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FLORIANÓPOLIS, (TERÇA.FEIRA), 10 DE SETEMBRO DE 1963 _ EDIÇA.O DE HOJE - 8 PÁGINAS

Celso em Laguna
Maior HO'menagem já Tribueada a

"LAGUNA, DE TANTO SER ESQUECIDA, APRENDEU A NÃ.O ESQUECER" - AFIRMA EM COMOVIDA ORA'CÃO O DEPUTADO ARMANDO CALlL.
Sem que houvesse decre- tinha como razão a visita vo, alunos de todos os es- que o Chefe do Estado no- externar seu reconhecímen-

•

!.aÇão oficial da muntcroe- do Governador Celso Ra- tabelecimentos escolares, SI) je inspira nos tagunenses. to público às realizações
lidade, todos os Iagunenses mos à Laguna, provican- ciedades musicais, escoteí- Nesta recepção calorosa, que o Govêrno do Estado

encerraram suas atividades do uma compacta concen- ros, numa demonstração de o povo esqueceu suas pre- vem fazendo em beneficia

durante o dia 6 do corren- tração de seus habitantes e acolhimento sensível à gra- rerêncras partidárias e veto do município. Para o Ge-

te_ Esse feriado voluntárin reunindo, em desfile festi- tidão e ao calor humano à rua pensandO apenas em (Conto na 7' pág_)

Zona atingida pelo fogo: Situação melfiora
CURITIBA, 9 (OE) -:\ tinto, há grande esperança Governador Ney Braga es- remetidas ao Paraná se- mente madeira para recons

cidade de Mandaguari está de estancamento, em virtu- tá fazendo apêlo a todos, mentes, alem de material truir as casas dos colonos

ameaçada de ser envolta de das operações -que vem no sentido de que sejam de construção principal- arrazadas pelas incêndios_

pelas chamas. Segundo as sendo levadas a efeito por
ultimas. noticias, já sobem técnicos e bombeiros. Es

tão operando nas regiões
conflagradas bombeiros do

Paraná, Guanabara, Rio
Grande do Sul, São Paulo e

Estado do Río. O Palécta
Iguassú informou que ain
da não tem a relaçàe ofi
cial do numero de vítimas
e que os desabrigados es

tão sendo alojados em es

colas públicas, hospitais,
edificios em construção e

próprios estaduais. O Go
vernador Ney Braga, desta
cou a ajuda que o Paraná
vem recebendo de todos os

pontos do caís e das Em
baixadas estrangeiras. Hü

je, chegaram a Curitiba 15
toneladas de remédios e

alimentos enviados pela
Embaixada dos EE.UU_ Es
tá sendo providenciada tam
bem a instalação de bar
racas para abrigar proviso
riamente os flagelados. O

beiras continuam empe
nhados em debelar os in-

céndícs que inrromperam
nas matas da cidade. Nas

proximidades do hotel Ta

quara, O fogo dura cêrca
de 3 dias. Os bombeiros
lutam também contra a

{alta de água.
CURITIBA,; 9 (OE) - O

Governador Ney Braga que
acaba de retornar do in
terior do Estado informou

a imprensa que a situação
nas regiões atingidas pelo
fogo melhorou sensivelmen
te, com relação aos últi
mos dias. Disse que em al

guns pontos em que o fo

go não foi totalmente ex-

SANTOS: Greve causa

prejuizos de 4 Bilhões
SANTOS, 9 (OE) - A .

POLONESES APOIAM RUSSOSgreve que paralizou o por
to e outras atividades de

Santos, causou prejuíscs
calculados em mais de 4

bilhões de cruzeiros. Aler.1

do café, toneladas de la

ranja e de muno. estão apo
drecendo no porto. Errtre

mentes, o Ministro do Tra

balho permanece em San

tos, procurando uma soíu-

ção para a greve parclnl
dos enfermeil:os. Como se

sabe, o Ministro Amauri

Silva abordará na noite de

hoje pelo rádio e TV os u'.
timos acontqcímentos Je

Santos.

A Polícia Militai', 11(' {lesme de sábado, deu show de marcialidade. (Leia na 8' I)ág.)

DANZIG (Polônia), 9

(OE) - O lider comunista

polonês Vladislaw Gomul

ka, somou-se hoje ao ata

que de Moscou contra a

China Comunista, declaran
do que o afan de Pekin

pelas armas nucleares aju-

dou os yankes. Falando a

60 mil camponeses, Gomul
ka disse que os chefes chi

neses, cegos pelo desejo de

possuir ar-nas nucleares,
romperam a unidade do

campo socialista e agiram a

favor dos ocidentais.

ARGEL, 9 (OE) - O nú-

"SIM" TAMBEM VENCE NA ARGÉLIA
partamentos argelinos, co

nheoídos hoje, apresentam
3 milhões e meio favorá-

mero de pessoas que até

agora votaram "sim" no

referendum sobre a cons-

tituição argelina, é arrasa

dor. Com efeito, os resulta-

dos finais de 10 dos 12 De-

veis a Constituição e ape

nas 70 mil contrários.

PRESIDENTE PORTUGUÊS

·�itlm<J•.-l��J\�G2� �.MIu� fH"
Presidente da Rept1lill:ca, ta, dias. Segue em rompa-
Almirante Américo Tomaz,
partiu hoje as dezoito ho

ras (GMT) a bordo do lu

xuoso transatIantico "In

fante Dom Henrique" para
a sua visita do território

nhia da esposa e filhos e

diversas personalidades en

tre as quais o ministro

Peixoto Correa e o secre

tario para informações, Mo
reira Batista.

CARVAI HO PINTO r{1�'NNA
A GREVE DE S.!J NTO�

SÃO PAULO, 9 (OE) - O

Ministro da Fazenda sr.

Carvalho Pinto,
hoje a greve de Santos,

{ afirmando que a situação
econômico financeiro do

condenou

pnís não permite manifesta

ções desta natureza. O sr.

Carvalho Pinto. embarcou

para Porto Alegre, em

companhia do Ministro Egí
dio Michaelsen da Indús-

tria e Comércio

Bandoleiiõs invadem cidade do Mato Grosso
SÃO FÉLIX (Mato eros-r matogrossense de S_ Fêliz

$0), 9 (OE) - É de pânico' onde um grupo de bando
a situação no municipio", leiros apoderou-se da -cida-

Por mcra coincidência ou de caso pensado - não sa

bemos - o uusec governador Celso Ramos visitou La

guna no dia G do corrente, exatamente um ano depois de

lá ter estado.

O povo tagunense, sem discriminações, prestou-lhe
homenagem ccnsagrauera, dessas que, na expressão eo

lhida a um velho habitante da cidade juliana AINDA NAO

TEVE PRECEDENTES.
Amanhã, sem dúvida, a turma da RAIVINHA, censu

rando até a espontaneidade dos udenistas lagunenses
que não se negaram a um ato de justiça ao Governador,
dirá que NAO FOI TANTO ASSIM.

Mas a verdade, de que foi muito mais do que assim,
ficará para registro.

.

xx xx xx

Pouco depois de o sr. Celso Ramos haver estado na

Lacwta. a 6 de setembro de 1962, quando afixou um pai
nel como início das obras do ginásio local e determinou

outras realizações - umas agora já terminadas, outras

em te-e de conclusão - um Secretário do seu govêrno
(parece incrivel) foi à. rádio e disse cobras e lagartos da

Visita governamental.
Uma das afirmações desse Secretário - que se esque-

.

ceu -de exonerar-se antes de atacar a administração a 'que
se�ia (ou dcsservia) _ roi a de que o ginásio NAO· SE·

RIA CONSTRUIDO, PORQUE lTUDO ERA MENTIRA

PARA ENGANAR O POVO.
. ,

Dentro. t'm -brcve o ginásio e!itará inaurúrado,
• -Qu enlWu aos lagunenses: o Governador Celso'

�'a.�= ��tl�a�����lt:)lil::)u \:����ll��a�:l�:·���':;ia fi,' Laguna rcs-

l'Oil�ltu. "' .• ..) ; _
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de e está cometendo atos
de vantalismo. Mais de

uma centena de pessoas já
abandonou a cidade. O Pre

feito local, solicitou socor

ros à Fundação Brasil Cen-

trai, adiantando que se

prosseguir a situação, a _

população corre perigo de
vida. A Fundação já tomou

providências enviando
toridades para o local.

"Incen�ios criminósos"
SÃO PAULO, 9 COE) - O

governador Adhemar de
Barros sem fornecer deta
lhes mais elásticos infor

mou que existe um plano
subversivo para provocar
incêndios na zona rural. E

exemplificou: Ontem 4 ele-

mentos não identificados
atearam fOgo as matas lo
calizadas entre os murríoí

pios de Juquié e Itararé. O

governador revelou ainda

que no Vale do Paraíba
existem atualmente mais de
40 roces de queimadas.

,

PARIS, 9 (OE) - O go
vêmo francês expressou seu

FRANÇA SENTIDA COM
OS INCENDIOS

INTRAN·
QUILlDADE
SAIGON, 9 (OE) - A

sentimento ao povo brasi
leiro por motivo dos incên
dios que devastam grande
parte do Estado do Paraná
e outras regiões do pais. O
Chanceler Maurice Oourve
de Mourville, endereçou
telegrama do Presidente
João Goulart, externando O

sentimento do povo e do

governo da .França.
intranquilidade contínua
acesa no Vietnam do SuL

Estudantes voltaram a de
safiar soldados nos subur-

bios de Saigon. Tropas que
garantem a politica de Gol- .... _

AINDA O
TRATADO
DE MOSCOU

WASHINGTON, 9 (OE)
- O Presidente Kennedy
reune-se hoje com dirigen
tes Democratas e Repúbli
canos do Senado, visando

lograr um amplo apóio a

um acórdo sobre proscrt
cêc parcial de provas nu

cleares, firmado em Mos-

MllIONARIO
CONDENADO
SAO PAULO, 9 (ÜE) - O

Juiz da Primeira Vara de
Famllia condenou o milio
nário José Martinelli ao

pagamento mensal de pen
são ao seu filho José no

valor de cem m'iI cruzei
ros. A mãe do menino. de
nome Mansa Aquino, move

ação contra o herdeiro do
conde Martineltí pedindo
indenização dos danos mo

rais alegando t.er vividn
,
com êle que a conheceu in
oeada séxuaTment" Vfajit-

���11aIJ;e:in���: se�:I�lO ;�.'
p05a�, _'_. _ ..;........�. VI. t

dezenas de oulros baixa-

T.am f'nfcrmarill.

;'

SABOROSO.?
�O CA.I"E �ITO

um Homem Público

Os lngmwnsc"l delxam rte lado seus afazeres c comparecem em

de (..nguna para saudar o Governador
massa às lJtaça5

Goveruar'or t:d"u Itamos 1!1(1�:lttll ncro prefeito cm exereíeto Nazil Rt'lIlH. �III lo
dos os Im'ai!> I,,'r onde )lIlSSU"U, o �hde tio E!(('('ulh'u atraía a alo-lIi_·ã .. earfnhusu

do� lflgllllellhl.'S

ENFERMEIROS 'PORIÃ-M
FIM A GREVE

SANTOS, 9 (OE) - Os
enfermeiros de Santos que
bá vários dias estão em

greve.. marcaram Uma:15

sembléía geral para hoje flS
20 horas, afim de ouvir re

!:���%l���m�s;:�e���e�
do com o Presidente da R"

pública. Tao logo, retornou
do Rio, a Comissão entrou

em contato com o Prejeíco
José Gomes e com vere:'!

dores esperando-se que 110-

je tenha fim

paredista.
o movimento

NITERÚI
AJUDA

NITEROI, 9· (O�) - o.

�ao�e�n���l:d�'�:_r de��;��::
nau hoje o envio de eõros
anti-tetânico e anti-ottdícc

'

para socorrer os flagela
dos do Paraná. A informa
ção foi divulgada pelo Pu
lácio do Ingá.

JAIR SERIA CANDIDATO EM 65
RIO, 9 (OE) � Afirmam

se em certos círculos. que
parece ser absolutamente
certa a candidatura do Con I.
Jair Dantas Ribeiro por
uma terceira fôrça, a Pro

sidêncfa da República em

1965. Essa candidatura se.

ria lançada em Natal. du
rante a visita do Ministro
da Guerra àquele Estado, a

ocorrer nos dias 11 e 12 do
corrente. Afin'na-se outros

sim, que o movimento não
parte diretamente do Go
vernador Aloísio Alves, mos

-sim de seus amigos e peso
soas integradas no esquc
ma politico do Governador.
Para defensores da canct
datura do_Ministro, �la -e

presentaria a segurança
das instituições democráti
cas tão seriamente ame.t

çadas pela luta que se es.

baça com as candidaturas
JK e Lacerda. Uma tnror

mação chegada ao Rio
adianta que a candidatura
do Ministro da Guerra pa'.
te do Rio e não de Recife

NOVA
GREVE

RIO,,9 (OEl - Reune-se
amanhã a assembléia geral
dos trabalhadores em cnr

ris urbanos. ônibus elétri
cos e cabos aéreos do Rio
de Janeiro. Estudarão a

conveniência de decretação
de greve gero! a partir da

quarta-Ietra, para fazer vu

ler os termos do üttrrr-o
acôrdo salarial nssínadu
com a cresse patronal.

SP AJUDA O
PARANA

SAO PAULO, 9 (OE) _ A
Fôrça Públ!ta e a Policia
Florestal de S.· Paulo, pre
pararam contigentes de Pra
ças que deverão seguir pa
ra o Paraná levando bom
bas e material de combate
fi íncêndíos.

VICE PRESIDENTE DOS
E.U.A, ATACADO

HELSINKI (Finlândia),
9 (OE) -- Um individuo
não identificado, atirou nrn

óvo ('mitra o
. vice-Presiden_

ttr.:. dos E1!Hrn':"' t.i"d'1."
;Tl5.i:;)nSsoh, quando' êsle dpj
xa\1t' o hotel para sauda�'

,üilfi .ljI.1ÚU,tlJ'·,.�(,,_ !' .... ,�" ...

,,� sua presença. O 6\'0, 'Politica Econômica"
não atingiu o arvo, e 'apa- Osyaldo Moritz pág. 5

�:��:m�����.a;�ri;��:�r::� "FRECHANDO"
tomcnl conb�ment(J" do �n- I

ridenle Jhonson, enc�ntrz- PAG, 8
�: ���.�.�I�i�t:���uma ViSl-

! �J.tnna.t!· Nq�icias pág S

I DE GAULLE
'IRREDUTlVEL:
FUNÇA POTEN
(IA NUCLEAR

PÁG. 2
"Nossa Capital"
Osvaldo Mello pág. <2

PARADA DO
DIA 7

VIBRANTE DE·
MONSTRAÇAO
DE CIVISMO

PÁG.8
"Accntechuont.js
Sociais"

Zury Machado _ pág. 2

TITO TAMBÉM
VISITARIA OS
E.U.A. PÁG. 5

Pelos Murucip'os pág 3

BEN BELLA
VENCE OUTRA
VEZ PÁG, 8

"Radar na Sociedade'
Lázaro Bartolomeu pág 4

ESPORTES PÁG 6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VISITE FlORIA,NÓPOLlS DURANTE A lia, CONVfiNrÁ O 'ESTADUAL DE - CÂ M A R A S J UNI O R S

-::;::::::;::;:====.;
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De Gaulle Irre-dlitivel:
França Potência Nuclear

BELGRADO, 9 (OE) - o teve com o secretário de dos, durante a feira Inter.
presidente Tito, provável- comércio dos Estados Uni- nacional em Sngreb.

r'rór. Barreiros FlIho - pro�: Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago - Pro:. Fernando Bastos
- Prof. Alcid�'s Abl'eu - Prof. 01110n Gama

d'Eça - Dr. M::Jton Leite da. Costa - Dr. Ru
bens Costa - CeI. Cid Go.izaga - Major Ilde
ronso .ruvenati-, WAlter Lange - F'lávio Alberto
de Amorim - Arnetrto S. 't'htapo - Doratécto
soares ProL Osmar Pisani.

IIt':flnj..,las �t)l'iai:s
Zur�' Mnchndo - Lãanro Bn-tolorneu-

IE�f1ortt'�
Gilberto Nnuns - .uuury B\JI"Jr('s _ oms-no

I
Paiva

Crõutcns
Silveira de Souza - Euscn Nelson de Ubaldo
- Raul Cuidas Filho - xturcíuo Medeiros Ftlhc
- J. J. C'alrtéira Bostes _ Luíz Henr-ique da
Snveua

R"3 Conc;elbeiro Malra, 160

'retercne :;0':'; - C<lL\:a Postal, l::�
Fndf'rcço Tdqráfieo ESTADO

umETOR
RlIll('tlS de A�nlCta Rilmo!

C.l::RE"l'E
pomínnos Fernandes de Aquino

CHEFE DE nsn....Ç.'\O
Antônio Fernando do .'\Jll:ual e Silva

REDATOR·SF,CRt-:TA..to
Pt'rl('l('� Luiz do McrJ('iro� Prade

y comecmevos .....
Sociais

r ',� �-
..

U{:"__l..o�..... '/ '\ 1 ,

nF:D\'l:ORES
Osvaldo-Melo

Pedre Paulo tll:lc!l;lrlo

r{'DUCID!UlF.
Osmnr Antônio �r-11Iindw(>in

�ECRI':T,\.RIO c.o,nm("J,\I�
Divino MarioL

i\�ajor Virgllio �:-IS

\rt�·s t: Li(<>ratura
Salim Mtgur-l - limar carven-o - Jair Fr�n
cisco nanuus - "C01")�C' Albf'rto Pctxcto - Ltn
rlrdf .8, li - Rorln;,} «c 11 Ira

'oHcia'i d;). Polida i\lilltar

;\l:l_ior Edmundo de Bastos Junior

('om�l1t:irh,s

FAZEM ['-NOS HOJE

'"
_ SRTA ZONILDA DALPONTE

Festeja hoje' o transcurso de ma i., um a�iv{'!"-�ári;)
natalício a gracj('sa c prendada senhorita Z�llllda Dal

ponte. fill1a dileta do no'-so llustre amigo Sr. aabri�l
Dalponte c de sua exmu. Sra. d. Izen{' Dalp:mte, re,,)

d('ntes em Plndotlba neste Estado.
A B"l'ntll :tllivcr'luianle, pOI" .:;uas apreciaveis qua

lidad.es. e virtude., ele <;�r.ação c elevadc.·., sellthnentüs

cristãoS. c(;nta C01ll um vasto circulo de all1iZ�dcs e um

grande numero de admirad?'·.cl:i. razões sobejaS para

que na ·�uo. d.\ta natlvidade ,.e veja cercada.dol;' carlnllO
sas mallife�tac:õcs eh' rego7.ijo c apreço por quant.")s a

admiram. ,

Dentl"c as muitas fellcltaçõc.� qU{! rcceberá. junla
mos com muita ...ati.,fação as nt,ssas fo�'mu;ando os

melhores c oerClWS \'ot,)" de fclic,(lad�,s esten"ivas aos

,",�'U' familiares.

