fao, dIZiam qUê a entre· salário sem o que mu·tl1s
vista poderia ser realizada

' . ., 1

'nesta cspital 1').0 segundo

o �Sf ,DO
O il!AfS �ffllCO 'ilIARt:. iii: SUlA CAlAJÍ!lU.'" •

Fl;)ri�nr5.po]V(, (Quinta-Feira), 17 de Dezembro de 1964
____,_I__4 •

-

_._". __ •• :_._ ••

_,.- __

-

�

•

_ �
MuJIl aRegria' e balas à von!ade - dom in
t'!J ��, ro h�r�s 11 FAC com a pres·en�a.de -,

""' .", � U
- '..1 C

I

pr.l:l &1@e" -
.

ma, promoç:o uiS ·lS::S
� -'eRho. If�G perca, \ j. ' J

1- •
---------....--

,Inglaterra apoiará a
) .. ,

d' \/op"_
, ,)'"

'

,i\, ,11 ' f '

, �enll3: e. eqRuD
ONU,

TUJO PARA O H(!MEM ELEGANTE
MAGAZINE GALERIA -1.- EDIFICIO'
JAc(tU�LINE .; �gJA 2 .

'/

LON:ç>RES, 16 __:, O Pri:
jmeiro-Ministro '

britânico
Harold.Viilson, declarou �a
C;árnar,g" dos Comuns, . que

ProfissÍonal de �hó" gab�['ito o aniversa- seu G01{êrno' votará a favor
,

d
. '. 'da 'admissãq da China éo.

Í'iante, presi ente' �o . CREA em' Santa /C�,. munisfa nàs':;Na;;;ões 'Unidas.
',' ,..... ",," ,

.

tarina, destaca,-se :�m;nosso mundo 's,ócial, Acre,s�ent9�,::que ó rel:>i'e-'
Pell'tica' . e c·ult111'1··al,·.·.i.'."o,n.d/:',. e' lar�at·.mente ;'I�ela'- sentante QdÚinico lla ONu

� '- b' receoeu instr�ções para" v�-
cionado. �. ,

,�"
.

tal' a favor da habitual mo-
'" ção a' fim de (1ue' o repre-

P d
"i., ' .. f

, sentante ,da' China comu'r..is-
or ocasião 'a datà de seu' aniv,srsário ta tome o lugar do· repre--

Ilatalf,cioj O Eng: Celso - Ram9!? Filho será. sentante da China Naciona
l:.

' . .

..J '. 1'" lista na Ass�bléia Getàf
Lcmenageauo p,or seus am.lgas, corrclglOna- da oT'SEmizar;ão mundi?l. Es-

rios, antigos funcionários, além' de div·2Tsas' ta declaração,,' �ntretarito;'
. \ ,.

.

autoridades'que comr-õem '.o atual Govêrno
ni'ln \Yjcllca, mudanç'3. na .pO-'

1- . lítica do Govêrno' da Ingla-

'estadua:l,. com ·um jantar' no 'rcstaurante Lin- ,terra. poiS' o.' país' ú'umtém

dacap.
I . ,

rE:1acões com o regim� de

f
. Í'equim e o anterior '.Gabi-

. . nete
.

conservador anoiOu
O Dr. Celso Ramo(Filhõ, .que ,p_or mai$ de em. an.os recentes o ingr?S�:Q

dois ::::-_08 esteve à frente da." Secretaria' de '. da Cti.!1i't C(lD1L1nistà, .apesar
,

. dq oposicão norte·am.e;-ica· t:r,imes�;re .d:.) W651 Em Mos-

Viação' e Obra.s Públié/as, ,irrn;rimiu . ,àquele na. DUl'3nte' a campanh\1 . �ou, círculos diplomáticos

sctcr da, admi�1istração pública do E�t�do, e�eitoral. ' WJsr'ln afirmou disseram q\l8 á· Grã·Breta-
_

' . que Qualquer Govêrno ·1;ra-·· 'riha através' de ';eu Émh'ii·
uma ,W�:_a dinâmica e marcante, através de balhista seguiria esta mes- xadoT mi.. capit�l soviétlcà,
\en\r,:reendimentos

.

dé· Vlj.lto. lig�dos ao' Plário ma política: Depois de, sua sir. HJmphrey,�' Trevelyan,
c e1!'lição a. i5 de outubro úl- sondou .as pbssi.}Jilidades de

'.
de Meias dOi Govêrno. : timo, seu Govêrno enviou

. Kossyguin visitar, ;Lon�'li:es.
urna missão 'p,residid'l pelo Acredita·se que.! se ;0 plano

'.

l\1'inisti:'Q, do 9omércio Exte.: se concr,�j;L?arJ. Kossyguin,/

i

Transcorre hoje o aniversario natalício do
,Cr. G21so Ramos Filho.