- Major Cuutlnho
_ Sr. Alfrcd'J Juvl'nal (la Silva
- Sr. Tolclltino Santana
- Sr. Aureliano Stuart
- Sr. Hercilio S:m,jes
- S:·. Rene Sucne
- Sr. Daniel Lopcs Mafra
- Sra. Rost Marie Camilli
- Srta. TeIma. Schaeffer
- Srta. Hllda. Sandra Briggmnnn
- 'Menlno Edson Machade
- MenIno Luiz Fernando

----

-PARTICIPAC,M'
Fernanda Osvalc!'l de Jf")ão Carioni

Oliveira c Sru e 8re

parti('ipam lO f:(llllr;Jln eh' nlslHlv'nlo de seus filhc:-;
LrLfA MAIUA c B/\LTAZAR

FPOLIS, 31-8·63

OS 10 ANOS DO "lI0NS ClU6E" MOVIMENlOU A
CIDADE - DORIS MARIA MAFRA ELIAS VENCEU O
CONCURSO "BONECA VIVA" - DR, BARTOllNO

DE OLIVEIRA LIMA EM NOSSA CIDADE
1 _ Nos serões do cueréncie Palace

ac. nteecu busta nt» movimentado e ele

gante. a noite de domingo. com!) jantar
comomornttvo ac , 10 ano, de b:m.., ser

viços do "Llcns Clube". Além dos conví

dadoS do interior de nosso Estado. e ue

outras canttats. ore -ttgtou a noite &

elegúncla
-

do "'Li0n" cíubo repre.-en

tante dn governador Celso Ramos sua

Excla. Rl've:l'ndi,sima Arcebi'·")o Metro

.poJitano Dom Joaquim Domingos de

Oliveira e o Sr. wntdemar Vieira, Prefei
to da. Cidade. Foi rentmcntc uma para
da de elegância. e bom gó-tn a

'

reunião

que marcou éocca cara o Lions Clube

de rtonencocus. curnonmcntam.« ao

cnsat sresrdentc do L. C. SI'. e sra Dr

Heitor Frrrari pela belissima promoção

7 _ A Comtssâo crgunieadoru do cné
das Azctctca. em cról do Natal da Crian

ça coere, agradece a gentít-ea do Sr

Paulo Braldt, que rornecen o chá "Ten
der Lent" para a ta-cto dc elegância e

cartdad-.

8 - Procedente de Riu de Janeiro cne
gou fi nossa cidade () Sr. Dr. BartoJlno
de Ofívotrn Lima, Pre�identc cfa Pavi

mentação Mnntlqueh-a. O ilustre S". se

faz acomoanhar do Sr. Dr. Toni Myn
ring Veiga e SI". Dr. Carlos Ph-es de Sá.

9 _ No Rio· a bonita e elegante Sra
R'btiro Ma:"tins (Ivone). fc:-;tejou
versárfo.

10 - Movimenta-se n soctodade p�rar
a festa no oroxímo sábado nos -arôes cJG�
Clube Doze' dl' Agô�t,). cese POr1Ugue-ia.�11 _ Amanhã Comentarei a festa Des-.'
file BANOU. no caca e Tiro Vasconce
los Drumond na cidad�' de I1:-tjaí.

12 - Em nos�a cidade e'-tá aconte·
cendo h'Jje· 11 cronll:ita social Seba<;tiãc
Reis da cidade dl' Itajai. -

13 - BAlUCA, o bar l"el.;ulU\"ante que
está sendo aguardado com expectativa
sua inauguração. O n:rvo amblcnte da
c:dacte t.erá a din'çã" dr, SI'. ManolQ
Rimbau.

14 - Está ,.,endro ,.'�perado em nos-.,a

cidade. Dilson Lino. o moço dn cidade

�: ��f����r{tc.�\�c���·eJ"â nOI cnl1Cllrsl.

'15 - Em outubro móxlmo "Borb")le
ci- tas em F('sta" uma oromoção da Rede

dar

Feminina de Combate ao Câncer.

MUSICAL BAR

mente se encontre com o

Presidente dos Estados
Unidos no próximo mês e

lhe ofereça os seus servi
ços como mrermecnarto pa
ra tratar de melhorar as

relações entre o Ortente e

Ocidente. Tito foi quem in
dicou que vísttant Washing
ton em meados cte outubro,
fruto da COnversa que mano

3 - Em Dról da Igreja São Luiz- f?i

I"('nllzad:r o ·cnnc.urscI "Boncca Viva··.·qu€
�r,>gundo l'stamos inform:Jd(l.� pela co-

I'.\H.\ l '1 Im"l ",\!o)o;;.\ 'l'E)II'O COM Sl·.'\ F,\:\IIJ,I.\ - Rr�UNIOES SOCHIS �

KATANGA:
ALIANÇA

ELIZABETHVILLE, 9
COE) - Seis partidos pclf
ticos da província de Ka
tanga, que geralmente se·

guem uma. tendência opos
ta entre si, anunciaram no
Ie uma aliança para lutar
contra as potências estran

geiras que segundo susten
tam, mantêm Katnnga em

estado de mendicidade per
pétua. Os seis partidos, In
clusive o poderoso Conat
wa do ex-presidente Hoise

Tchombe, emitiram um co

municado dizendo que a sí

tuaçâo de Katanga é propí
cia para a introcução do
neo-cotoníausmo pelas po
tências eetrangetras, con

tribuindo para a corrupção
e suborno na maioria dos
políticos que estão traindo
as legitimas aspirações do

povo e os interésses da Na·

ção.

'ElEMENTOS
DA FALN
ASSALTAM

UMA
RÁDIO

CARACAS, � (V.A. r

Quaf,ro terrorista.o; da� Fôr-

ças Armadas de LibertaçãoAsNacional assaltaram urna

estação de rádio, ocuparam
suas instalaçôes e fizeram
transmissões durante cinco
minutos, periodb em que
atacaram o Presidente :se.
tancourt e pediram recru

tas para a organização.
Os pistoleiros desarma

'ram e desnudaram um p0-
licial, conseguindo anteon
tem, penetrar no edl!lclo
da emissora "A Voz da Pá
tria". Encurralafldo 08 fun
cionários da estação, tenta
rllln transmitir uma fita
magnética que trazIam,
sem êxito. Um dos terroris·
tas, então, empunhou um

microfone e começou a

atacar o Presidente Betan·
court. Minutos após fugi·
ram num carro que os es·

perava. Não houve feridos
em conseqüência da oper.a·
çáo·rel.âmpago. \
_ Em Maracaibo foi encon·
trada uma bomba de dina·
mite no quarto de banho
do edifício do Conselho Mu·

nicipal. As autoridades au·

mentaram a vigilâncIa e

adotaram medidas para evi·

tar novos atentados.
Esta cidade, a segunda

do pais, fõra exclulda pelos
terroristas da tirea de suas

Com as mãos. sujas do rünheíro- inclusive notas ve

lhas que circulem em abundância. a gente téva Os

pâe« não se mostrar certa repugnàuéia., o que é justo.
Porque essas nadartas não fazem como outras?
O rregué- vai á Caixa compra o cuoêo, entrega. i

batcontsta e esta o serve SEM PEGAR O DINHEIRO.
Aí está uma urovidência fácil, I'm-iu c higiênica

para que [\ lI:en:? não leve para á noesa mesa."J pêo
misturado com os micrôbios do dinheiro ..

O Sr. poderia publica- em sua lida coluna. ésta car

ta? - Ilhéu

Serviço
1611 CIRCUNSCRIÇAO DE RECRUTAMENTO

CLASSE DE 1945

M litar
De acôrdo com o Plano Geral de COllv"Jcação, apr")

vado Delo Exmo Sr. Ministro da Guerra, a classe de
1945 ; as IInterio,es em débito está cOllvocada para
prestação tb Serviço Milita;: em 1964.

Época da Seleção no MuniCÍpio do!'
�el'â divulgada posteriormente.

FlorianópT')lS

mis�ão onmnlzac!"ra. venceu com espe
tarula!' votac:nc;. a llnda Ill(!ninn que "!'Ie

t" bl'u o tlt.ulo "Rnlnha da., Bonecas Vi

V? ... ": D�rls Maria. rIlha do c<lsal Sr E

Sra. Dr. WJ1mar J""ê (D::Jra) Elias.

4 .- A Dlre<:ii.o do Oscar Palnce H')tcl
o" :lIr'":lctcrlnH�)tt(lS Dela gcntikza a. e�tc
rT1luni TrI.

• 5 - C"'ll I)f:l.Zcr reglstramc.> o anivel"

.�arl(l do, ilustre Dc�utado Dr. Al'mand:r

Cttll]. OC'Ttflido no último d)a cinco pp
. /'

6 - Oh::"3. r.tu�si Mi:lS Santa Ca.tarina

1),\K�;.\NTr-:S COQ{.'ETEIS - I'EST:\S DE A�tIVER:"/iRlOS - CtU

Ot\Nf.ANT�S - ETC.

A�h\R '1'F.RlmO no ROVAI, H()'rJo:l. - Tel. 2:'l5 (Portaria)

CINEMAS: CARTAZES DO DIA
- CENTRO-

são josé
as 3 oe 8 hOl"i.�
Mel FerreI"

El.�ll. Mart!n('lli

- BAIRROS-
gloria
às 8 horas

atividades.

CUIDaDo COM O FRIO I

Compensações
HELENA OOELDNER DE ALMEIDA

Cheg�� ::d;:en��e a�'n�i���i: �:n�:!I:� B:;��a��
se de marlnhel�c> dr, retôrno ao" lares. Vão para os

Iln" de sema.na.

0013 dêl"" subiram ao estribo, ajeitaram as male
tas entre as nerna'l dc� oassageires senndos e vIaja
ram conversando. E�am j;vens e mulatlnhos. Um ca

sado (' ?utrq solteiro.
- Qurr's "" novidades? p.erguntou o ·

...;cltdl'u.
-- De dinheiro (' mulher, nenhuma _' re;;mm(!l'u o

outr(l.

Falaram um }Jouc") sõbl'e sel·viço .. �õbre Ofi colegas
e a CLnversa voltou ao as'wnto MULHER.

- Rapaz - dis�e O casado - meti-m.e lluma ... !
"CC" sabe que eu seu bom na conversa, não? Pos_;eI
u:na !ãbia danada numa mulher lá .::ert'l de casa e
ronv·!r.;1!. vai, conversa nim, a co:sa já ia boa. quando
um dia. 110 V(.!tar pl:á casa_ o barulh) "tava" feilo. O
pau comeu [elo.

O :unigo !-oltou uma risada a que o prevaricado�'
ajudou. Com a conla. d") riso. êle Inchou de basófia e

enntinu:)U;
- Ma.� você sabe como eu sou b?m na conversa.

Falei macio, conversei de um lad;" virei d.e outro e ue!'r
tei tudo. Ah! precisa ver a minha conver.�a ..

RIram ouh"a veZ"" e o amigQ perguntou no que havia
dado o "caso" da Rosa lâ na Praça da Republica. Or
gulhoso por .nader patentear aos circunstantes as suas
quolldades don juanescas, ele não parava de se gabar,
(Iesfazendo o rival e acentuando .'.;ua hablli(jo.de na

CONVERSA.

Nls>,o. falaram num amigo comum, um marinhclrO
quC Ia ser pai Dl:la �eguna vlz par aqueles dias.

- Puxa. rapaz. não �ei como v:rcês podem fazer
1'.'50! 21" ea�ou outro dia e já ostá de t"ilho nôvo outra
vez. Como ê que pode, hein? - dizia o g:>ltelro entre
<'spantado e amedrontado. ..

- Ora: multo Rimples. largando brasa. Papai aqui
não brinca em serviço.

- f;u não posso c�mpreend�r é eomo vocês têm
c<Jragem urá casar. Deve ser hOmvel ... !

llste éOitado não pen.�ava na maneira de se!" pai.
Ia. mais longe. Aprofundava-se no sentido da respon
sabilidade de ser mai'id":) e pai. Era bem um produto
da é1}QCR e dos tempos difíceis.

- Casar ê bom - re:::ip?ntleu o cru;ado. O chato e
que & gente recebe hok (J ordenado e dois dias dep::li:;
jã. não tem mais nada.

- S você acha. isso bom? Eu jâ. vivo duro �':)ltelro,
quanto mais casando?!

- Que nada! Olha, ontem eu recebi o ordenado P

hoje "'to" durinho. M8$ tedigo qué ca>;al' ê bom. A gen
te chega em casa tem comida. casa limpa. roUpa prá.
vestir lavada e pessada_ Eu já morei em maloca. e sei
o'que é isso. Depois, SÓ o ouvir dizer "papa.t" já. vale
tudo_ Eu tenho uma garotinha de 3 anos. JJl louca Pol"
mim. Fala tudo errado e quando a mãe briga. com ela,

:::0C���:�r:l: �::rv�;el�V�â: ��::�arc;:l�� ��
meu colo, me abraça. e me beija,

"..... Náo, rapSlz, te digo, ca�r é bom!

ROSA DE SANOUE

Tecnlrama - ClncmaSCope
- Censura; até 18 an'JS -

rUz
às 5 c 8 horas

Vitor Mature
Orson Wclh;

OS BRAVOS TARTAROS
_ Cen ...urn: até 10 anos _

Gregory Pec:k - David NivCll

Anthony Qullln - Irl'ne Pa.pas
Gln scala - ·cm -

OS CANHõES DE NAVARON8
- CinemaSropc - Tecnicolor -

imoério
às H horas
Elvi� Presk'y

Juliet Prowse em -

SAUDADES DE UM PRACINHA
Tecnicolor

- Censura: atê 5 anos -

às 2112 - 5 -8 horas

"
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Q� ipios:
Notícias de RIO DO SUL

pO CORltF.SI'O:\IJE:\1'E cy·

JA"A COl"iT1.l:IOOS os .\

J.lct;II(,I�S 110 OIU',\:'II,\'I'1)

"1 . .'\11 11,\ )'�:i\"I�'\ IlES.\\11' \

1I�1l lo"

1'"';1 n"ti,';a das mai .. 1110'<;1)1_

ri�U� l� II que fll;< .....pt'lto ""

;llto (Iuo> ,'em IIkllnçandn"

"CiO!!'> ,Iall Míie,.", �"b li IH�_

• Id'.nfla cL.' '!lu", Lhl0nlll. 11<'_

11ft" l'o."erolll, a UhnE'j!aLi .•

rrlll",irn llama d" nO��" 'Iunl.

tipi",
T""li.. inlfiado 011 ".h"lh,,;

.r "oll,lrn<:'-,,,--!o Orfnnalú 'l:'

,. )lcninu" ,'om o '''''fum''l\l ..

ll"<lra fnnd"menllll nu �"-

f1Indo domlnll,"o 1'1., moi" ,h,

,,,.1 UI" dns Mã .. " - js r-ln

iItIi ,li' IIllij�to os nllr-p",,� d�

ptdr"� ri�.ram t'onduldoll, d.. _

ftlido nuS pr';ldmo� dln� ,tUt.

(Ir os pa�IIOt; inldal� 1'1" .. ,"'

rtdeM,lel.ijolOIj
1) .. l'6rt .. Ale):"." "mie dh';

ft n ;'ü,Sa do pequeu .. np�rá_

rio"," >!cmp'" I"mhradu 1',,

IIrt VJnor \·i .....n'ti. ntra\j'f< do

IDrn:t1 ,,�o," Era". "n"lou u_

mi ","n"al:""m de n(lla"oO.. ao

"Clube dus lIlães" f.l; In�enl"-.}

.11 PO\'o du Altu Vale du ."'

jai II .. rll lI"e contribua .. "' 'tii"

.. ,...in�1 en,pr"eodim"nl-o,

Lf'IS :\1t'�ICII'AIS SA.i�CIO_
X \ IlAS I'�:I.() I'I�E"El'ro

�·fJR;o..:Elto'.I.1

Durnn� Oi ultlmu,; dia" ( .. _

ramo �anclnnlldn$ pl'lo se. rre_

fe,tn "lt6r\n .'orn"rolli .U\

1.l'11I nO>!. 4$.;, 1'" � 467.
,\ 1 ••.1 0°165 foo,ldernd ..

utilidade puhllca uma área .Ie

ter'll na en'rada lia cidade

que se d"stlnB a um.. p.6�a

que ja ...tás.ndo con ..triritlll
e em �Ua ra'le nnal.
,\ I.ei n" 1/,6 d. II denomlna_

rUall da Cidade

A Lei nO -161 autO.110 coo,·f·_

010 "pedal com o Edado de

SMnta Catarina atr�u·i>I. 0.1 ...

J>I.AMEG, ,.ra conatrD�io d ..

�.I. 3 ••1a, de aula "m no�'O

:\Iunkiplo, sendo 2 �aloll ..m

\'al.'a Grnpp e Um••ala em

SabulfUelro ,,)foaquho). I'rerei

tu .'oro"rolll.

�O\'O COllA,'VI)ASTt; 11.\_

('1,\. MISTA 00 30 IU.T.\.

LHlO ..OUCIA �1IL1TAH.

O..,," o dia 28 d" ajtÔ"to

('omandO da Compllohla 'lI"t�

li.. �I). lIotalhã" da 1'"licl� �1iI1

ter, Mediada nestn c\dlld" .. t',,�

pitii .. ,\maury �orherltl Slha,

Em palestra ..om a ""putta
J:' ..m de "A "açiio" n lIu�tfe

militar d" ..osso lor(a I,úbll�a

tc\·••nll"jo de afiTma' 'lU" Ou"

f,,�teJOtI do pritZ1mo 1 de Sel�o'

"rn "ua Çla. Milita estará p'e •

" ..oi. 00 II:raodlosodesliJe,
S"lI'undu th'emOlt conhedmcn

to'o l'apltiio Amaury vern 'Im_

prlmlodo novO ritlDu de tr.\_

halho 00 .....tor polidal " ..h �.. ,\

(io d.. CIlf'lann ('é a umll daS pr6ximo paaaado a!�umht" f"maodo ('m Rio. do Sul

LAGESNotícias de

...e as b,oras se contam. em prUeJ;"
o. dois•.. ;

uma espontAnea al.�a em caaa' ��. em

cada. palavra... o prazer em. obmum do ruesm.o �atro!'
de fumos seletos. suaves, cnddaclo*a.mente dombln.ados.

Fnll('amos .. lO dil'ulgar que O� �Id"nda (' nutrea eaygos oa Di anundatiio P'O\Ia l'lcJilllic� 13 .. mÁII condl(ÜetI 00 I'an"por-

Blumeoau e d .. JOlo"lIIe 1'0,.._ reloria daqu"la nével socledll- :'Ilooarrk_Cldade d .. I.age., O te prellente. t1: de "pioliio r.

tlnllam chell'ando "lIlh,IlOH d"o;, dI', I'"... 'te motho os a",i'j.,'ot. plltrocloio foi da :'II<mard.." "o'�o entre,·lstado de qUe ,,�

1"'os pró eoostruo:;à .. do lo. (lr_ c a,,"odado" d .. ('Iube, �aqUl!la 6 ..u$ rf"'l!'ndedorp .. em I.all'e' e mplhor"m ..olo" qUe OTII se d.'-

f�n�lo de"ta ,egi"" dnt .. Ofl'r ..,·pruol ao anh'e15ari- "rganh:açio da Radio Clube lI.. ''''n''uh'''''' car ....e.ão de .. fle:,-

�uneu de"cmos CS'l""cH ...ue ante um jantar nas dependê'l_ -!,.agplI e Lages :'Iloto_Clube e ela l" niio produziráo o� frut,,�

IltU� �n"loou II IIm"r ""ml,a- cl�" do eac;a, ao qual COmpare SupII'n"Siio da IJga Serranll de .. lm"Jado��" medid,,� ur!:, ..ot'·K

ur �..mp ... <IS "Tiand"h�s e 'lU

"I.ur da Menioa 1)j's"mp..rada

3. nl�nUS Ilrot .. !-(id�� t,e1:o �orl ..

tnrontrllTào " "Hd"delr"

qu e m'i"ti .... r,,,n

F.scr� ..u _,�.. I�oo Ifra�ch", dm .'Ilendes de Almeida. :li';'" ("onlltrU(jo da Rkdl" ('l1p"ati-
daqui mala uma ,ez en"lam"� I.Bg...... romoll informodo� (I"

1'ran�eurrcu dln :l� p, pa�"'- .. OO!IIO abra(o ao amlKG Dante ��lI'ulote: _ Inidar-Me-R ai"

d" "anh·er.arl" "utalicio d" .\Iarotto, despJando multaI! 1e - dll "o m,;tt de Setembr" II I\lOU_ .\
nos�o IUlrtlrulllr uml"" e aSMí_ lleldll,d(>fj l" mult�.. an�"_.de ,,1_ III!-("m da Linha de, "Tanllml�.

duO 1"lIor Sr. Dante ,""urlo da. ( Na eG:IIlnha fUrt4:loJl.llram sã .. dll ('�Ioa Ca'·clrUIl-l.a!:,(·'"

-'lamllo, eOrt4:eitulildO come·- o, -'Iestr"s )fjirlo. Lacene, AI_ I'ara taolo seguiU dia 27 II,

rJante de "",,"a cldlld.. e et.. - lredo Correia, �jlo Sambaqui, pasKodo para I'órto Alel:".e "

mpnlo de I ... IInhll de nO.IlO� Dalmo Luceoa e outros, Bpod'l dito eOj(enh ..iro srlm dc adqul

"'I'iu� sotlals prlnclpalment.. aprf'"eota!io-OvpJha, JUOllas e rir 'Ui tlltrutUraS __ Que " reteri-

d" Clube de Co�a " Tiro "r"t17. I'I!"Ú, f' Salada RUK8a). d" IInh" demandarâ, 1',,1 1""-

Rao",s nO'�e..", 1I0eledal4-a'h .... ! Ih"'oment" Tel'reseolnrô .. re_

qUal (01 Um dus lundadorl!'lI " Unmlnato passado cOmO' e�t� "ugeraçíio de c"osider_tl ,.-

por mult"K aO(tfl ocupou a I'lol ". p�.mado realbou_6" u 1�"cIR, atualmeole perdida p,,-

c",u I('uodc numtro de con"l_

"a�, SaodH"d" u homenaltea:lo

""arUnI d" pala'-ra no- .ã10 "

Sr. ,\ry da elido ,\\'lIa, I"r..�r

dcnt .. <lu ('lu h.· c ,,5 Srs. Or".

.fnT;:'(> lI.,rro'o �'llho e Josi',í'e_

a marc., de qualidade
preferida nas grandes
obras de todo o mundo

�k;�w
-" ,- .... '?c

Dispersores
Densificadores

Impermeabilizantàs

�um. N�w Yor�

A preierência pel2 cu;,.,,;j, de SIKA ê uma constante

que nasce da confmnça t..c..l,t;uistada pelos seus produtos.
utilizados nas grandes obras em toClO o mundo. E o

triângulo SIKA e um símbolo de garantia, preferido por

engenheiros e tecnlcos que constroem o futuro do Brasil.

Testemunhando nosso progresso, obras majestosas, ou

sadas e sôbdas _ construi das com produtos de alta

qualidade, como PLASTIMENT, PLASTOCRETE e

PLASTAIR _ asseguram ã engenharia brasileira po�ição
de relêvo em todo o mudo.

Desporlo". o ClrfUlto foi de

�OO Km" Tomaram part.. nell�a

compe"(io allp� do pedal d,,�

cldadtll de I.a!:'rs. São 1'"",,,

nJflliba e nlum('oau, �eod" o

reHvltsdo" 5"1{Ulnle _ I". 1"_

gar, Antônio Cllrlo" Curda;

ze, IU1{ar, I'edro (;enldo .. �".
lu!!ar ,\doardo Pnltclallu. tucl"�

do �:. Cluhe \looare'k de sa..

1'aulo; lo. lug-a', Ojalr Si"'",
dll .\Iooare'k d.. Curltlha. 50,

lugar, Aotôolo Correia do 1.,,_

1-:'0'11 .'Iloto_Clube (' �". '1";:-3T,
• \01•..,10 Carlos raehl dll 111 .. -

"a,..,k de Curitiba. A pro"a foi

'''n homplUl4em ao ::no "ti, Rtit
-'ppla pa�S;ogem do '<Dta dto Sol

dado" e 011 prêmlo",(of1fm en_

treguell nO Auditório da UlÍdi"

(.;I"bedel,al(ell.�qulapres,."
bmo" O' no'�os pllraheo& ""i;

ofgonh:adoTell d"lltll imporlan

te 1'''''a Ciclilltica r l"'" ;tll .. _

IaS '·"JK'..dorp�

Domingo paij�"do re,,1i�ou_

"e 00 Salão I'aroqulal da Cu

I ..dral a elelo:;io para 00\'0 01-

relorla do Aallo \,1.., ..oUoo da

Vlllhtc" Desamparada de I.ag .. '

I,ara o Iriênlo 196.1_1966, �eooio

por unan1mldad.. rppleit .. a

m"sma Diretoria que é, all�ho

"unlllituida _l'reH'deot ..
,

:'\'t·\

110" de Castro t'ra"t'h",: \'ir •. _

J'rf.i.idf.ote, Vi.cllote .-de·:ÇIÍI<I;"
Camborgi: 10. Sf'('rpt.rlo Ary
Soud; :.lo Se<'retarlo, ,'i"ald;_

no \,iplra de COrd,,"a; T ..sou_

rrlro Jayme \'ar.. III .. Conllelho

,·'lscIII composto do.. ".H. Aoi_

bar �arclijo. Jo�e MonlPlro cip

Castru Arou..," e ,\olóol" .·'lIn

cillco de SOUZII, !'it'-llla OCadiá"

I' IJirp10rla apresentou O Rl'la_

tório do trlinlo 196111_1963 e

uesumo t·'nall.celro do eKtrcíclo

de l!lfi.1_Janelfll a JUlho)

mil r. d .. Selpmb.. (qulola_

f�ira') um Itrande acoot ..clm ..n_

UI �odal na "'''rloreaa d,. Ser-

:::'�i;;a::;;�:. e;�:::am�,��=
11011 Sh.ouni rIlha do callal �T

e -Sra. Or. :".'ilo Shrunl COm

o Jnvem C.. lsQ Mudf'ld1 filho

dn callal S,. e Sra. OScar \lu_

:cfeldt de Cllrltllta, AgtlU(ece_

__. ",o", o eoo,'lte qUe nOK rol. ('0_

"Iado e 00 próXimo oúm .. rn

dllrl!'llloa pormpnnreft do a�on_

t"cimento,

.:�la 'emaoa Ih· ..mo" um.a lia

IlI'IItra rom � sr. nr. EdSon

Há,'I. )fuMo, �'ngO. dll CE.

LESC, Plretor ticnleo da Cia.
Serrllna de 'Eletrteid.de (Co_

'''I) e Fllkal da C"lt'IIc janto a

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

h II
cigarros

d
tul rdorml dll alu.,1 .. Oc ,:p- 1:11'

:·'<,�;o�:::�:;,.::h;;':.,:, :::::

O qw'OOma ""0 "sta afeta a (1'.I.F.�t I-

p.. r uma qUe�lão d.., d"<lto (\ •

c"l\�e">jii'l d" Sen'C;0 de dt"j,,-

hul�ü" d. I!'nerlda ..st .. ,�,r,:o �
d .. lia, CllloTlOcns .. d. �o'\" f;i
e Luz) <Iuaoto aO III (.runll.� uma. tradi9i\o de bem-g6$to
K II .. r In>jIBI"do o .. C",rlT)'" ,n i
�:�:,;��:oor�J:':T::a:::t;r:d'�r:= �k ,_ '_

...

'

•

nã" forem tom"das no ,.,Nur ti"

nogo.am" <,sl"bele,·id" I,�I" ('.:

L�... ros.. tu�o ....rr.. "to,

tpfl"ltlOl:l dentro d" 8 mr...·� ..

I"'n.. ficio� qu ... 1,,1 acrcM"i",,,

dc' II"t"o"III p.opordon,.roi........
,

IIla :lI d .. AJ:'oslo P. I,,,,�,,d,,

(1lla do Soldado), e�ll"ert""

em I''-ulo AI"gre "s ,sr.. l·�t.

Florinoo -'leU('r, Cmt. dn to.
IItl. Ud,', .. Ten. (·.. 1. m..\o

l'rr�lra J.:titri·la, Sub_Cmt du_

qUl'l" 'Uoidade, afim dt· "t·"""

condecorodu" ",elo C"mand",,

te do 30. Ei.ércil" .
..,,,m ...-d ..

em PórlO Alegre e rum jurl�_

dl�iin OOM Estado,. do t'Of'APU,
Saol .. ('a!arloa e 1110 C;r"nd"

d .. g"I, 011 hriõsos ofid"i ... ,lo,

" ..��.. E�érclto foT"m (tl�li"J,1;"I

d.. s ou Grâu de"Of"'�,,1 lU. Ur

dém d" �I"rilo
-

llllll,,'. �",.

Ihe� rol ...,"fe,ida c'" dnl" 1 ..

1.1 dc ,\I!"�t,, fl. flU·'J.II·"-. 11..1.,

E"mn. Sr, I'.e�id,,"h· ct" !t,,_

l,úbl1c", ,\ h ..oraria I'm rere,.·"

e'l' r"I_lh .. ., •·..nf�rld.. na Cil1'l

tl.1 iI:";,d,,, em I'rQ(" I'ÍII)JI�;,.

Ilor ,,�,,�Iiiu das "ompmura(Ü,·'
"Iush'll� ao "1)\" do Soldado",
Xollelaodu o al'O"tf'('tmenl.,.

de�tll �oluoa congrl,tuIHmo-nn�

Com 08 homeoageados por m;li"

....tKh ...nrolla dj,'tino:;,incno ... '

glllda �'m �ull� hrllhaotrK Cllr�

rrlr,,� ml1ibre�.

Hla:!6 p.I»IIISado complf'lou n

aoOR d .. e�I�Iê-ncill II oMII" I.i

J:'u Senaon de P..5porln". Co

memorando o IIconled,nl'nto

1011 .. " HUa llIrctorhl cll'f<l,ortl�
tu part"'l1'oll de uma jon'a
n.) Rf'I<llIuraol(' lCoY:>.1 {�nOlpn

rtrefam também autorldad..� I ...

cal.... ImptTosa falada" "serl_

ta,O!;r.Joãol."ãoatUall'r..,
aldtoot" IIgradeceu II prc�eo�1!.
de todoR l" o apoiO que I ..m

recehldo d" toolGlJ oS ('I"b.

Incal .. (I autoridadt-S. 1I1I.tul d�'�
ta colUna cumprim..nlllmo� !,,

dOM OM ctlmpOn..nlp� dll LI.!;\

Storrana d .. Dl"sportoll, dll'fleja
mo� mnl!lI" fl"lIclcladn em to_

",,� 011 11..1111 "mprl"�"d'mento�.

RU-MARCAS E PATENTES

Agente Oficial da Propriedade Industrial
Regf,tro 4e' moreeb, JlGtent." d� Ml'l"fIÇtto, ,Imn", rll

...r�fA. tUul(l' tlt IUtllb�llCtAtritCJ. frufUfttns. 'rat,., ff,

prnpauandcl e mG'r<'Q', d� uportJ1.(·/tIJ

Rua Tenente Silvelra?� l° andar -

SALA' __ tALTOS DA CASA H"'I� - !i.ORI"'NO�
POLIS _ CAIXA POSTAI." 91 - HIl1� lVl,.. .-.,

<I

....

Prêmio Jornalistico Internacional
lICIDADE DE ROMftll

A A'\!'ociação da Imprel1
!'a ROlllanl't nnunci::m t) Vil

Concurs:) para \) P:êmlu

Jorriulíslic(I Internacional

"Cidade de R"ma" sob o

'llltn patr(l('ínio d:) P.:esi

(lente da R"pública ':' a égi
de do MunkíoiJ de Roma.

O PrêmiO) Jm:nalístico
Internnc\I'l1r\! ;''Cidl1de de

Roma" .,crú. ('onferido a

jurna1l3las ltaliari:l� ins·

critos nJ Ordem Profi�s!o
na! e !l. c,>tran!!ciros pC'.-

teuc'l1l<'''; a organizações
prüfi·,slona!� t!u. seu paíS
que. d!.' 1() dt' Jnneil") atê

31 de dezembrll de 1963.

com um ou mais artigo"

publica(lo!' na imprensa
c()tidiana e periodica <I,)

mundo inteiro e ('Ill todaS

a;; lingulls, tNfin iluslrat!o,

Roma eln ,.;UI't '�ralidade

,atunl e �(,l1S pr'J1J!C'mn'"
guiud:l!' pr'la im;piral?ãll d('

sua.." tmdll'ões hL:;tÓriens.

morai,.; e civis.

Liras 1.000.000.00 CâIU projetado pelo int.'l"i)sse

cartão de prata f' diploma
.'

de ROllla (.' pelos &'US. prO-

para um autor ItaHano: blemas.
O Juri do Prêmi3 J,,;'ua-

Lira l.000.000.00 C3ru cal' Ii�tlc) Internaéiunal ··Cl·
tão de prata (' diplOma P.l- �

d'3dc de Rema" tornarâ
ra um aulor l'strangei.o; l:úb!'cn a sua deci.;ão nll

Liras 500.000,00 com car- dia 31 de março de 1964.

Romanos: o Presidente d,1

CONI: 'J PrC'>;illl·nlt· d:l. FI'

. dl'l'acfio Nõ)r·1. II' I .1

pr!:n�n nnll:1!ln; CI Pr('�i-

dcní-" da A ;ol'i I_';,'J tI:\ \i11

prcT:',a E t:;\no:,·�i'fl {'m

R�m"; 1,S. l,i!('[iir,'" ,\.,-'

tão de pr:!t" e diploma pa

ra um auto!' (;talil'tllo ,)u

estrang'eirul qu U'nha a

p:e,-ent:.1do d1Cttnl('ntaria

fotográtit::(l de r'nl v:.111)f. 3

carhks de prata com· di

p!on�a'\ I=ara, aut(;res itaHa

n,,"i ou .estran�elr(l,\ que
com as suns publicriÇI,l's
tenham ttazldl) tunu c:)n�

il'ibuit:ão ,.s!gnlrlratlva a

setores (!spcdfico� (pe�

qtllsa�. ou aspectos espe

ciais do df'genvolvimL'nto

de qualquec ramo da atL

vldade !'II!llnnn):

A proclamação (\os v.en

cedol·c.� realizar-se-a Sllll;''''

n.�·m(.'nte n;) Campidoglio
em 21 de abril. ahiver .. :i.io
da fundaçã:) de Roma. ° -<;jd-f'nh' dn. ��.-.CiEd;;.Jt' dr

.f..utnr(,3 c "'i :ltç.rê', 'o Pn'

sidcnt(' (10 L n T de R- ,

ma: o PI'I"�lliente do SIn

,die[1to di'" f'r,·n: tor

Uma "Lobn Romana" de

pratn c(lmo IlW!1CR(J hanto

!-<a ao editor qUE' de man"i

ra pnrti('ular e passlvel
Ill('nt� continuada se h'nha

CcmUe de honra E·,tâ in

tc'grado p,elas seguintes
per�t)n(llLda.de�: Os Presl

dcnte.s do .Scnado. da Ca

mara dos Deputado:; e <lo
COl'belho dos Minlstr(\s:
um Ministro J:lrnalistl prn
fi&�l( nal: o Prefeito de Ro

ma O) 5ub-Sec'�etârlo dr

�z
NHO, NÃOl

ES,tndo da Imprensa c d:l�

Inl'o;'maçoés; () Magnlf!(") ! i 'r O I
Relt3r (\a Universldad'.' di' ,__..w;.

Roma: o PrcsÍllente do

Instituto para os EsludO)s
A admh�ão no cnncllr�"

realizar-."�-á de duas ma·

n['ir�s: 1) Di\'etnll1ent,�'· a-

travé); da Secrptaria do

Prêmio; 2) Por indicação
(los nuto)'(',\ quP pre'tpnf!C>nl
c<>nllQtTl'f no prÍ'mi". ou

de C'tnbaixadas. institutos

.entidRd�.;. ass(1ciaçõe�. ,'s

tudiosos· etc"

0" 'i1utures que' prc>teri
dem partll'ipQr do cOlwnr

so devC'm remetC'r as pu

blicações I Jurnals. rt'vi"tn';.

dc.) em ((u".' foram pubH-.
eados o,., artigos. ('J11 lrês

exemplares; 1'1\1 p')rte re

gl�trad() {' pOl' contu do

con('._()rrentc. atê 31 dC' J:1-

neiro de 1964· pa ru o se

guintr' f'lld�'reço: A.,'wrla

zione d('lla Stampa Roma

na _-Prr-mln "Citta di RO

ma". Vln (1 .. 1 CO)r"o 184

O Prrmlo Jornallstlco

Interfl"ll'lonal "'CiI,lnd(' !if'

R"mn" l'(lnstitu"·.�C' dC'

rl"l�!l110 c!(> Liras 2 '100 onu 00

.e dn. �nec"Sà.:) de t.artõcs
d" I)l'nl:\ nlll�ivo.i ao :1('011-

tl'eim"IHo QU(' ',cri'ío .ul"-A,<trihulàQ� cd\no ·segue: I�-
/. ,,_,

TA ( - (ruzeiro do Sul
novos horários e novps vôos

AViÕES CO.NVAIR 440
DIREtO PARA SÃO PAULO E RIO

SAlDA DE FLORIANÓPOLIS AS 14,30 HORAS
PARA CURITIBA - SÃO PAULO - RIO

SAlDA ÀS 13,-45 HORAS
SAlDA DO RIO PARA flORIANÓPOLIS

DIARIAMENTE ÀS 7 HORAS
AGORA AViÕES DIRETOS E

vôOS INTEIRAMENTE DlURN

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o JANTARFEsTIVO 00 1I0NS CLUBE DE FPOLlS"
HOMENAGEADO O MAESTRO ALDO KRIEGtR

MARIA BERNADETE NOIVOU NO R. J.
ELEGANTlSSIMO
o Jantar sesnvo do Líons Clube de

Fpolis, que aconteceu no Querência Pa
lace Hotel, em comemoração ao seu dé
cimo aniversário de fundação. A Ceri
mónia teve Início com a leitura de IN
VOCAÇAO A DEUS. do Lions Clube, lida
pelo Arcebispo Metropolitano Dom ace
quim Domingues de Ol1velra _ Agrade
cemos. Senhor, estamos aqui reunidos
para nos conhecermos melhor e assim
podermos servir melhor aos nossos se
melhantes. Dai-nos, Senhor, a humani
dade, a sabedoria e a fôrça neceseane
para eumprn- nossos deveres com entu
siesmo e tenacidade. Dal-nos, senhor. a
bondade' e a tolerância para resPeitar a
opinião dos demais e alimentar a aspi
ração de todos para servIr a humanida
de que sofre. Protegei, Senhor, a. nossa
grande família Leonistica: que trabalha.
hoje, como sempre, pelo culto da amiza
de, do amor ao próximo e do serviço de
sinteressado, Bendizei Senhor, o

trabalho. Assim Seja.

ABRINDO

solenemente o eíegame acunt.eculleuto
o ur . .t1eiwr s-errar., p�uu pcU'a o MtI,,

tre \,.:elulIuCha Ln: . .t,.UUlJ,loel· l..anlpy.s. U
lJ�. iOl"Ulú.U earnaeaa U:�:.: a sa.u.u,,�au ao-·

ÚOVtll'uauor e ou�n".s aU�uru.iaueoli �n.q
ncas e o vr. j;",uauuel ·0anl�. sa1...QuU
os nmcacores e c:JDVIUadOS esJ)eC1&.5. U
Uovern&.Uul Ur. Hoberlio Lt:)'elAUot!tllCer
CIo Ul.::itU\.() L _ 10, �z a entrev,a '00 u._,;:"
smnvo ao vice-oweruecor �_i,. "l'oel".:I,u
lielLor bcceterau.

AS ELEGANTES

e bonitas srtas: RegUla Pereira OI1ve.
ra, eracra 8egloa .1\::;::;18, 'rereamne A1AJn
e Ana Maria uo Valle Bllva, ccncuanam
um bonit.o bolo de anwerseno cum uea

vennneec-, soprando os êrs: Dr Helt()c
Ferrari e Dr. rcobertc Leyendeck�r. Bo-
nna ceneicma simbólica.