,
,

�.,

RIO, 16 (ÇlE) - Dois ca-. de haver tramado,
.

fazendo
voar pelos ares, o. trenl qUE(

, conduzíã o sr. Carlos La
cerda de 'Sª,o Paulo �O Rio,
após a convenção' udenísta
que �o indicou candtdato a

Presidência da Repúbliéa.

pitães, dois tenentes e vá
rios sargentos,' estão entre
52 pessoas, 'cuja prisão pra
ventíva foi solicitada' à IP

Auditoria ,de Guerra na

Guanabar.
.!1.· São acusados

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

AGRICULTURA

nador, que estaremos 'sem

pm prontos para colabor'lr'
COhl V. Excia.,· nesta glo
riosa caminhada.

�-------------�_ ..-- .._-''__------

13. SALARIO CONTINUA

RECIFE,
. 16 (OE) ..._,

O

govérnàdor . pemampucanol
está implicado juntamente

SECRETARIO DO' TESOURO cmp. outras 367 pessoas, em
.", inquéx:ito policial .nilit.B.r ins-
..

� VAI DEMI'fIR-SE taurado no nordeste, como

'WASHINGTON, 16' (OE) proxunos mêses. Segunda �'beneficiário das atividades
se informa,. Dillón voltará.a cómunistas. O st. Paulo

vida privada, para substI- Guúa, foi,. companheiro de
tuir seu pai que está doen-

te, 11'3. chefia de, uma im

portante sociedade' de in

versões em Walt-Street..

-----

I I

- O Secretário do Tesou�
roo dGS Estados UnIdos, Sl�.
Douglas' Dinan,. apresenta
rá sua' demi�são ao Presi-
,dente tyndo� Johnson, nos

. Justa homenagem pois' será prestada, ao

ilustre Engenhéito no d,i� que ,as��nala a

); assagt,m de ,seu ,aniversárjo ...
- ___.,_.•._-----

c .(

. '''{) ESTAD(õ" cGngr�tula.:.se' com' o :'Dr." .

Ce�3o Ramo; Fi��o augurandQ:"lhe' feÜcida.. :··
des extensivas à sua ilustre família�

/,

Leve � .c�ian,çada �omingo ã� lº hora�' na
rAC pira ver a. c,hiegáda de p�pa.i :W��l: ,e.' .

jp���i4Jp�)ól�:Ílp6$:do;;gra.,.loso' sh�w 'em l

I'lr:enle:,às' ,Casas:Coelho.� Não: iperca.
emprêsas pod9rão vir a· Sl,l,

cumbif"l'Inanceiramente,
.

em

face dos pesados encargos
recentemente criados. 'Rev,e
lõu.. que 'a situação mais

qflitiva,. é a c),as
.

emprêsasj
de Sã,o Paulo, seguida dê'
perto pehs do Rio e do nor-

"
deste.

, '
.

--.�.--------�-----

IPMS REVELAM MAIS COMPROMETI-
DOS COM OS COMUNISTAS

chapa do ex-governador Mi

guel Arrais. Também está
implicado �

no mesmo inqué
rito o ex-governador' Cid
Samp.B.io,· que l "�iliotj. a

eleição do sr. Miguel Arrais,
para a Pnifeitura. de Recife;
passo �iniCial de sua subida
'8 chefia (i,o ExecutivQ per-

, ,

náÍnbucano.
,I

,

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

-GRANDIOSO
" �

'-

SORTIMEN'rO. DE

�/ GOS PARA J,>RESENTES '

Uma mqgnífi,ca seleção de coop�qção para. as pessoas
artigos para o ,lar" do

.

que de bom gôsto.. Um mundo

de melhor - mais belo ima-, de COÍsfls lindas; qu� faéili

ginar 'se possa, compõe ês- tam, extraordináTiamente, a

se sort�ento. •
.'

solução do problem.B. .. "da
Mais um hom serviço á· escolha dos pl'esentes, para

nossa p9pulação. Mais um.s o Natal.
..-,....;..-----......-�..,..� -�.,-

r" ,

,.

--------�------------------- --------�----------
BONZOS

.

i;\MEAÇAM NOVAS

,FOGUOIRAS :HUMANAS�'
,

.

I

maria Cavalaz�i" Promotor

Públic;o; Vereali2r' Nazi!"
Bento, de Laguna; sra.'MIl
ria Ináeiá de. Melo, Juncio
nária do' 5°" Di�trito

.

Naval.

O· Cét
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