'

AS "DOMADORAS"

cum �us bei(:-,:;llllus e elegan�s
delOs deram um "�uvw" de· i.)t:..cU e 1O.i:L

c;a colorllluu {JS "alue:; uu 1q!1lt:I'�UCIIl. ra
l04ce numa nUhe lell:': 4U� ,leun.u a. 104-

u..u.a· lt:vnl::;\..Ctl cUllieUlol'al.'luo o Miu f,otl

ClIIiU alllve-loanu ue U,Jll::; ::.t::rv.c;�.s: pn: ... -

LaUl;� a cv,eL.vlUa(1e UH1.ii Ilt:..�",:.. L"Uol

.l'oIús vestiool> _prt.OO1i"nal·am o v"etu, �
renaas e (;::; ul'ocados.

'

Nereu Corrêa de Souza. e Sra mve. New
ton Llnhares D'AvUa e S:a Ivone, Os
car Cardoso Filho e Sra vnme. Sérgio
Uchôa Rezende, atreves xoteres e êra
Maria, Osmar Nascimento e Sra Jure
ma, Victor Peluso Junior e Sra Anita,
WUmar Dias e Sra AlcIo Paula Albuquer
que e era Marlene, Alcides Abreu e Sra
Sara Klrana Lacerda. nestaco entre os

convidados () Comandante Djauro Oll
veíra e sua noiva Marília Peluso, sr-ta
ZUda. ooutart. Preso das scrocumístes.
Nabor gchlíchting e ara. do Rotary Clu
be do Estreito e o representante do Ró
tary Clube de Fpclla casal Barão Wan
genheím, srtas: Terezinha Amím, Ora
cíe, RegIna êssís. Ana Maria do Valle
SlIva. Regina Pereira OUve.ra e Valqui
ria Cardoso, noiva de Mareio Paula Elias

APóS
as palavras f�nals do Presidente Heitor

Ferrari, foi encerrada a Cerimônia co

memorativa à data e Continuou o pro
grama com reunião dançante abruban
tado pelo conjunto musical dirlgld� p:>r
Arilndo,

MARIA

lIIU-

Bernadete Card[}�u, que e.:;.la CUI'�all ..w

na' .l!!acuiUaue UI! l:>Uv .. ç",,; !�l.t"IU1\)gu";, noJ

hw ue JUlle .. lO, n.�.vuu nu dia ::;" .. e CUll1 u

t..:aplhlu '.I.eJ�llle ua 1\.1�I<lUa Julie }o"'l

gue\edu }o�lIhoJ. }.<'Ul 111lullHallu que o ca

samento acvnu:celá ne.::iLa c,uaue em ja
nell"u prÓxllllo.

VIAJARA

pd.fa o h.�J de Janeiro, o Dr. Jaeob Na-

o COLUNISTA

C011.I"e uO 1;"";;;UU ,U... I!I" l.tU V ..... " 1tl-

"'to. UIII cu,,,u ue r ...n •• ' \i o UI! uest:u-

VOlv.tnlenoo oe Lft: .... I.U Que ,e.....I1IC'.... na
1emoranao o'" presentes destaca: Arce-

.proxlm.:l quinea lell'a .eUl .PUI"I.. :J H.Cu.
bispo Metropolitano Dom JoaquJJll Do-

mingues de O!.velra, Major Edmundo O MAESTRO ,ALDO
José Junior, _epresentou o O:lvernadur

KRIEGER, do Coral de Fpoli�J fui ho

menageaoo com Meoalha hunra aI) Mé
nto, !)rOIDoção de:;;la lJOiuna em combl

naçao cum o programa Radar, na So

ciedade da Raulu Ul1al·uJii. A dra. Emi
liana Slmas Cardt,.Óio da S11va· fez a en

trega da medalha. O Coral est,eve pre
sente na Cerimônia que aCJnleceu nos

stud10S aaqueJa erul�s"ra, cantand:> para
o brilho aa Ieter.da homenagem c1eaica
da ao ;;eu corr.peti!ntt maestro. A noite
no Palnelras, esciverarn
um elegante jantar.

reunidos com

REORESSOU

o jornalista Amaral e Silva. do Con

gre::;"o I�tlelonal de Jornaii::;tas· que acon

teceu -em Bra::;iIIa, acompanhado do Jorn
Na;bal ViieJa Filho.

O COMTE.
do D;,st. de Ba.�e Aêrea de Fpolls. Co-

r.oneJ Marcel":) Bandeira Maia.

aviões da FAB. a dll:Po"ição para o trans

porte de material �ra súcorr-er os fla

gelados do Pa:::Bna.

CanOiDato a
rrefcito Visita t
n flAMlG 1

O candidato a Prefeito
no muníctoto sulino �e
São Ma'�"tlnho pelo PSI),
sr. João Lernonge, este",
em visita ao Plano de Mt
tas do Govérno, em cora

panhla do deputado Eplti.�
cio Blttencourt. - Ali, b
"r. Lemonge e o rparfamen-
tar pessed4sta tomaram
conhecimento do ccnvê ..

nlo firmado com o Depart
tamento de Estradas �
Rodagem. de Tubarão part
construção da etsradá
Vargem do Cedro _ Sanlta Maria, atravessando o.
.munícípíos de Sã, Martii
nho e São Bonlfãclo. 1\.,
sínale-se que tal r(1diJv;�
foi promessa de campa
nhas eleitorais dos govêr
nos dos srs. Irlneu B::r
nhausen e Herib"rto Hul
se. Hã multo tempo que se
fala. na estrada Vargem
do Cedro _ Santa Maria.
Agora. vai se tornar reau
dade. na adm'otstra-ao
P€.ssedista do Sr. Celso
Ramos.

VENDE-SE
Um terrepO COm 14 1/2 de

frente, po'l" �3 d ... !ul1dos, �on_

tendo Umll casa, nUI!' 1imlt,,� ,iO

do centro da Cidade. Tratar nel!

ce Jornal cOm sr. Amilton nO
bOratio da tarde.

N.ADA DE
. mBITES!

Exija em selo

Lona de freios "f'OLA�AS
_ 60% mal8 DO ,,"prOV�'
mento das Lonas

CASA DOS FREIOS
Rua Bantos Saraiva, 453
.- MTREI'J'O

Dr. �.H!"r�
MA�rADF"IJH
CmURCHA"O OF,NTTRTA
1I:�-Est:J�rto do Rospl

tal NuaJ em Clr:Jr",a e C�1
olcs de bôca. Modernisslm'
ton�tJltór1o futurama _

C":tH'ptra eufórica _ Alb �,..

4:aelo,
RU3 Brfcadelrn SIlVA Pap,

n. U Telefone: �!;!'i'
r!R",CARA nn ��P"'V"FI'·

,,-_ ,.�I�

CHACARÁ

educOu

Vende,se uma com uma

bela residência à. estrada

Velha, 155 _
\
Ba.rreiros.

Tratar na mesma,

Não rcço caridade, quc.:l'O apenas ser como você, Desejo estudar, trabalhar, ser lhit
Com a ajuda que me deram, já 'sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas illll(b

posso melhorar muito, eu e miJhares de outras crianças defeituosas que queremos apt
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a gcrJtc: ajude a nossa Carnparrha.

Campanha Prú-Criança Defeituosa _ Ass�ação

BraSileira,
Diretor-Executivo " JJym� ) unv-

d

•. c.riau�;t
Dcfdniosa-A.B.C,D, COMISShO EXECl1TlVA No\CIONAI, Secretário .. ", Luiz Philipc- Re�<.:

..nJt". Cifll.r"Tesoureiros , •.. Alberto Figueredo c Camillo Ans�rah
Prcsidcurc de Honrn. ,." Amador Aguiar o. Presidente da A.A,C.D,� ,."RenatO da Costa 1101·11('-
Presidente' da Campanha.,., , , .. " .Laudo Natcl Coordenador " ..• , ,., .Ulysses Marr-ns r

Assodaçilo Pernambucaoa Jc A"isti!n,Ja oi. Criança Defeituosa -

Rua do Espinbeiro, 730 -r- Recife.

Nsocia�.ilo Saoa.óriolnfapriJ Cr� Vmle-Av.Jandíra, l002-S"0 P.ulo \

A»oci.çilo .$;onu CatarlU <l<JlubJli"taçlo- Rua Gal. Biuencourt. 102 -

Florianópolis .

InuitulO Ibiaoo de Fj$io�a e Reumuolo,j, - Av. Gelulio \'arg.s,
�-SaJYador
Sociedade ÚlmpmM de kll�açiodaQjlosa Paralítica-Jl..a LU$itaU
369 - C1mpinu. I'

.

ENVIE SUA CDNTRIBUIÇID PARA A CAMPANHA PRÓ·CRfAlÇ. DEFEITUOSA, À UTlDADE fiLIADA DE SUA CIDADE:

OIS. alllO LUZ e

'A HORA PR!SBmlIA'Nr·'.....a .,__., .�.v =..,...�' , - ""' -
-, ,.......

Ouça Iv.v, v, domm90' pelo lYT � -25' RÓd>o �n'tc JOAO JOSí! B. SCHAEFEB
Gartbaldi de Florianópolis és 13 hc:ro� e 30 mInuto:;. ADvOGADOS
A HORA PRESB.llCRIANA. Agrader.errm o "u, Rua reH� ·S..hmidt, %1.

sintonlo' nortanõpnliA - � -

..
T�leftme 31�5

A"lXlaç�o Je Ihsi.u:ncia ã Criaoç� Derdwo!óa �- A.A.C.D. - Av. Prof.
A,.ce�Jino t{c,�, esq. Pedro de ToJe<io, _. São Paulo

A.soda�ãn C�n da Espc�ança - Ru.:t lmperaeria Leopoldina, 9 - Som!».

Associaçlo Nona Senhor.:t de Lourdes, anu" i Su'. e:.sa de Miseri
córdia - Av. CI:!;udia Rui, v.uu, 50 - Mntos.

AssociaÇoio Minein. de Realtiliução _ A. M. R, - Avenida Aloow

=�j:P:.:�s:d�::b71��lA.P,Jl.-R.18ua�u,811-Curi.iba.

RUA SAO JOSE' esquina com a rua GARCIA
Casa com 3 quartos _ UVing _ saia de jantar _ copa

cozinha _ banheiro social _ 'sanitário menor - area Ge
serviço 2 armarias embutidos _ deposito e 'tanque _

180 m2 de area construída.
APARTA,v,ENTO - Centro - 3 quartos e demais
depeAde"lcias - pronto paro morar.
CASAS
PALACETE - RUA NEREl) RAMOS N.o 26
Vende-se em único opOrtunidade no centro da Cidao':!
construido em terreno de 22 metros de fren:e J,..al" 4C
de fundos. Coni.endc na parte terrea _ a.mplo hal! de
entr')da - 2 solos - escritório - qUOrtO _ copo __

cOzinha - dispensa - quarto de empregado e res
pectivo bonhelro. Em cimo 5 dormitórios - banheiro
social e amplo terraço. Foro garage.. e dePõsitc.

RUA TIRADENTES esquina c()m o Av H. Luz L 3
quartos cremais dependên.::ias.

.

RUA CONSELHeiRO MAFRA - Duas cosas n. 109
f' 1 1 1 ótIma Oportun'id�e .1,
RUA TOBIAS BARRETO _ ESTREITO ...!... Confort-i.
vP.J coso de material perto do praip

COQUEIROS - Ruo São Cristovão 8.0 lado da 19reJa
Casa de 4 quartOs - 3 solas _ c02"'nho _ terreno
de 11·550 m2

RUA '4 DE JULHO 9�3 - E:streito soida do ponte
Cluem segue paro Coqueiros. Caso e terreno cam
782 m2.

RUA FRONTINO C. PIRES N.O 32 _ Cosa de madei
ro pogamerto porte à visto x-esto o combinar.

QUARTOS COM OU SEM PENSA0

Aluga-sê Rua E�eYes Junior, 34

Dra. IARA DOU'HOCETI AMMOH
- : CIItUa.iIÃ;�"QENTISTA

Atende senhoraS. e -crianÇas.
Método pSIC'Ológico nuxlerno-espeeiallzodo para crion
Ça,
Alto rotaçõo.
Aplicaçõo tópica de fluor.
Atende sómenie com hc..rÓ marcado das 8 os 12 hor�
e das- 15 o!o 18 hora,

.

OUn <:iõo JorQ8. ao

FLAMUUS
Contecclono-se (tUOlqu8' <.juantuJaae. no melhm

....1:I1;r�ode e mertOJ P'�l
�d Zohla _ 7 o andOr aoto 10 I �o..... �49"

BAR VENDE-SE

TRATAR RUA CONS. MAFRA 139

CASA - VENDE-SE
VENDE-SE CASA DE MORADIA SITUADA A AV.

RIO BRANCO N.o 196, DE CONSTRUÇAO NOVA. IN

FORMAÇõES NA MESMA.

Y:�avra o Dr. Gastão de Abreú pt.;.;..
A bonita Leda Maria ela Luz Fontes,

res- do tlo1is' Clubê de (Mitiba, q� pro- ��:�rt����1'�: S:ec::i:d�a�O�ev������.
���o:at:::�;ee�o�:se:.:I::::te!������ res da. Sociedade Harmonia LYl'a,
Paraná. Agradtceu na ocasião (j auxilio

prÓximo dia 21

em dmhelro do Lions Clube e dá. Olldla
do Salão Valverde, em benefício dos fla
gelados do Vlsinho Estado.

C�o Ramv.;; l-'reIeltu Wa.demar VleicJ.
e �ra; MOnstnhor Frederico.) UboJld. Lloll>S
Clube de Curit.ba: Oa".a.o a.e Abr�u t'.

res e Sra Enneh; Joa:> K,acik Neto e

Sra Haldé; Arthur Azevedo e Sra Alba..

Liúns Clube de Joaçaba: MunIz Queir ...z
e Bra Dulce, Lions CluDe d,e Jaragua CIO

Sul: Sr e Sra Egar Bauer. Lions t;Jube

de Urussanga: PauLno Angel:> VaIpato e

Arl Silva. Liord Clube ue Cric.uma: Ne

reu Martinel.io. Li::ms CLube de ltajai:
João Arno·Bauet. Nagib Franc.sco e Gil

Na.scim�mo e Sra Vally. Lions Clube de
Rio do Sul: DagobeIto Silva e Sra Ire
ne, Vitoria Forner.:>lli e Sra L.ndomar,
Antonio NaÓichweng e Sra Helga, Firmi
no Conrado Dimarchi. Lions Clube de
Joinvll1e: Oermano Kurt Frelsle! e Sra
Zulma. Pedro Ivo Campos e Bra Mariza,
Etiene A. Douat e Sra Lidia. Lions Clu
be de Tljucas: Gercy do� Anjos e Sra

ZelândIa. João cavalcanti eSta Leha ..

Renato H. Ternes, David dos Santos e

Sra Ma.:la, Gilberto Bchaéfer e Bra Ca

rolina, Walter Wanderley e Sra GiSela,
José Andrlani. Lions ClUbe de Blume-

:;=eR;!er�enr:;C�n:I��:�I��:t!�': Or. A�o�s,o
: ::: ��:�:�:nsN����etod:n�l�d�o:�� o, MINISTRO �'::!t,ilhott
f1trfão Antonio Santaela e Sra Carmem. Amauri Silva sulirltou ao Governador CLlNICA DEN1.'ARlA PARA PROFe,SORES
Antonio Per.el-ra OI1velra e Sra Eloã, Ar- Celso Ramos, dissema do Dr. Alexandre ".atf\mento da., afer.ÇÕfla DE DATILOGRA'FIA
blando Valério de Assis e Bra In!, ,A,yr- He;:cílio da Luz, dQ Cartório de JulnvJlle da bõca ezn adultoa fi COQUEIROS - Ruo Juco ao Loide, lote bem situad<.o· AULAS PARA..cONCURSOSton Ramalho e Sra Terezlnha. Aldo Mar- a fim de as�umir a aces,.;�ria técnica do CrhDÇ8a pelQ6 Ql,etodos cU ARTIGO 91 <GINA'SIO EM UM ANO)
con (' Sra Marilena. Emanuei Campos e Ministério do Trabalho. Podemos Infor- QI;o e clrursioo. Confecçao RUA ARISTIDES LOBO' N.o 8 FUNDOS junto ao PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANOSra Maria Eugenia, Carla:;; Bastos 00- mar que o Dr. Alexandre. já está arru- clt> pr(lt;2ses Dlurlal. fi � Hospita! Nereu Ramos terreno Próprio poro ser loteo- DATILOGRAFIA
me!> oe Bra Ma:ia Gertrude-s, Celso Ivan mando as ,malas !l1l'1\ a�umir O referi- do, areo de la 1100 m2 - Preço convidativo. - Baseado nos mois m�moa processos pedcJ..C�sta e Sra Neusa, Dahli A. Hel:>1J e Sra do cargo, naquêlc Milllsterio Atende diariamente das CURSOS ESPECIAISOla, EI>!)el'ldiãQ Amlm Helou e Bra Elza. 8 às 12 e das 15 as 19 horas ..t.6.RD'M ATLANTICO - 1 mognffico lote bem J!)ert:= I g�icos.Evfláslo Nery CRon e Sra Terezlnha, O SR. CHARLES às ZO 4' 6' feiras. do ",sfalt.a. - Dirigido pelo:Ewaldo MoSimann e Sra BOma; oeorges Ed&:ard :Iri12:, Pn>sldente.. da- Confede! -!xJ!luslvamente CQm ho. - PROF- VICTOR: frERREIRA DA SILVAP. Sra Gel!J:lIl, Héltoj' Ferrari e Sra r!lçih Nn�;oml (I" C�mercio. viajará pa-

.. , :T\llrcada RUA MOURA _ 3 lotes. HORA'RIOS: DIURNOS e NOTURNOS$-elenu .. Michel .paurRc1$ Sra Wanda. Nel- ra (IS EUA. !Jl'uxinw me" de .outub·,·ü, à ��'. ,Jc,n8�lt.6rto: E41tlcl0 Jn·
',lho ,�� Foç� sua inscrição o Rt,lo Dr. Fúlvio Aducd

,r�rau e' Sl'a Natalina, serv1ço da Repartição que. , ..." �eta, -:-, 881a:,104 - rua J9 Rl,JA EDU.ARDO '.DIAS ;(MAYKOn _ 1 lot. ga 24 de Maio, ·748 - l. andar,

'. ,�. "j . � i.',:
" :' 1 "5'; '1' ;"'c'" ?;t�.��"P;,;·.k,�� <.9�

.,

:____;,""t_._ ..

_. ._�::-_;_t_":,,''_Po'''d-'o_�c_o_'''_,_m_·ó_qu_';,=_h1a_n_·o_�_a�_.�_:;,_._.._._;,- _

Curso Preparatório Contimmle
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========"""'d�e"'e,"'p""antar numa PesStl8 que ni,O-"Íaz :}
oao O que minimo U�O de ambas as vstas. tnr-se

la que hã, nele. um sexto senudo. que

d
lhe c:mpensa a rena de:; onios. Desde

van e a sorte que o conheço. "seu" João vende lote
rta. Disse-me certa vez. que Jã enríque
ceu muita gente, mas ele continua po
bre. No seu oficio, emprega a sua pubü
cídadesínha pata vendas malares. com-r

ums"cidade .,O$:;ul sempre suas Iígu- a de dizer ao cliente que "'0 cego vai lht :
raso custeue, cidadezinha. por menor dar a sorte" e tem colncid:do que. mui- \
que seja. por maior que seja a sua de- tas ocasiões. a sorte sorri para o seu
slnlPortância, tem certos tipos conheci- freguês. Hoje, ceoots de alguns meser
du.� de todos. tl!)c'S que o povo quer bem, sem velo. dei com ele sentado num ban
que sãa assm como do patrimônio pú- co. no andar térreo de um prédio, ttran
sncc da cidade. Tôda a cidade Possui do a sua sonequ nha burguesa com sue
seus pobres ou personagens .que se des- fbengala. seu sobretudo, seu chapéu ve
tacam por certas csa ecterteucas extra- Ih'J. seu nariz enorme, seu rosto slmpá
vagantes. A Ilha sempre possuiu seus ti 'tíoo. suas mãos bonitas e sofridas. A n
por pitorescos. Há. por exemplo, aquela gura de 'Seu "seu' João faz-me pensar.
senh3ra que. quando moça. devia ter si- Alí estava ele, velhinho, com seus 70
do muito requintada, cora. ainda hoje. anos- descansando de uma manhã cheta
com mas de 60 anos, conserva o hábito de etr.burações. em que a féria não foi
de vestir-se a 'ligar. mas quase sempre muito boa. poIs' dia a dia os comprado
com roucas que den-otam terem s.dn res da sorte estão cada vez mais ele<;
IIdquindas em segunda mão. Conheço-a crentes de obtê-la pela via do bilhete de
Certo dia estêve em minha casa. quan- lote:ia. Comenta-se que "seu" João tem
do relatou um !>Cuco de sua vida. con- seu !>é de me'a garantido. Não creio

I
tau, então, que f;'J1 espôsa de um distin- Talvez tenha só uma modesta

ca�hal"
10 of ctat do exercito e que pertence a lá em SãJ José. algum dinheiro cara co

u.m� das mais tradicionais famílias bra. mero uma tosca para dormir e a

�

disPOSI-
snen'as. Q que. apurando-se depnís, cão para trabalhar.
eonstatou-se ser vertd'co. Nã.o me lem- Há fregueses que, como eu. comprem-v
bro mais de seu nome. Mas ela quase lhe o bilhete menos com (I.lnteresse dc
sempre oasseta »or nessas ruas, com seus serem premiados que de ajudá-In a ga
garbo, com s-ua etegâncta. o rosto exces- nhar c pão. Podia ête. valendo-se de sua
slvamcnte maquilado; não olha aos la- condição de cego' exercer um onct
dos- como fazem as grandes damas, e mah fácIl e menos dlfícll: pôr-se numa
dá a im!'Jressão de que não toma conne- esquina, com o chapéu aberto e esperar
cimento do que se passa em sua volta, pela caridade dos outros. Mas não, Em
Quando a vejo. na rua. tenho a ídé'a de vez disso. trabalha duro.
que vai a um destino traçado com gran- Na nersagern da Ilha "seu" João é a

de antecipação e, multo ao contrê.rio da cõr neutra: de um lado. a tristeza que
maioria, não vagueia às tontas. Mas não nos inspira sua cegueira; de outro, seu

vagueia às tontas. Mas não é desta se- exemplo de conformação com Os recos e
nhora, multo conhecida e estimada na os 1 brios Que nos dê. a nós outros. neíce
Ilha. que esta crônica �al tratar. Nem mente sãos. que tanto ncs clamamos de
tão ...pouco vão desf.Iar, aqui. todos os ti pequenas e r diculaa adversidades. Ven

pcs populares Ilhéus. AUâs, quem que! do-o arrastar sua bengalinha. fico I)

que se dedicasse a fazer um levantamed pensar que êle nos é tão necessário e

to. numa história. sôbre eles, encontra- que. per isso. tem um lugar especial no
ria rnuttos ledores, porque sei que há. cartnho da cidade. Hoje, quando o en

na vida dêsses seres, epísódíns apreciá- cdntrei dorm'ndo num banco de uma

veis e que um bcm escritor saberia bem f{>partição dtsper teí-n para trocar com
aproveita-se dêles. dando-lhes a "pita- êle algumas palavras. Pediu-me as ho
da" de sal que os' tornariam saborosos ras. df'!>Q:'S do qu.e. muito preocupado
Vou me ocupar, hoje, do "seu" João. que projetou-se em direção à porta, ganhan
é cego, m as que conhece a Hha de pcn do a rua, com sua bengalínha busca ndo

ta a conta e que- no trânsito urbano ou o me'o-tlo. pelo qual se orienta.
nas suas andanças pelas ruas mais mo- - Onde vai o senh.or?
virnentadas, tem o mesmo desembaraç€ - Vou vender meus bilhetes; está na

de qualquer nessoa de olhos sãos. Dirl· hora! '.
�-se êle a qualquer ponto, a. qualquer A dístânoia, descobrt-o em plena ati- E serviçopréd!o. a qualquer veículo com 'um tran- vldade e eu prôprlo senti õenntr-se. no

cueío. com u.m conhecimento dos. act- meu intimo· um sentimento vago, mas Peças Ford legitimas .v.e à vontade. _ Em qualquer dos Ferramentas especializadas _ o servtcc Ford utiliza
dentes do traf-ego, com uma habilldad� bom.

.dedores- Ford (SãO mais de 300 por todo o Brasil _ Vocs, ,,,,,sRme,nte ferramentas adequada��.,N� i[JlAUn'i�do. E o equipamento,

,y=mIOtO' VI·SIOtarIOa osEstados U'nlgl°<::Jll.!oIS�'O, "�;���.oU�e::�:l;,,V:.p:�����:;:,�oque P'e.,,: ::,,;:u���m'á:;d�·!·p:n��'" o m&;. DIOd"'"",_lsso �",ente-

ao Mecantcos tremados na proprra Ford - No seu Métodos recomendados pela Ford - O. trabalhes
Revendedor Ford, seu carro ou caminhão é sempre atendido por executados em seu Ford seguem sempre um esquema elaborado

especialistas, Êtes conhecem seu Ford como a patma da mão. pela Ford, De manutenção 0,\ reparo, cada operação obedece ao

�:���u.::e��::a�;e�:;on;:n;� _ O melhOrC'::i:: ,::a�;:o,z: '.P'd.�

Quem·QOem. o garçom _ noUve! caracarizaçlo d. Chico Anlzio

de Revendedor Ford!

HAMILTON ALVES

ber hoje, que os

protestOSl
afirmando que êsses países

de modo algum, o desvn estão levando a caba uma

se mantem intransigente rão de seu caminho. O g( campanha sistemática e

::rrr::� :;;:��oe:: ��:�: :::::ns f:S�:Strali:�v;� d�scriminatória, para impe-

cia nuclear, tendo feito sa- _vo_z_e_'ã_ndi_'o_,_C_hi_'e_e_pení �:n�u:u: :�::�a ;�:��
termo nuclear no Pacifico.

PARIS, 9 (OE) - O Pre

sidente Charles De Gaulle,

Inauguração eo.. A União Sovi'étioa�';i!�;r p'eEdirã"
(Cont da últ. pag) rante as noven�s, notaa::.

d Ch . '

�:tit:��:;;:,�;��,';�:: �r::=':��:�;:::::�f,E novamente o ingresso a Ina
���:!:deO e�f:��:d�r������ �o::�a�:n,�i::;a::r;;::.os :s�

C· ONUde Salles Bianchini, uma sociações religiosas, Con-

OmunIsta nadas mais completas figu- gregações Marianas do Es- .

ras que integram a arqui- treito, da Trindade e da Ca-
diocesana metropolitana ca- pital, gesto que encantou MOSCOU, 9 (VAl _ A
tarinense, cujos importao_ pela magnifica repercussão Uni.wo Soviética apoiar'á
tes trabalhos em pról da nos meios .católicos. uma vez mais a candida-
nossa santa religião têm Domingo ultimo, culmi- tura da China Comunista
merecido a maior admira- nando t.odas as fesUvidades como membro das Nações
ção e o maior aprêço, não programadas para o dia, Unidas. na :próxima As
sômente do público em ge- teve inicio a missa, às 7 1\0- sembléia Geral déste or
ral como dos prelados seus ras, com comunhão geral, e ganlsmo. e.m Nova York, a
superiores. às 9 horas, com a presença ser realkada ainda êste
Foi coadjuvando o seu do ilustre sr. Governador mês. A atitude de MoscouPároco e concorrendo com do Estado, e do Reverendis- foi Indicada anteontem

o seu óbulo e .o seu traba- simo sr. Arcebispo Metro- num artigo do "Izve,üla",lho de angarIar donativos, politano, da sra. Presidente que apôlo. a posição da
e se esforçando nas nume· da Legião Brasileira de As- China comunista no senti-
rosas barraquinhas que ar- sistência, altas autorid-ades do de que Formosa e parte Alguns diplomatas de-
maram épocas seguidas, que civis, militares e eclesiásti- do terrltôrlo contlnenta1. clararam que isto é claro
a laboriosa popUlação do cas e numerosa massa de E tudo Isto spe:o:ar do acir
sub·distrito do Saco dos povo teve inicio a inaugu- • _

Limões e da população ca- ração e ber.ção da Matriz a
tólica das adjacências, e. que vimos aludindo, se

ainda com a vaUosa cola- guindo-se de missa solene
boração dos poderes publj,.. com comunhão, ocupando o
cos estadual e municipal publico, na hora do Evan
que tornou-se possível a gelho, .o sr. Arcebispo, Dom

�::::���h�d:o: ��:q�i����e �rtou s�

gente e atestado da cultura Na elevação do Sacra-

Dada uma OIana U�la::ltlca de mercadorias e ser

Viços, um excesso na demanda sô ,poderê. rEsultar se a

comunidade está gastando alêm de suas Possibilidacle,;
de renda. Entã.a, uma parte de ::lua renda t.ea1 que lhe

corresponde pela. prestação de se\l:; serviços, poderá vi'

do setor públiCO e do setor privado.
. Vllldo do setor: pÚblico, as autoridades estarão gas

tando -sumas superiores às arrecadadas pela tTlbutaçãe
e as contas do govêrno representarão deficits nos or

çamentos. tste excesso pOCle decorrer de gastas em pa

gamentos por serviços de funcionários ou investimen

tcs diretos.

Vindo do setor privado. o excesso de procura pode
decorrer pOr parte dos consumidores que compram

ma,s do que as rendas lhes permite. Isto sô é p:lssivel
em rJecorrêncla dos créditos. O excesSo de procura por

parte dos empresários, decorre de investimentos, se-la
para estoques de mercacI.orlas (financiadas pelo credi

to bancário) ou para Investlmentos induzidos.

O excesso de procura pode ocorrer no setor exter

na, Quando há um saldo PoSitivo no balanço de paga

mento de conto.·s correntes. (ou por um exctsso nas ex

cesso naos exportações ou então. Por uma queda nas

importações). f:ste saldo, gerará uma expansã::> na

renda do setor exyortadof que se propagará a tõda

economia pelo princípio do multiplicador. É ímpar
Unte salientar que, é!o�e excesso de !)rocura que tem

Otlgem no setor externo ou !nternJ, sô será passivei
com o aumento éoncomltane da moerJa em circulação.

I Na economia mode.!.na. tõdas as transações são fei

tas com a Intervenção da moeda. Em curto período. se

Poderá aumentar a velocidade de circulação da moeda.

Porém a long.o prazo se terá necessáriamtnte que au

mentar os melas de pagamento para que se verifique o

excesso de procura por bens oe !>ervlços. O credito ban

cê.rio também terá de aumentar.
. Na hipótese dq saldo-" positivo no comércio exterior,

!eremcs um aumento nos meioi:! de pagamento, pois as

divisas terão que ser trocadas por m.oeda nacional.
Esta inflação na demanda, que atua sõbre -os prt

Ços atravég do .exces,o;o na procura. é ponto pacifico
nas dimensões das dlve.rsas escalas. sejatn estruturais.

materiais, etc ..

O remédio dos ORTODOXOS é a de comprimir _

as

de'Spczas em seu conjunto, sem levar em c�lllsldtração
a diferença entre dem,anda de bens de consumo e de

Illanda de bens de Investimentos.
A anâlise dos ESTRUTURAIS é de curto prazo, ana

l:'zand15-. e fntos estrutura1<s. Insistem que a oferta só

"�oderá aumentar a long.J !)razo, logo não ê conveniente

adotar medidas para modificar a procura e sim atuar

.�õqre fi. ofc:·t./I.
, ':�;

rado conflito id.eológico
reinante entre Pequim e o

Kremlin. A insinuação
surgiu num ataque contra
o apoio dos Estados Uni

dos, graças a cuja· bene

volência Chiang ainda

mantém stu lugar nas Na

ções Unidas. acreditam na

existência real do regime"
afirm-ou o "Izvestla".

PRESSAO

CINECLUBE DE FLORIANÚPOLlS
EDITAL

De o�dem do Sr. Pre.<;ldente, 8 na forma do artigo
14 dos Estatu�. cconvoco todos Os aSSociados para. a
Assembléia Geral Ordinária. a realizar-se no dia 24 do
corrente, às 19,30 horas, na Casa de Santa Catarina.

Florlan�polls. 9 de �etembro de 1963 .

do_nosso povo.
Foi dando um alto cunho

de religiosidade que a es·

forçada Comissão Organiza·
dora, tend.o à frente o di
nâmico Padre Francisco de
Salles Bianchini que foi
programada uma PnHnau

guração, com beUssimas
novenas preparatórias a

partir de 30 do mês pas
sado que continuaram até
sábado ultim.o, ClOm bar-,
raquinhas e feérica ilumi

nação.
Con, a igreja litel'almen·

!n !omndn pclm fjéi�, ctn

menta tocou o Hino Nacio
nal a banda de mUsica da
Policia Militar. A noite hou
ve o encerramento de t0-
das as festividades c.om a

ordem e o brilhantismo de
sempre.
Terminando estas notas

felicitamos à ilustre Co
missão Organizadora e prin
cipalmente a.o Revdo. Pa
dre Francisco de SaUes
Bianchini, pelo sucesso de
tão granriosos festejos. gra
tos que ficamos pelo smf

amável con\�te que se digo
'1QU ri'nVli\!'uQ",,:,

AONESE FARACO _ 10 Secretário

PARTICIPA'CAO
Libório D. de Medeiros Jose Tomáz Fernandes

8r3'. Castorinao Fernandes
tem o prazer de comunicar aos parentes e pessoas

amigas o contrato de casamento de sell$ filhos, ocorrido
dia 7/9/63_ .;

�niIsoll c tucimar

FlorianópolisCapoeiras.

b

Indicio de que a. União So

viétlca, a despeito de suas

shek ao tratado de pros-

crição parcial dos el1tialos

nucleares. rejeita a alega
ção de p.equlm de que os

lideres soviéticos são cul

pados da existência. de

di.....gênclas com Pequim
voltarê. a fazer prtssão em

favor da candidatura da
China comunista nas Na

ções Unidas, tal como nos duas Chinas.
anos anteriores. Acusando os chineses de

caluniadores, o "Izvestla"
declara que a União 80-

O editorial do ''Izvestia''
que se i:legulu ao protesto
apresentado anteontem,
em Washington, contra a

adesão de Chlang Kal-

viética nada tem em co-

mum com a camarIlha de

Chiang Kai-sh.ek.

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

o MOVIMENTO BANDEIRANTE
EM FLORIANÚPOLlS

Após a efetivação do
Curso intensivo para Con

selheiras, pela Treinadora
da Região Sul, da PEDERA
ÇAO DAS BANDEIRANTES
DO BRASIL - Srta. Car
mem Englert, fói instalado
o Conselho do Distrito Ban
deirante de Fpolls, do qual
participam pessoaS' inte
ressadas no çlesenvolvimen
to do Bandeirantismo em

nossa cidaçfe e que fic.oU
as'!;im constltutdós:
'Presidenfe - Anã Rita

Linhares
.

t

Vice-Presidente - MIriam
.

Veiga Peralta
'

Secretaria - Neusa: Men
des Guedes'
Secretaria Adjunta ,,__

Gessi Silva d/Aquino
Tesol1refTR' - Enedina

ças - Ilse Cruz

Encarregada da Corres
pondência

.

Internacional -

Eva Bichle

Representante da Chefia
do Distrito - Dagmsr Ba
tista da Rosa

Enêarregada da Bibliote
ca·

.

e Revistá. Bandeirante
� Wands. Dutra

Encarregada da Publici
dade - Diana· Cordeiro

Encarregada das Espec:la
lich!.des - Etti F. da Silvti

)IJri:l'

Encarregada do Sector
de Material - Rute Sousa e

Déa CUnha.
A instalaçã.o do Conselho

é mais um passo no esta
belecimento deflnitivo do
Movimento Bandeirante.

� que- em Flo*n6poUs _

�'�I�i:':,f��:I��I:�:. c��'
Dutra Ril/l

",."t.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE. EM

PROL D� SANTA CATA�INA NO

SETOR DO; ESPORTES

Um dos melhores encon-

trcs do Campeonato tra
varam na t: rue de sábado
os esquadrões do Paula

Ramos e Olubc A', lético
Guarani. somos a'�Ltir,an
match entre os ôo:s tnco

leres Que s- uberam .se;r a .

d")r��os e le-Is na e-n-tia.
exibinoo, per vêzes, um a

puro técn co arei ávcl. ena d
do a uma v{>ntade inque-

brantãvet de vencer.

a tr.unrc coube ao trt-

co.cr da Praia de Po-a pe
la com agem de três tentos

a • dol-, isto porque soube
melh T aproveitar as opor
tuntcarlcs .rurgdaa. A rea

cão empreendida pios
bugr.rtos a oa.t:r dc s 30 mi

nuto , d-: segundo período
ela ru:a quase Ievcu os pu
p.Ios de Newton oircee ao

empate, não tÕS!iC a dlspo
síção de luta dos d' rigidos
de Hélio R03a que respon
deram à altura aos ata

ques, só permitindo que ()

marcador se altera-sse p a
ra 3 x 2.
O escore roi inaugurado

pelo Paula Rarm.s aos 13

minutes lia etaoa Irr.cill\
por Intermédio do extrv
ma canhoto Malque. em

bela cabeçada. servmco-se
de uma bola alta que lhe
foi endereçada por Mércio
Pouco antes dêsse tento. o

jôgo esteve parai sedo per
algUt.l.3 minutos, em virtude
de um cnocue havido entre
Hamílton e Roldão. que
sairam bastante machuca
dos. sendo seco-ricos p-Ios
companheiros e massagis
tas. Posterorrr ente, quase

110 nnat do tempo Inicial.

Hamilton, ainda .sentlndO
a contusão. viria a deixar
o gramado e substituldo
por Nelson.

Ao� 22 minut�, a vanta

gem mínima da Paula Ra

mos foi desmanchada. C3�

vaüaaet, com a pelota. cen

tren-a para nctoão que foi
pilhado em Impedimento
por todos· menos pe/::> á,-

P�tlé .ico esteve inferior numêricemente,
nseguiu �igualda�e no mercador

São Pau�o: 2 x ,2
mes c

Atlét·co e São Paulo, am

bos há seis j()g�s em sen

tir o gô;;lo d�' uma vJ.t6!la,
foram à liça na taree �em

sol de d.::Jm:ngo, qUlIn:lo f;)i

comple�ada a r:dada nume

ro sete d;} retu:·n,).
Ambos oS quadro� lanc;:l

ram-se à luta cem ard � e

entu:;lasmo adm·riveis·

cons€gulndo cfenN'('r ao

público nr'v"otn min'J. �s

de moV'mellto c scns:'ção
para, no f1n�l, (l marcador
acusar doI.:; tentes p:tra
cada. lado.
O tr'('olo� d:> E�frf'it() a

tuou com inf"rfnridade nú
.rrérlca, dado não ter C:lm

paree'do Flirfn0'1. e nilo '�t'
t'do a dirC'cão téenlca na

'Ocasifi.o um el�rn"n'� p:Ha
eOll1p'''ter a P,rJ\l'y" de rn

ze hrme�s Mas, rnt'i"110 a'l

sim, "J pel"tão atle<!('a.no
atuou b"rn e. p' "e7e' e-

�nte ·0
quadro 'SampauEno pnrrti
r.ccu Góla, oue realizou
seu melhor desempenho <1;)

certarre. Outros b(;n3 e!e
mentos fOr?ffi Aniel, Car

linhos I Ju:,lcí e Omi. es
te entrandn no final d,

primeiro tempo em substi

tu'ção a Arnold, que não
aprovou. Os doi:-; arQugiros
e�t!veram pouco empenha
rias c n:'.ls t,entn� não tjv�
rám culpa alg'uma.

ARBITRAGEM

Nilo Sllvo.. funcionou:la
direção do cotejo. CGffi bom

trabslho, não tendo influ
ência alguma nos gols, O

penalty féll bem ma:cadJ.

Itce. que. enratvev'oc com

uma deci�ão do \ apitador.
atirou a perore para bem

longe. Todos Os três j:>ga
d:);es foram ap'O'nas adver
tldcs .::e10 apitador, quan
do o certo seria expulsá-h:)";
do gramad:J.

OS QUADReS

EIs como formaram
dois auadros:
ATLETICO - Rebertn;

Waldir, krérico e Alemão;
Cul:ea e Tele: Arí. Sorru-

EmpatePorém, foi complacente
para ccrn Osvaldo e Macha •
do que tnvaram ponta:pég qUlstouao cairtm ao :<>:.10 1\pos a

disputa de um lance� Cu-

tos. Osvaldo c Cesário.
SAO PAULO _. Marco,

Ourünhcs L Luiz Henrique
Arnoldo (Ü,ni) e Juricy:
Anid c Oládlo; Carlinhos
II. Geia. Macha(lo e Al
bert.,.

PRELIMINAR

No jog() )',ealizJ(lo coJUo
preliminar e entre Os qua
dro" de juvenis dos !U"s
mos :l vitória sorriu ao Sã.O
Paula pclo e�core de 6 x Q

bitro que permitiu que (!

"tank" bugr.no atirasse ao

arco, tendo Pomplona es

palmado a pelota que vot
teu aos pés. do atacante.
que fuzilou nó' 'canto. em

p rtando a r-efrega.
Acs 32 mínutcs. Maiquc.

ínveatícoo pelo seu setor
atir-ou rasteiro e cem ví a
rêncta para consignar o "e

gundo gol. iazendo o qua
dro paulairid üderar nova

mente o marcador. lideran
ça, essa que percurarra até
o final do jogo. .

Aos 9 minutos da segun
da etapa, servindo-se de
um centro ri,? Mh'que. o

"center" Regé'i:io em espe
tacular "sem-ouro enviou
a pelota no ·ru,;guln esquer
do do arco- elevando para
três a um 'o escore. Sem
dúvida o msts belo gol da
tarde e um dos mat-, boni
tos do Campeonato.
Aos 26 minutos, o za

gueiro Ad:lSGn derrubou
R-:ldão nas proximidade;;
da "meia-Jua". tendo ()

árbitro !)unido a falta do
pl3yer paulaíno, ordenan
do chute contra a meta d>:'

Pampl�na. o que foi fdto
através d:> zagueiro Zeca
com um pod�rp.':{) arremes
so que o gUl\I'(!avalas cio
P3.ula RamQ:, c�palmou·
fazendo com que a es;:oera
d"" couro fôssc até o extre
ma Adilson que não he!<l
tau e atirnl forte' no can

com Sabor
Tubarãoem

to direito, vencendo a perí
cia de Pamplona e dimi

nuindo a. diferença.
Daí per frente reagiu ür

me o Guaraní que efetuou

varias mcursõcs perigo
sas à meta do bicampeão
da nídade. cuja retaguarda.
em tarde de gr-ande inspi
ração, com pnrnplcna- .J.
Batbta. AdilSon. cu e o ve-\
teruno e sempre eficiente

Nery efetuando um traba

lho realmente notável. im

pediu que os bugr-nos che

gassem novamente no ern

pate. Aos 38 minutos- c a

vante Rogério rrento a tren

te com Va,rrior c persegui
do por zéce. perdeu gran

de oportunidade para con

solidar D triunfo. arreme

sande pela linha de fundo.

Final; 3 x 2. orô Paula

Ramc· . .;. que. as-rim, vingou
se de) revê ... sofrido no tUI"-

OS MELHORES

No veneedo:', todJS atua

ram bem, exceção do "cen

ter" Rogério. qu··" ainda não
esta ambientado cnm o

qUtldro. Ponhn f:Ji ard;}l'(l

so f' valentt' e E,·.m g')l foi

alg'o de estupendci. Se. tI

vermes que destacar os

melhor('S do qU3d:·o. est[·s
feram Pam!llcnu. Ncry,. J
Batl ...ta, EH, Mérei:! e Mai

que. Hamilton enquanto
jogou correspondeu. Seu

ARBITRAGEM

oóe atirou na trave e a

bola acabou ncs pés de

Mach3do. o qual atrapa
lhou-se com Carlinhos lI.

en"éjanào a RObe:io m .. r

gulhar para a defesa. Nos
úl!;m:s minutos. avançan
do em profundidade. Culica
vê surgir uma oportunida
de de ouro e a desperdiça.
ati:ando f�ra. E o jogo é

dado per terminado. aS3j
na:ando o escore c.e 2 x12.

Osv,a!do, Figura Máxima

O Atlét'co teve figuras
lndivldual,s em maior sali
ência. de�tacando-'Se o tra
balho dI' O�valdo que f>J1
um !,crten�o na cancha,
p:nt ficando entre os vin
te-e-dois valeres. Secun
daram-no, na .eQuipe. Culi

ca, Am":ico. Sócrates. Ari,
Alemão e Waldir. sendo

respondeu.
No vencido- gostamos dOa

atuacõea de zéca. Gastão.
Man�uilh0t. Aciclo e Rol_
dão. s-noo regulares cs

eestantes, CX('('I;ão de Vã
nío que fri. ttgura negatl;

A direçã(.j co encontro

esteve a curao de Etnanl
Silva- que teve Nr:JS. um

dox . quais da nraior gravi
dade, -Pois nli visívot a po
",ição de imp[>d�'11ellto de

.Rcldão no receber a pelo.
ta de cavateeo para p. ,.

vocal' o gol i.nl�jal (\0:-: bu

grtnc-,

QUADROS

Formaram assim o; dois
times:
PAULA RAMOS _ Pam

plana: Adils()n. J. aansta.
Ne>ry " Hamilton (NetS(ln);
�li e Valtinhn: Mérc'o.

Galeg::. Rogério e Maíque
GUARANI __,_ Vaimor;

Gastãr:; Zéea_ Manguilhot
e Carlinhos.

PRELIMINAR

NJ ;rcllmlnar. que igua
da. houve jus�o empatc de
n.·.ente lOj ó,: dna e di�Pl:t,
tres tentos.

�e Vitória Con
o FIGUEIREt�SE

x"r,p'.l C,,,.,in'" �nhre n :o"'u regulares os res�antes. No

;�����:��;�:�J}::':;�� Tamb-e-'-m-n-o- Vo lei e BasCjueteI os
�:;:::��,,��::',���:�;;'�� Ilorianopolitonos fOIam soberanos
:�:�:�;;;:;:';;'�:;nm;� ranDú ven�eü cnma alitêntic� líderIhor entr""atlo e mqi� ob-

o campeonato carioca de fu_

tchol, em sua décima prlnu:irll
rorlali:" foi iniciado na �ext3
felr" com o prélio travado en_

lre Vasco da Gama e Bonl;Uces
IõU llue ólpresentou a vitória do

dube cruzmaltino por;; x O.

::\"0 sábado a rodada 1m'e s('gui
menlo Com mais dois jogOs, O . Jfu.
FlumInense pa!>sou rácilmenle

pelo Canto do Rio marcando

3 x O enquanlo O Botafogo P"�

sou �erii!s djflculdade� pai'"
"encer :lO Olaria P<.If 3 x 2,
DOm'nJ::o, o certame prosseru1u
"um dois jogos. No. chisslco o

HanltLi paSSou como autênlk<l

lider inviCto pelO Amérira

consignando .: x 2 enquanlo

'lue ('m Halo Del Simu, o Cam-

po Grande l'mpalou Coru o

MadUreira IWf t X I. QUI'.!II
f�lra a rodllu" ijHIÍ COffilllela
da Com o mateh Flamen):"o"
São Cdst6d,,_
.A próxima roduda marca:

Sãllado - Holorogo x Amt:rica

Domingo - Flumlnl'nse >< na"

Canw do lUo x I'orl"/{u"�a.
)"ascu ria (;:lm:o x Siío Crl�l,;_

t"ameogo x Olllriu

BUOSUCetl80 x Campo Grande
A otuul colocaçiio ate" Qu1n

to põ�to li :1 seguin"':
](>. lugar: Haolfu Com 1 P.I).

20. ]'!gar: }>'Inmloen�e x Unta

fORO cOm � P.P.

o POSTAL NO INTERIOR: UM
EMPATE E UMA DERROTA

A equipe do Postal Telena.. tallsla empatou em 1 J[ I, coo_
fico. dllal terceira colocada, tra' o Iplrnn"a de São Francil_
no certame de �orls,lonals da co do Sul, enquanto que na

tidade, I'Steve nC:Of$lonando tarde de domingo o quadrO do
ao norte do EBtado, nO sábado Correio e T.. légral08 caiu p3'a
.. domlnJro o CAxIas VOr I X l
S:illadD• à tarde, ., grimio P09

PlACARD ESPORTIVO DI DOMINGO
�'O I�TEP',nR DO EQ/lno

Em Crldómll em JOJtOll viU.
dos pelo Oampeooaw reglona..,
tivemOs a realização de doia

cotcjoe: O Itaúna trhudoa di ..

ante do Atlético por 2 • t, en_
quanto Igu!ll eontagem foi f,.

gllltrada a favor do eomanlá
rio C'Ontra o Bill VISta..
Em Jojn� e eanu QIl..

Ceu ao Postal Telegráfico da

c"pllal I'0r 4 X 1••

Em Brasque • Carlos R6uau�

IImpdOd com o Ollmplco de
Blumenall pu,. " :I 4,
Em Bilalltenau, o A.lml"ante

Barl'O!lo eolheu _tnpando trl�
unfo ao dobrar O FloJ'Blt3. a.

tual líder do CUlpeonato blu�

mlllDlueue, por t a t.
EIIl ltajll. o MareOlo Dias

goleou ao 'l'jraucntrs de Tlju_
eas por li x·l.

.10. lugar;

4". Jugar; AmériCa Com 6 1'.11

91).P.

fão brasileiro
quanto Brasília!

Alem dn eOuqulSla do Hlulo

l\;XO.

n" .loI:'OI� dt' Santa Catarina os

mpa1.l'1I dA capital dO});j,,,l.o

"knn�"r"ln nllll� dois titulo,:,
d� de�tuqufl pofa " �T ... t ..;.,,,,,,
barrlg!'_I'Crd!,.
:\Tesn",seIU rfuIi1.arqUlIlq,,'"

trelo.... pui� a ,d!. da dclega_
,,;iO mclr"'l)olihno, deu_se ii

No bas'l"etclwl F\"rlan"II"lj"
d�Cid;u (I tilulo cUm o� Joh";
I�nses. uporlunidade em QIIC

tílulo foi ,·on�lul�l ..du.

A esquadra do Figuei- chance de :,eus avante�.\'
ren,�e deslncou-..,e desta

Capital até TUba:âo, sâ
bad:> ultimo. oara saldar
um comoromhso aSf;umido
com o Hercilio Luz. local,
eongnominado o "Leão d:J
Sul". Sl'�uiu o quadro d�
Valmlr Dias dlsfaicado tiL'

trê.� valores exponencia:',
cio alvl-negr(J; Valêrio, R�
na Ido e o fi: queira Domí
Mas, m:::smo a�sim, o vice
'ide)' da CaPItal illlpres�io
n')u favúni.velm�nte a:J pú
blicctubarúnense e. só não
triunf:m d"Vid", à falta de

mais (I zagueiru Cal"àzinho
que· no" últimos inst3nt�s
da sensacional justa fute
bolística perdeu uma pena
lidade máxima.

Ito marcou oS dob 8Jls
do quadr;) meLoprlltalll',
enquflnto quc o� do onze

l-:cal ft'lr�1l1 ()btid'Js p;lr
Gonzaga

Formou aStlim o Figuei
rense: Jocely: Marreco.
Zilton, Carazinho �, Manoel
(d.e;:cis Ils')l1); Sergio e Cc
ceu; 'Vilson It�, Helinho e

Noronha .

NOS TEMOS
�

APE(A III
ele que você precisa!
No qualidade de revendedores auto

rizados, podemos. resolver seu pro
blema sem demoro. Em nosso estoque
tocê encontrará - com certeza - c

peço ou o acessório que procura, o

preço de tabelo, genuínos, testados
em labor-ot6rio, garantidos pela mar

co IH. E, no caso de qualquer con

sulto s6bre o seu Jnlernationol, lere

mos o máximo prazer em otendê-Ic..

oi.

Representante .rol nesta cidade

G. SOCAS S/A
COMtRCIO '

REPRESENTAÇOES
fuLVIO ADUCCI 72' _

ESTREITO'
, m Irl'ç(1 a vista e o restQ

12 prestaçõeS iuro�
de openas 1 %

jptlvo. dai B�<'ln,,1Bnd"J ('

gol inal1g"ural, I<;t() ao� 24
minu'c". !,or 'ntcrmédio
de Osvaldo· crm um pe1o
t'lC'l de fora !la áre-a .flue

foi de enr-:-ntro a um drrs
postes do arco, "f' 'val"'mh
para as ,,:,�rie,. :<:,'b os clha
ns �ul1>res('s (h A"nu<>iro
M"rro (!Uf' _!:., .. t<!1 11�0 t'';

perava. Antefl (> rlf't),i do
gol acima, S<icr<l �e<:. em

duas cah"'rarJa� a.r-em""�,,u

por clm!l do B1'('O, o�"dt'n
do ex('elentes ocasiõe';; pu
marrar.

A se?'Vnrlfl et"o'l c(>me

çou �")m o S<ín p"nlo arer

tandfl ao: !<WlS J'nh<o<;( (>11-

QUBnt«1 ol1e clqudir'lva um

pouro. A��im· aM 7 mil1.u- -------------- _

tos. cObnllldn UM", fnl"a de
_ fora de á,.,n. n<ih j"II9.1nu

o e!lcore. ma� oArí. aos 11
mi�l1tos, Sl'rvirl .. · .. pr!' Ro
cratps nlle l''''r'''be)'� �f' 0<.:
VAlrlo. 1'1"fl'1(''l1l f'r)'ne e
mpten f"'r�,o n !lá �lr�Ho.
arrpm<><'�911(JO ? b"lii" de
couro n(> ânO"llo e�nue-do
do arco de M<trco, de�pm
patand" a t}B. .. tld�. Inves
tiu O Sã:> P<tlllo �. aos 14
minutos, Carllnh,- . .; II.
quando pre!)9raVa o arre

mêço final. ;á r"'nho (13,
áOPa. fn1 rI"'-�"h",� .. t}',," A
JTlo!l""O �""� .. ,., '-�J.,H.,." ll
I"u .... ri(> R. f.,l�'l -<1,.1 .... '1. ('o
hrflr>rl('_'!. C"rl'nh') I rnm

habj11d�de p'1ra t!'!ln�fQr_
má-la uo gr:! {ln rmp'Ite.
A lub. iJ'!(1fa· t �rnDu_.�e

pa':elha, nOfÓm (''ln> n A
Uétk'" m)í� l}rtle�r'd,)r. No
en·ant(', ,"11lT"'! rla� l""e�tí_
d"........",,, �"',.,,,,..{! O
a.ó !'i'·,e r":'j;<; il1!'ron

o p:mt..1 ' ria. �da..
. ;4:
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ia Pelo Coronel. ARGENS
:s' c::lll sati..;fação . que

��:�JC::�:� dia���p��a�;�
�!l Semann da Pá tna, d-'

filar ao Povo de Santa C, �

t,arlna e parti:ularmt'n:c.
ac'; jovens

deste ;lnc�u
DJifllvill10SO. berço de t�J
nustres e grandes brast

lel]'Ü�:
g o faço. com tanto mais

alf!lria. por quanto não

cunsidero um fI matei

nesta terra. onde. na,

and�nça.'l em numpr.men

III de obrlgacôe-. pi-rluatre!
$I minha moctda 'e. e am

o;atisfaçà.? e orgulho. as

tt:ras rece-iedae do Sul

para o preoaro íníclal das

tU1turas. e as quiçara� cem

seUS recôncavo,; carbl;nl
[tros. fornecedores da hu

lha que alimenta, -em Vul

ta Red'Jndl. a',i fraguas do

prog!:esso .'.)ndc l'ech na o

metal candente. D.llcer�e

JUIZ DE DIREITO DA

pRIMEIRA VARA CIVEL

DA COMARCA DE FLQ-

RIANOPOLIS

EdItal de citação de

CANTIDO DAS NE

VES ANDRADE, com o

prazo de trinta 130)

dias.

o Doutor EUCLYDES

DE CF.:RQUEIRA CIN

TRA, Ju�z de Dil'e:to
da }lI. Vara Cível da

Com3l"ea de Flo.ianó

pdi3. E;;tado dp San

ta Catarina·

FAZ saber aJS que {) pre
sente edital virem ou dele

tiverem conhecimen:.o que,

pt(I«:.i.'ando-se nr>st.e Juizo

(Pra§a P.ereiJ.la- Qi.�veir!l.

lO) o arrolamento dos bens

deixados :'01' falecimento
de GUIOMAR MOR�:JRA
DE ANDRADE. e c:ll1standO
estar o hE'rd�iro CANTíDIO
DAS NEVES Ar.."DRADE re-

de nossa grandeza.
FaGo-o ainda como ve

lho aoldudo que como tan
t », outros cat�ri."Qn�"<;.

teve a grande ventura do
lutar nela rea í.rruaçeo na

hberdade dos I'JOV:JS·

faldas c nos al�mtis dos

J\prm!nos.
Faço-o finalmente, com

entcs'asmo e rervôc cívico
cri-es os rastos de nessa

Hlatórta. tào rica. em en

smameuto, quão jalena ce

dign'ftcantes exemplos de

hercíemo-, P e-crtrtcce.
Mel:'; oarrtctos. todos os

que rica der-edrntamos na

fonte da História vemos

nl') "'1:!ete de see-nbro'' um'

m'Jtlvo cara ::;uardarmos
as deutero�es de um p3 ".;a

do que nos o:gulha desde
os prlmól'll'o3 de nJ,ssa e

vcluçõ,'l n,tiv·sta.
E mergulhando m,:i�as

raise.� primevafl, desfilam.

EDIT-AL
s'dindo na cidade de Rio

Grande, Estado do Rio
Grande do Sul. segundJ a

firmaçãc do inventariante
EDUARDO ANFILúQUIO
DE ANDRADE, pelo pr-esen
te edlt�l, com o p:a:n de

trinta (30) dias. fica o

m-e.�mo h!'rde'ro citado

para. 110 !ll'azo de cincO

(5) diR·,· que correrá em

Cartório, após a termina

ção de prazo dêste edital,
fala� sobre as primeiras
d-eclaraçi'les e aCJmp3nhar
os demais têrmos do arro

lan:entl') (autos nO 190-63)

até Cnal �entença, sob as

p2na3 d,) lei. Em virtude

(\9 que expectem-se o pre
s(.!nte e outro!> iguai�, que

serão puillicacIcs e afixados
na f-:rma legaL Flor'anó

!l!C'lis. 3 de setembro de .

19ia .•• Eu.· IC8i-..lc,; Salda

nha), E·crivão. o fiz e subs
crevi.

EUCLYDES DE C"'R

QUEIRA CINTRA. Juiz de

Direito da 13.. Vara Cível.

CAMPEONATO PAULISTA
DE FUTEBOL

o Ca moecnllto p ..ulil.ta t!� após estar perdendo por 1 x ()

rutebol h'H" and�n,('nt{l (Ia Em I"residente l"rudente a p�u

tarde de domlng", com II de- denHna "enc'eu com m,;rito�

tllaçiio de três cotej(l": " I'"rtu!!:,uiisn d(' }}esportos Imr

Em SantOs o Sã" I"'udo 111_ li).: 1 I'nCluanto que em Araqnn

tou muit" IHlTa trlunfn"'lIl'llo Ta" Ferruvliirla caia 1,ara o

o mode�t,o .Inhaclunr" pur Z '( 1 Cnmcrclnl pOT :.! :< 1

tlu�es Cariocas �o Inferior

ante nossos olhos, as ex

pree-tva-, figuras de uma

série de vultos e márttrcs

que planlfcaram, pam au

tores da Independência. o

caminho mie os c anduzt

ria à meta ela überdade.
Data Q.e 1710 o 10 movi

mcno ltoerat at.r e-r, n-ssa

terra. É BERNARDO VIEI

nA o herói des-sa faqanha
que tem rr-ír-rfda-'> n,,�

fastos de toda o. América.
E no necire, o Udad�r cl,s

palrnare s -rocr-ma a :e

públ'ca n-» mn'dea da C?

Veneza d- rrotaneo r om

seus .!n'ríc·{):; o O:verna

por castro Caldas.
Tal ac-nteetmento. p?r

.-eu caráter rc�t:i!o e t'xls

tênri� efêmera, n�s>lü ii.

H·J;tórla com') �Impl�:; mo
v''11entoJ mo··vísta, n<t "l'es

ma eó:r'l'a m;e a c]:) FELTPE

DOS SAN1'OS ('ln 1720,
cujo marti�lo fez b'1nhnr,
CGm '.ieu san"'ue �ener()So.
ao; ruas da lendárl, e he

róica Vila Rica. a· ra�tad()

que fôra �eu c�J'po por C(l,

vu\');,; bravios.
Em 1766, no Est?do do

R'o' se ce�t:learnm p�lo
traba1h'1 J'b!"ral a� f'P'lIras

<].e • JOSÉ MARTL."IfIA"TO.
JOAQUIM DA MAIA e DO

MINGOS VIDAL B.\RBO

SA.
Em 1786, fora da C, 'ônia.

em Coimbra. 12 E',turl:mt('�
bn'ileios 3(' articulam
numa c:::njura pela inde

�endênc'a pátria.
Contud'). é em Minas que

a causa d J Liberdade in

flama e exal a o .�cntilllen
to �-:JUlar. Litendcs, lTI'1.

gist�ados. padr,es c milita

res mare,3m notaw:!! ('tapa
na ar:ancada v!torlc·,;a.
E na vmBgcm do tempO,

alicer�ado c:::m Os supli
cios e dCgn>d:)�, um nede�

t"'!-8& I 'v::;nlR � �"pri
d3de. Tlraden'es! E o Alfé

res tranqu:lo e maje<:k'iO.
env{']'ôc em seu suár'o bran

co no alto:> (b patríbulo.

jungindo ao b3._aço. l-ionl

ditô;o C0ffiO qu� advinh::m

do no eu holccaust'J a

grandeza. do Br:::sil futu

ro! ..

1817. é a ep"céla pernan

bucana que t-orna C(lntagio
50 o princi9:0 da J'berda

d,.
O Norc'.t.,ie é flBCudid? da

B!lhh ao Cearú. e JOS:!!:

LUI? MENDONÇA -" fia ()

O:vÓrno. quc em ..!l'.;:tOS 3

meses, regeria os dest'nos da

novel re.l:úbllcél.. Segue-Re
o Cél'CO pela MetrÓPole, os

insurgente� e B'� Idéias li

beralistas são mais umel,

vez afJ!:!;ados em pngue.

A 13 de Junhl') do r')rren

te ano· qua"e d"-pe:cebi
da dr'; bra ... ileiros, foi co

memorada, nela Ma':inha

de GU'-'l'l'a, a pas,;gem do
2Q CENTENAR!O de n3.S

c'mento dl, Patriarca· crb-

o t'lamePl(o. Irllnsfcrlntln' tendo trlunrado por" :o; 3. O

,na partida com o Sã" Crl�tó- Vasco jogou em Sall'adnr. na

�o a noite de qUarta r('lra, Bahia, perdendo para ... Ipir:H'-

i�ou domin!t" elll l'nrtalHIl !('a: I" O.

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO' BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

CIA. �lETRO QUíMICA flUMINENSE \

Embalagem Industrial:
Sacol muhilolh05 (Popol e Plástico) de .50 �uilos

Embclogem Dom_tica: -

Coi"o$ de pcpelõo com 24 pacotes pI6$tic�S de I 1/2 Ib

Representantes poro os

hlodo� de Santo Cotorino e Poron6

PPE S.A.

Joíl'will''!I ". Slum13nou 'ti Curitiba

d�r d; nossa A'r�ada cuj o

acervo. asstnala feitos gto
rtosos que muito nca ufa

nam.

Artlfice tambêm da nos

sa INDEPENDENCIA -

JOSÉ BONIFACIO DE AN

DRADE lE SILVA - não

foi somente UT
. ábr'i f' "X

rênuo jutadc- pela eman

cipação pátr a mas. um es

tadtste {I� Iarga vtsão que

scube anroveitar, na ccn

ou'<ta "da "sua mé'a, a se

mente rrue frutificava da

p na e 'do .verbo d� 8"U�

«rande- f'lho": BASILIO

DA GAMA· CLATIDIO :r.·1A.·

NOEL OON'lAGA. MO

RAIS e SILVA. Anâr'adas

Se\lS 'rmi'oc;; J> tantcs ou

'ros qU(? ;:nub�.am. n1 di

zer do LATINO COELHO:
"Com :1 ·r?zã�· u::.g:a,:, t' (lue

a prí.tria devia �') cic'adã-o".
Mé'l'cê dé �,U:1 cultura, de

slla extrutun moral e dos

seus ,,�ndore::; d·e e·.itadis

ta. lmn-e-;8-.o P,t':'iarca fi.

D. PEdro r e, a sua influ

énc'a n!Js decí�6-es dc fu

turo Im::erad ::-, fazem-no

tomar, di.· a di9., atitudes

carla v","z n-a's }>"'" a

Côr'c de Portugal, culmi

nand'1 ·rom � h-"�"

DZPENDENCIA nas MAR

GENS DO IPIRANGA
A prcclamaçáo (\<:1 In::!e

pendênria não p'J1e ser

eSQuec'd' cerno fa+-�r da

fo�macãc rpp'.lblican!L Pl.

ra cude 8e vasaV3 a t�n

dênc'a cívica do::> filhcs d1J

Brasil.
E as nt·.;�as c('nf1ui.,tas

po�teriores v'e,am demnn,.;

tra1' a vocaçáo l:beral do

prVI), confubs'anciad<l no

dístico do nenr'àCl "er"e

Amal'plo _ ORDEM E PRO

GRESSO
po s b�m m!'uc j(lv'.'n5

cl,l.ta�inetas.
e BNl"il e ... já. ,h.�ie e110io

de lIbpredd�� e�quec1dc"
cio jUfl:O '1:Fsado, ,'H1Si"s:'i

pelo rrtôrno ,?O f."gime do

relho e elo p"-'lour'nho.
SaJ os. filhns espúri�s

deste país p�'edestinadc que
"e al"'oram mentÜ'�ei de

"n"VQS rumcos·'. que ::;re

gtlCi: :t:)')l' des'Jo111li::c'm?nto
e adctam per ambiçãJ dou

trina)!, outra.::. para galga
r".m p:stcs de ffio,mclo que,

p�r tib eza e incapacidade,
não podem almeja'r.
Somente os levianos, OS

medíccres e enfatuados, os

cópticos de pleno feito, por

cCffi'Jdismo ou .esperteza,
ê .que se rev'11tpm ("",,+�'l

a liberdade em que vive

mo�, esperando ;lh,gar !:luas

taras num nivelamento sO

c· ai c material contrá·rio a

todes (!s direitos humanos,

_ só prcpiciados lpelo tra

ba'ho hone-.>bo e pelo desen

volvimento cultural e téc

nico adqulrid:s na escola

da v'da, livremente ori.en

tada.

Al'orE - G'JARDE - VISITE
D' !RI-Bi'QCOS

E é de se ver, a pretex- posiç"e'� rrue c.ff:v2ria cio- Creta em vós' ml'c;(lade pl'e��"" fi tortas as gran

te de conquistas sociais, a sam n.e gu r 'ar como in de minha te -ra. qu _: "a ,
",� n. <;so gtoro-

desmo'allzaqõ"n dos no. ,-.; te'
e que há de ser

principias de ba-e, o des- jíbem l em prú- G un.ãc e

prestígtq das autcr.code«- üca.
hts.órt-

as 'nversões do cn-rta on- obcorva-ee, hoje', o ao- ' sustentá

de as dites são sub'.,tttui- lapament o dJ cn rae.e e,;, 1 1, ' tnst tu çilo

das por Jl;e�:.dr(. (,t r.va

-ôrca num r:rndtl'! ," t,·,,_

mãnco 'ncendlmento à pro
íetar eacüo
'gc.b a aanoct-e ce um

naclon,-!:,;ma d- recceãs.

pr -gam as greve c � o: 115,

a õerrtouéa t." � íd 1:� c.

em "-. a .êe:r:(,:l.'] dC;5
no ('; 111S -r as CI U'l1!

co - r; rd 'la ce vaçao

rca �"U�C3'l atu-t a i

n&:c:a rlc� ri r!g�n"
rã a m�lh r am (;0

.c u h n- '!-]e d ,. :;:me
rcu h 'l ,n;

nta; \':1'::; de diKsolução
soCial. p·,.ic
rcnquia.as e os nossos

p. .ncíp.os esp ritu '.S., para
dar :1'_ ' a cr j_ s e La-

"l e -tvt-

_. 11 aactss e

a-c n ai i s,

Ilj('onfotm�.d"s.
O �-r..'� n ",. �)I ., Nã f. �-...:-l"1

fr� � TI ,\ l 11�, íl �

sé:iI. (:'n"t·u' : - De \:1':1 ç-
Il:ldn, til l·n;'n ,I:.' 0.";1 "en r5" 'r 1 �cr

Qu-e, eu tê"lll"<: �c' ir;)s p::'i"'i'J:;
d.Innde]11' 'lt F'<<.;R ,f"

de., n:tr mi,:a,'; de 0.11 1, n� nl':'é!a "'1>,

a ll"aicrl� imp";'l'<6:1. de ci'

uma p1��"'j(l'H'e S'l" rI h_ ,2� de rt'C" Ih m:;no.J, sei" ()

�erd,endo dia a dia t"l':'e- Ol 'nelo c !io· �esc�:"'ba 1')1' 'C da famí-

no ante a� jd�la. f:J.[' '6 �<; t.&Z dz.<; co!�n9.S v r n.es l'a.

e ab:J.n"cn�'nd1. (',"'l"f'n�n- _ f'U rep·to ("om ccmicç:1ol r. o em "ós, FORÇAS

d!lmer.te ao allv' ir·ll. e �.�rvcr. AR��'rA'3 )

ANOTE as vantagens: mão-dt:-obra e reduz la em

70%; o t�'l1tP() de construção e 70% men')r; material

mais barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebôc'J. As

paredes não deixam passar ruldo, umidade ou
j
calor e

têm durabilidade iJimif'ada.
GUARDE o endereço: - Escritório à Rua Felipe

Schrnidt 34 I" andar. Fábrica em Coqueiros - quase de

fron a Salga.
VISITE a casa modêlo, ao lado da fábrica e certi

fique-se :pessoalmente, de que você mesmo já pode
in'.ciar sua construção.

DURIEUX & ClA. LTDA

Fábrica. de blocos de cmnento - tijolos de concreto
_ com encaixes-

VENDE-SE

I. '

,.,'" 11". vcn

·:e"':::.ndj

.) {t'_. c-trê
h 111 craro

p- -eçêo.
fi fé.

ç
1 R'J-UE

i- d'>
.

p"'rta
:lo :bter a

€-�írito
.,

h� '1 !1'lm:m.
dl:"f'mos

" �"e p1.dfi-
ca n" ê\dn. em inaba-
L ,t '�m;ne"ãCl _ ue

1 ftr!'c'l _ (!'.lan
e'e �r o �l'S

r 'to e d;:.

l

tomba!'lento e restaurar n

,1,;";:11 r :)r,-,(1 {.) ·"m que fu"

ClOna.

No b,nquete de m',is C1�

dUL.;:..ntas talheres, que íci
oferecido à caravana gOV8'"
namcntal, composta pelos
Pre--;identes elo Tribunal .dl

Justiça e de Contas e d

seus acessares mais dir

tos, e dep. Armando Cali

u -""s não consultam
1; H:-' -�- de '�allt;J Cata

J'i�;:J.. C ."lamandl') que cpc-
6rn:l, cada qual
a l't.ha e se1'!".

se aias arf'm, cutn

�''1 Sl1<:'" 18sponsatl!'
p r�nt:' () povo den-

,,-"::10 princíT)�O d,�

" I 'm:lçôt::S po�i
'''enscs, tomou o

T' \0 de Laguna
plo a ser se

f: to os l3.gunen·
e a visita do Che

Li':o ao seu mu·

en�arilhavam seus

cs p"rtidáriOS e
-

c �r. e julgar em

;wos a presta
do seu Cc·

v' nQ. Á " ação tom"lu-

p e 'idente no Ia

to de t€1' ·ido o Governa'

d )mpic.o três. ô·

I) �e'l dlscuro;;ú

j:' La 'did� de ,,J'!

Esculat!:H .1csl'iIam festivamente em hi);."1CL.",í;::'_'l a.o Governado:- Celso R"mos

(Cont. da l' !lá�.)
vernador Celso R,amos isso
serviu como um testemu

nho cabal que sua ação ad,

ministrativa ultrapassa os

!imltes de um programn.

,governamental político, pa-
ra se colocar em perfeHa
consonÂncia com as neCG"

sidades de todos os catá!'!
nenses. Até mesmo alguns
lagunenses se SUI'?reende
ram com as manifcstacõ9s
de acolhir;la dada ao Gover

nado� do EstRdo, afirmao']
do que nun�rt a'1 eo; T "<>:UJl'.J

reservára tamant,a rer,,]).
cÃ') a outro homem )Q:b'i·

Para outros tud) aquilo
era períeit mente. raturnl.

Cidade que i re,,,, ·cnto'.l

com brilho'" e r "'J

nõmica E politi 1 do .;':1,
esquec'dn ,I ),. !l l)

blicos, Ioi Ufl,'!in:,n';) :2

ser alijada do ritme de pr>

gresso do Estado " a CO"l

Unuar 110 mesmo desam

paro, LaQ'llQa terr'1inaria

por desintegrar·se totalmen·

te da vida clltarinel1se. Seu

p9.�sadO cheio de glórias
pela con"'u;sta do rectme

em qne h'),�e vive o Pais.
nunca lhe serviu pnra 11'>

suas justas r('ivin(rcarõ,�s
c n c o n t r a r reSsonância,
Alheia ao Progresso, Lagu·
na caminhava pAra um fu

turo obscuro. Contr9rlRnrio

interpretan�o a sinceridad::
das· manifes+p�fles, S'ir-nn_

va em seu brilhante ruscur-
50 que "os lagu.I"',.�.' ,1:)

tanto serem e�que"idn:;
aprenderam l1 não esque-

Por coincidência, no dia
da visita do Governador
Celso Ramps, est<l.va fazen
do precisam"'nte um ano

que havia sido lançada a

pedra fundamental do gran
de ginásio estadual, uma

das obras que o Govêrno
do Estado ·e...ecuta naquele
município. O moderno prtÍ
mo está concluido, faltando
epenas detalh€'s de acabs
menta e êsse rítmo din;J.·

(J com q'.1f' fni at'lc:1do
c1� na·se a reCllne'rf'.r .,

-

'f) perdido pois embc
ra I. açma seja berço de
.,. 'nries vr.l0res na cu1tnril.

arinense, não dispunha
c' um estaheledmen;o :).8

-""".in') secundârio p'lra h, ,-

Outras obras há muito
reclamadas pelos lagunen
ses e aue v,,:ora e�tão [len

do re3n}'i'c'lS pelo Gov;r
n'l lia ��·"rl-'. S;;'1 !I'l re<ru

lariza"ões dos serviços de

enerzia e'étrioa, para o

que será construída unl.\

nova réde de rlj'ltribllicao,
e rl� r_l},i'stfdmento dngu<l.
Como parte das homen:l.-

F"'l�"'ua com 7 e me\') m'lh"EY-; de terra, ó�tma para

crl(> .. o;O oo��u'nrl(' tprra'" el," ('r�.""'lJC-. 'll"("l'"'' e mat'l'

inrlu'ncl"- a!,,"'('xl)"l"gdampntl' 2 �I'O
-

(> � "nn �'1",.,,,,lr�,,, d"

ccrt-e nara Se-:-rar'as e c�a de 10.000 pinhe!ros novos

com c;rca de 50% em ponto de corte para pasta mecâ

nica
LOCAL DA FAZENDA: AGUAS BRANCAS - URUBIC!

TRATAR COM: _ ADALBERTlNO MATOS: No lo

cal acima.'
OU COM: _ VITóRIO CECHETTO - Rua Almi-

á;ffi! :r�moeg�, v��ia -o:�rla�:�:�ar, Illcettando-�
também. parte a vb;ta e parte íinanciada.

êsse hAbitual eso'1ecimen- gE'!l_'> nre<:�?<t'l<; pelos lngu·
to, o Governador Celso Ra· neIlSe ao Gove1'!1ndor Ce1",o

tn ....s v ...1t"11 n """1,.,,,,,1' d"s ��, ('�l""r"'''''1 um r12"

f"eus lnh .. fI""e" p"'ra t'I"e -,,>'1 �e" 1"- f,'l"Í.T'!E'te dt,

I,a�na re�l1ne"e o luaar ,,-,,,,'<r) '--"'., " v -?"'l e

de dr>«tAQUrl nU9 l'!1e é me- 'I\� ". '1<'''''. �"<>üi��, o Chl?-

recido nA vida catarinense. fe do Exe8Utivo, inaugurou
E o Govêrno af constrói a l)raf'''' V·-:V'. T?�1l'ons e d'3;::'
obras de grande Importãn- cortinou um retrato de Nf

da. A calorosa acolhida ex- rÊ"l R�mos no Museu His

pressava um tributo de tórico Anita Garibaldi, obra
f:'ratidão dos lawnen'les ")& (lue, cluund'J da sua funda

la atenção com que seu rnu· �ào, cnmo presidente d�

ntelpto vem do tnt.t dn �UCftl-'f1Htonl'!ett o p.

pelo Oovêrno do Estado e trimônio Histórico e Artis
o c;leputad() Armando Calil. tioo Nacio::la� D. t-azer o15-9-6J.

partidos r
cendo me

singular. A l'

s.ilmentos (

dor Cels) 11

ficou acentm da. q'
Dr. Luiz Bessa, pôs em -

lêvo a pessoa e a admini

tração do ilustre visit<>

tp, faJnndo em nome dr<

e1fl!'lseS produtoras, cmpr,

[;"CJ1S e empregf\t'lores.
Disrursando após oba"

qll� te, O Governador Ce1$'

gl'a.l1r'
aclamncl'l r"rr: �tllsiasP'l

pelof" pre!'lpntes. Reclaman·

do o comportamento da

on".,i('p'l, colo('(\U em cvi

dênr1rt a f,,;";,-l,,('1p nl')'!t;.
('''I. el:) País, afirmando qu(',
sem querer ser alheio e

ml'!!':l"!1O desejAndo a fisc'l
jbq"ifl d,--.s !;etlS atas ue--

10<: que estão fera do Go
,(;rno, os r.1flt"'dos por eles

Deputado Armando CaIU,
em SU:'l. b"ll"ante oração, diz
que Of" l. men'ieS jamaJ.

o de que Celso

R'3.ffiOS está fazendo por

RAal:lG
ue ,�Sn!TAç5ES A. s. LARA, h' 34 Iilli)S pTOpmianllndB a mllts
efidenlecoNrfura

PUbliLilâriaaill��iSlietGd()O
Irasil,lIIIIplioV

�:�III�t;:t:s��ii�lii:�IK�IISa(::a S, VOS,9,e! ��!(�85pr�n:J;!:IO:"'�
Iro� p�blkllálius) wo!io II SUII repr Itfd3 à til 'IIr firmo do ...
nJro, E 1l()le: s6 ope .mos (Om I, A t, illl.M ÍQrRgl da
cada cidade. Pela intu, :l{ii::s Ii'i:.t" VA1QJt IIIJ esuevo pera

RESENTA ÕES A. S. LA�A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



autoridades, realizaram-se
em nossa Capital, as co

memorações do DIA DA

PATRIA, 'tendo como pon
to alto O desfile das forças
milltares sediadas em Flo

rianópolis.
'1

REVISTAS AS TROPAS

mirante Murilo do Vale e

Silva, passou em revista a

tropa, que logo em segui
da iniciou o desfile,

DESFILE

Sob aplausos da multi
dão abriu o desfile o desta
camento da Marinha de

Curso de Técnica Criminalistica: êxito Completo
Promovido pela Secreta- O professor Morris Gro- Aliança Para O Progresso Também destacamos a Consultor' Regional de Se.

ria da Segurança Pública, dsky, graças aos profundos e o imprescindivel epõto presença durante o Curso, gurança Pública para 08
em acórdc com a "Aliança conhecimentos que possue, do Governador Celso Ra- do sr. Thomas H. Pillifant, Estados de Santa Catarina
Para O Progresso", encero possibilitou as autoridades e Paraná.
rou-se o "Curso Intensivo policiais locais e a todos os

de Técnica Crímínalística". que frequentaram o rererí-
As aulas foram ministra- do Curso, novos conheci.

das pelo Professor Morris mentos no setor da Crtmí

Grodsky, Criminalista do naUstica.
Condado de San Matheú,
do City College Of San Ao final de cada aula, os

Francisco. No presente mo.

menta, o professor Morris

Grodsky é Consultor 'récní

co de crímmeusttce da

Aliança Para O Progresso,
para o Brasil.

.

A exemplo do que ocor

reu em Florianópolis. curo

sos idênticos foram mínís
tradús em Minas Gerais,
Salvador, Goiás, Curítiba e

Brasília, onde reside atual

mente.

Os fJagrflntc:-õ t.xam aspectos da parada militar do "DIA DA PÁTRIA", vendo-se
no p rmreiro, o batalhão da Escola de Aprendizes Marinheiros, c no segundo o

14" 8.C. quando passava em frente ao palanque oficial

MOVIMENTA
çÃO DE

PREFEITOS NA
CAPITAL

O Sr. Alfred Darcy Ad·

dison, Prefeito do municl·

pio de São Francisco do

Sul, esteve com o Governa·

dor Celso Ramos.

A vinda do governante
francisquense a FIorl<mÓpo·
lis devcu-t.e :. �(�:..,.::�.") i':l

, data da visi ;1 do , r. Celso

"�;�Ii10S tl hn.Jl�rl�t(' j'1{!:,

�a-"'porttlllrlfl �'dl) N'Ott� tu·

do esperanças de encontra

rem mais esqueletos e ob

jetos daquela antiga civí

lização. O que foi encon

trado até agora, resulta de

uma exploração iniciada

em agôsto do corrente ano.

A equipe do Padre Rohr
realiza seus trabalhos au

torizada e fiscalizada por
lei federal. O Govêrno do

'F-starlro concorre com au-

xilios, fornecendo opera
rios para as escavações. No
fim dêste ano O Museu do
Homem Americano será
definitivamente aberto ao

público, funcionando aín
da no Colégio Catarinense.
O Governador Celso Ramos
já concedeu uma verba es

pecial para a instituição,
fornecendo recursos para a

sua instalação.
A exposição, nas vitrines

da Loja Hoepcke, deverá

Museu dOI1.Homem Americano expõe Fósseis
encontrados em Florianópolis �!:E:r;p:�:'E�i '';::;":=;di:�'ta ainda

professor de Ciências no A
.

tênciColégio Catarinense, já ten- SSIS enclado sido seu Diretor. Fez
curso de Arqueologia, aper·

.

feiçoando seus conhecímen-

estuda rto, sóbre a matéria • foi
ainda fundador da Facul
dade de Folosofia de Santa

Catarina, hoje da trníverst-
dade.

.

Por iniciativa do Padre

Rohr, o Museu do Homem

Americano, com sede no

Colégio Catarinense, abriu

ao publico exposição de es

queletos humanos encon

trados em Florianópolis, na
Tapera, a poucos metros

de profundidade de um ve

lho gramado onde as cnen

ças jogavam futebol. A

mostra consta de três

"stands", nas vitrines da

���oa:�o,p��" G�:���';;::; !t1r..uguraç,jo e Benc,ão daCelso Ramos, outro ao Dr.
Aderbal Ramos da Silva c

M d S d L:=: ao Reitor Ferreira ,atriz o aco os imões,
Os esqueletos, em n-r-te- Reportagem tih .f.S.3,

ro de 79 aehava-n-se -crau- Coristituiu, sem' dúvida,
tados em uma área aoroxí-

um acontecimento de ex
mada de 100 metros que- cepcional relêvo, não só
drados, dispostos em ctr-

nos meios religiosos como
culo, ao redor de um Iôrno

nos n-etos sociais, tanto da
central. Próximo a cada es- Capital como do futuroso
queleto, bem como no rôr- bairro do Saco dos Limões,
no central, havia carvão de sub-distrito da cidade, a <;0-
madeira petrificado. Padre ln"'f! n festiva inauguração e

Rohr afirma qUH a ã-ea ex- benção da magestosa .I,M�
piorada até agora, onde ro- tnz da Paróquia da qual é
ram encontrados os rõssers. padroeira Nossa Senhor-a
não se trata de um cemt- da Bôa Viagem.
térto. Presume ser de uma O antigo templo dôs :e
a I d e i a pré-colombíana, lugar, construido em remu

quando aquêles homens prt- tos tempos, reclamava um?
míttvos tinham por costu· radical remodela�.ão na su�
me sepultar seus mortos estrutura, tanto na part':!
sob o chão das choupanas, interna como na arcaiC'a
em sinal de respeito. O ida· parte externa.
de foi calculada em, mais Essa obra de reconstru
ou menos, mil anos. A for· ção importaria em grand\!
mação da cabeça dos esque- dispêndio, cujos recursos
letos apresenta caracteris· da Paróquia não eram mui.
ticas diversas da do homem tos. , SAO PAULO _ Tabem

BERMINGHAN (Alaba· vernador saiu' do Exército

���díbUf:!n,c�:�";:��:me: Foi olhando e mei':1fif) ·.no interior de S. Paulo a LONDRES - Foi criado :oa:, 9d�0!I�b�m� G��eor;; �=:;d�o�s�:�:e��ee: P:�� SECRETARIA DO .OESTE VAIestas considerações, que a longa estiagem vem csu· um estado Kurco indepen.

�;ia:;!: e::�ntaj::p�itad:: �:7:e r��:lu���IOC�o ����i�� ���!Odi���:s!e:�:I:�Ja�� �::::� �u�:�o e�nu���:;:e� :��l��� s�r�e!e�:���d:�� ���a:Us�r���. s� ��:e�ua� COME'CAR A FUNCIONAR
cobertas de jóias confec· ma, optando peJa construo taçõcs, a falta de �huvas A proclamação Coi feita pe.

tuas acusações de alguns o Senador é louco, porque Criada para a;;nder o gócios do Oeste
clonadas com dentes de ca· ção de um novo e belo �dl' está afetando seriamente a 10 Quartel Genera.l dessas

transtõrnos psiquiátricos. O um cavalo deu·lhe uma pa· complexo de problemas da Seu tittilar, cuja escolha
ção, amuletos de pedra, freio;' que' demonstrasse pe. safra de cereais. Na capital fôrças no Iraque. Musthafá �_.d_O_,,__d;_"_'_qu_e _

o Go- tada na cabeça. régião especifica de suas repercutiu tão favoràvel.
conchas, dentes de mamife- lo seu -'vulto e pela sua se· paulista, vários bairros es- EI Barzani, f)i proclamado

,----------

atividades, será instalada, mente nos circulas oestl·
ros, principalmente de si· bria Qstentação uma prov� tão sem água. Presidente provisório, até NOTrCIAS DE. BRASllIA dia 15, em Chapecó, a Se· nos, é o engenheiro Sera'
mio!; e felinos. Foram en· elo�'ente do progresso da que se escolha uma assem· cretaria de Estado dos Ne· fim Bertaso

:�t::�:p�:e���' n�a�:=: ;::���:�s. e do culto dos de�E�i���S�n��'m:�!�i�� bléia nacional. va!�����!A ;:;r�s S;;:i��r FI���S����e; �p::�e�:a�� -----------------
dos e martelos de pedra, e E assim foi l'esolvido e Embaixador. soviético em ��:��:,a��;h�ea a:��ir�� �o deCOr�el'Fdesta semana

vários outrods utensílios do· assim planejado, e faz ap,,· Berlim Oriental que uma RIO - A confederação presidência do Im:.tituto do �: �:7e�r��e;��::I, a����e;mésticos e e caça, numa , nas uns três anos atrás, te· eventual instalação de uma nacional dos trabalhadores
exploração em que �oram ve inicio a demoliçao da -missão comerciai o cultural na industria anunciou em

Açucar e do �lcol. com o regime de Colegiada

ire:sel����:o:êr: �eerr�� mA: ::!;:oi�:��,ed� e��:ob�� :: !���i�:::��a�r:s��: ����a�:iald;u�i��S�;:e;� BRAStLIA _ Iniciará ��:a Ap�::���s. : r�:�:::�:
buscas prosseguem, haven·

:0 a��e���o a=::I�;ze:�P���: �:i d�!��::da �o��f���:� !�:�:��� d�e��:;�s�:�o d: ��;�:s�osu�a���:��ers' d: ��I�d::e ��:aIn��it��:�nsa.
fartável, e condizente com Iim. serviâores feitas no corren. Inquérito constituída para BRASíLIA - Contraian·

'as exigências da épO<:8 e te ano nos institutos da pre.
apurar irregularidades na do informações excessiva·

·su� ,marcante evolução. QUEREM
vidência social. ::�ia.ep:a::���:� q:: �a::goP;-:�':ta�ea;su��: Leio que o operoso' deputado Ar.old8 Carvalho

Medindo cêrca de dezoito
RIO _ O ministro do

rem saber, porque aquela rá ainda esta semana, sua incluiu no orçamento da União uma verba de 5 mi·

�etr�: d���::e;��, tridn� EQUIPARArÇÃO Trabalho sr. Amaury Silva emprêsa determinou a cen· cadeira na Câmara Federal. lhões para a construção de um trapiche de atraca-

grande solidez e de modero declarou que adotará me· ��r�o::��:��mas oficiais �q:�:t:;:en�e e��:d�ãOd; ção r::v:��iC!iii�u:e� �:; -:�:idas.
nas Unhas de sobriedade, e AO' MP didas para apressar os es·

saúde do ex-chanceler. Mas, mesmo quandO governista no ãmbito fede·
In) rigoroso estilo funcio· tudos relativos ao rezonea·

ral com Jãnío na Presidencia e um correligionário no

�:I'M�t��r��n�:o ��2��� co:E�n='h�ir��E� �n���: �:;��t<1 �O�j!��:o�� ��: ADHEM'AR FALA NA POSSIBILIDADE Mi�lstério da Viação, as verbas aroldeanas nunca

mões prima pela sua bele· Tes da administração do salário-mínimo.'
'

DE GREVE NACIONAL ���:���;:'�u�O�e���i�:ta�O�:�: c:;:;� :I:��:��.as a

:�ae c��I;tr:����dO gõsto na ��r��s��ç:e:�� i:�e:::�: SANTOS _ Eleva.se a Agora, com o govêrno federal no PTB e com o

No seu magestoso inte· do de segurança para se· quarenta e dois o numero SÃO PAULO, 9 (OE) - diata sobre a situação dos ���r�ep�l:;e���:b:t:a�:� n� ��i���o�C:���;��á
o

ri'1r se destaC!am a grande rem equiparados aos pro· de navios ainda em fila no E dec1araç�s I)oje à imo enfermeiros' santistas, que
Será que São José não vai também embarcar em

��:�� :e:� S��t��e.�af.q��Dc�� �O:I��:S g�����OSI�:���S��: ��r:��:I::�:t���!:e%��n. ::�sad� ��;:�;ad��v:r��:: ��s�,�e�e�at�:o�;:ço:s::� canoinha furada?

("'ntrn <'01'''(0 dos laterais a maioria dos ,;portuários que de mercadorias. Nos: "HiÍ indicias de que podp· reunida esta tarde para
'

"""--�'-//.'
' c;:;:-;;;

t'lll nwrmorite, '1 m'!lpilo. Q1H' nuf('\'('m <'en'a de tre· ul�il'no.s t.res dias os pOI·· r:i !;Cl' defl:lgrada uma gre· traçar no,vos rU!l1_9S. A p'.l. ,�,�.u��.,",_<_e,',;(z '('" ,'_'1l1UJlo baixO. ern lJUt."' ... i,O· :lêntos )"1111' Ct.U ....t::1I0:>' HluH' .tuario_,> santislas hbcra· ve naeiollã!. se não 101 t:u' rede pUa�11>

v..:';_....
-----""

.""",.:'. va, as duas sactll:?ua_:'r't:'iw,w> ta:�� ... 'iõ>o'�� '.gtPit�,a�' �,c6JJ�f'ada umJ.1s&!uçau m,�:��\i(1qa.?o�, _:,,' ',:,,_,-:t '���"�,',:...,,��:{..(�" .�,.-'�
"

C ->I-� :,:'i :<!iÍr.i';,���,.: ,� "_ ,_ 'i,�)Vi,ii;:?<"'.':ib-,'tl,.e.,'�'","",--__ "_' '_--'_'_'_- -"'�'--�_'.."',-<!......:;
..
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çosas, os dois conrtssíonã
rios, simples e a cescober
to, o belo batistério, e no

alto, o vasto local do Córo

brias e lisas, numa pintura
única de fino gõsto.
São quarenta os vistosos

e confortáveis bancos de
e seus Acordeões. Todo o,
r'",') tia igreía foi revestido
de marmorite e todas as

cada lad�, per faz�ndo o to
tal de OItenta que compor
tam oitocentas pessôas seno

tadas.paredes da igreja são só-
(Cont. na 5' pág,)

AHGEl" ...Q (OE) 7"" O Pri· lia.' O povo do jovem Esta·
do africano, aprovou assim
a Constituição que estabe·,
Jece a formação de um país
com um partido único, 'e

com as rédeas do poder em
mãos de um p.'esidente.

metro, rv�ini�t.!o Ahmed Ben
Belal e o seu partido, a

Prente de Libertação Na
-Cionaí. obtiveram expres-
'siva vitória nb referendum
'realizado ontem na Argé·

- Ultimas Notícias

que a assistiram, foram
unânimes em atestar a ca

pacldade do in�gne Mes'tre
que, em bõa hora veio tra
zer seus ensinamentos À;

Policia Civil catarinense .

O Curso de Tecnica Cri
mínullstlca foI um antigo
sonho do dr. Jade Maga
lhães, titular da Segurança
em nosso Estado que, só
foi tornado em realidade
através de acordo com a

Estiveram com O oover
nadcr do Estado, o Sr. Bal-
dicero Filomeno, Diretor do
Departamento Estadual de

Caça e Pesca e o Sr. Horã
cio Rosa, Chefe do Setor de
Recursos Marinhos da FAO
(Organização de Alimenta
ção e Agricultura das Na

ções Unidas) com séde em

Roma.

Nesta ocasião o técnico
da FAO, disse ter vindo ao

nosso Estado para vêr de

perto os trabalhos de pes
quisas que o Departamento
Estadual de Caça e Pesca
vem realizando e estudar
as possibilidades de contt
nuar e ampliar a esststên
era uma vez que o Govêrno
continua a oferecer condi
ções de trabalho aos técni
cos da FAO.
Demonstrou também as

possibilidades do Estado
participar do Plano do Ftm
do Especial das Nações
Unidas, a qual prevê meto
res recursos para a pesca,

o cncbê mostra-nos o professor Morris Grotlsky, Criminalista Norte Americano,
ladeado pelos senhores: Thomas Pillifant, Consultor Regional de Segurança PÚ·
blica da Alian(:�'l Para o Progresso, Dr. Jade Magalhães Secretário da Segurança
Pública e dr, Jueélíc Costa Delegado Regional de Policia. O flagrante foi tomado

quando no gabinete do iiccretãrio de Segurança O Dr. Jade lUagalhães recepciona-
va as ilustres personalidades americanas

mais intensiva para
problema da Pesca

dentro de um plano a longo crustáceos e moluscos ser

prazo, já se encontrando virão para orientar os peso
na Superintendência do De- cadores e as indústrias no

senvolvimento da Pesca incremento a produção do

(SUPEDE) uma minuta que pescado.
.

deverá ser encaminhada a O Senhor Governador nico visitasse diversas re-

ONU, do Estado agra.àeceu di'ã8fl-

OUtros países da AJ;l1éri· do que espera COlltbYlftr á
ca do Sul, como o Peru, já receber esta colaboração a

foram beneficiados pelo fim de que possa obter ín

Fundo Especial das Naçõp.s formações seguras para po
Unidas, der planejar com segurança

o Desenvolvimento da Peso

o
ca em Santa Catarina.

Foi preparado pelo Sr,
Diretor do Departamento
de. Caça e Pesca, um pro

grama a fim de que o tOO-

gíões pesqueiras, podendo
ver escolas, ambulatórios e

entrepostos de pesca que o

govêrno está construindo

para beneficio dos peece
dores e estimular a pro

dução.
Salientou ainda o trabn

lho pioneiro, realizado por
Santa Catarina, e que teve
muito bôa repercusão, rea

lizando o primeiro levanta

menta dos recursos mario
nhos de nossa plataform ....

Contratando através do PIa·
no de Metas do Govêrno

(Plameg ), um barco de peso

�::�i'���dti!·�o�rtl�'hl
da dos -técnlcos da FAO.

OS importantes resulta

dos da descoberta de no.

vos fundos e a localização
de cardumes de peixes,

"O PARANÁ PRECISA DE VOCÊ
Ajudemos nossos irmãos do Paraná! Esta, é a cem

panha iniciada pelo programa "A HORA DO DESPER.TA·
DORo da Rádio Guarujá, visando angariar donativos e

fundos em ajuda aos nossos irmãos flagelados do pa',a·
na. Coopere você tambe��; eevíande-cos ag,salhps ou

medicamentos quE{ posterformente serão encaminhados
ao CeI. rtato Conti, seretário,

de ,segurança dof vizinho
Estado. Le�mbre·se; Él(_f> já nos ajudaram, agor1 chegou
a nossa vez. I, !J.V'"

B,D,E, INSTALARkNOVAS AGÊNCIAS
sãnta Catarina.Conforme os planos ela

borados, está prevista a ex·

pansão do .Banco de Desen·

volvimento do Estado.
A exemt>lo do municipio

de Presidente Getúlio, se

rão instaladas novas agên·
cias, na região Oeste de

Dia 14 do corrente, o G0-

vernador Celso Ramos pro
ceda à. inauguração da

agência de Xaxim; nos prl·
meiros dias de outubro vin·

douro, o beneficio atingirá
a cidade de Herval d'Oeste.

SENADOR E GOVERNADOR
ACUSAM-SE MUTUAMENTE:

LOUCURA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


