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, Ao SElXAlS NlwrfO -:âíida até � ... ;�-l.ix h.. , ri"
- dia 26 de julho de ÚGI I

Frente Fria: TGm !;t/_' .u: rft�:cs:,iil.ó A�nwst'ériea )Iédi!1: I'1028.7 Milibw"Cs: 'l'emperatura lUédja: 17.3 Centigra
dos; Umidade Jtelativa �iédia! 96.4%; Pluviosidade:
25 mms.: Negativo - )2,5 mn-s.: Negativo - Cumu
lus --- Stratus -_ Nevoeiro - Tempo Médio: Estavel
p:15sando a bom:

pere aplicarem sanções a
Do Senador Renato Ramos da Silva ao nosso D'iretor

, "

. Ao tomar conhecimento in;justificavel telegrama 'lhe enviou, incompreensível
maioria Tribunal Contas Estado vg expresso eminente amigo correlíginnârio mi

nha Integral et comovida sulidariedado pt Tenho a. certeza vg somente um lamen
tável equívoco urdido malícia facciosos adversários poderia pl'eiender vg tão Jnu
filmente vg manchar sua reconhecida Idoneidade moral et negar admirávet con

ceito do maís prestigioso et respeitado jorriálista Imprensa catarinense pt Ateu·
ciosas saudações Rcnato Ramos da Silva,

Apoio Integral QO Nosso üiretcr
, 1

o pessoal deste Diário '_ redação
administração _ colaboradores _ oficinas
_ abaixo assinados, tomando conhecimen
to de um telegrama do Tribunal de Contas
do Estado dirigida ao Sr. Dr. Rubens de

. Arruda Ramos, Diretor desta Folha, vêm
de público, hipotecar irrestrita solidarieda
de a. seu eminente Chefe e Anl,igo,_ .refutan
do insidiosa aleivosia à pessoa 'do [omalis-

-

ta, advogado, político e exemplar cidadão a

serviço de Santa Catarina � do Brasil,
Repelindo a insultuosa referência à ili

bada idoneidade moral e cívica do Dr. Ru
bens de Arruda Ramos, os signatários se

afirmam também agravados, com a injusti
ficável' 'alusão.

Florianópolis, 2·1 de juiho" de 196�.'
Domingos Fernandes de i<\qUU10 --- Gerente
Antônio F...lo ,�ilral e ;::;Um -- :F{<ld<.t�r..,cJ�_efe

-.-':l!;"-:;J' '-\1N1'}'" ';\'fEN'"'0 �D-f;' t}'DT'I'OR,I!'; L;.J .:J.I:"' '" .� ,�..� '\_•. ,.à. .L. '.f !� I..:J . ._ 1;.3 _ .. ,

.João Frauelsco Vaz Sepitiba
Pedro Paulo Maehado
Osvaldo Melo
Osmar Antônio Sehlinuwein - Depta. de Publi.cidade
Divino lUariot - Departamento Comercial

COLABORADORES
Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral
Prof. Alcides Abreu
Prof. Othon (�a'll:l Lôbo D'Eça
Coronel Cid Gdm:ag-a
l\'Iajor Ilderenso, Juvenal
-Major 'Edmundo, Bastos Jwuor) '.
Tito Carvalho- -' ;1">-:", I,;:í.i-
-Yoralécio Soare� '\. 'L-

,

L:1.fO
- Bartolomeu

W ter Lange
A. .artos Brito
C. Jamundá
João Nilo Linhares
Zuri 1\'Iachado

Jorge Roberto Buecheler

OFICINAS

,.\

Manoel Bitiencourt - Línotípísta
Olegário Ortíga - Línotípísta
Luiz Carlos Bruno - Linotipista
João Francisco da Silva - Linotipista

-

Anillton Sclunidt - Paginador
Delamar Santos - Paginador
Osmar Rainos - Pag�nador,
Wanderley Lemos -'- Impressor
Antorúo Carlos Napoleão ---:- Impressor
HerllllUutlllo Coelho ---'-- Vigia
Albina Grams - Expedição-

* Divirjo dos têrmos violentos usados pêlo
dente do Tribunal de - Contas do Estado.

.' PI·or. Barreiros Filho

sr. Presi

. DL Fúlvio lui'z Vieira Solidario
Com Nosso Diretor

Dr. R-ubens de Arruúa Ramos
Nésta

Aprescnto Uustr!_! amigo minha integral solidariedade c

meu repudio \'g ter;mos llljUJ.'iosos teicgrama Tribunal Cou·
tas vg ao -qual só posso atribuir e,quhoco 11a, interpretação
seus artigos pt .Fulvio Vieira

Do Sindiêato dos Jornalistas P'fofis
sionais de SanfaCafarina -ao,

:'

Nosso Drretor
'

Jornalista RUBENS DE ,ARRUD.A RAMOS'

O ESTADO.
NESTA
Sindicato Jornalistà intel'medio seu présidente "'em

apresentar sua in�eira solidariedade exe�cício profissão no

bre ilustrado' c!Jnfralde J!lOmento que lllcompreensão �va-
do papel imprensa motiva: manifestação publica at�livés
telegrama Lhe foi endcreçad_o pt Sindicato Joz:nalistas in·

concebe home11s cultos "i_vendo pais livre democrático

não concebam liberdade ct direito critica qual�do esta exer�

«lida lÍobremenfe através pena ,!:!;rilhantc:et desa_pab:onada

,�,' ilustre couf�'ade r,el!�es:nt�l.1t: t:·da�,ç��, ..�g!lI��O!�ehsl.e:edn'���
";r;lOSSO�J,,I"w.a-tO!'�, l;'� .-:autlaçc_t> o:;. ,-", ':'V_'" U<.:Ij 10- ... II<;;

';�'- _.- ,

... �,.....��iÚJ:���i��;:'-'·�):·�;�;-!\f;_;:�,,:'�4;11';
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Fretes Rodo-
,

Imbaixader entregóú credenciais
-

PARIS, - 24 (OE) - de envidar todos os esror-
o sr. Mendes Viana, entre- _ ços' que, visem a obtenção
gou ao Presidente Oharlé

--

da paz '1f1ul1diat O embaí
de Gaulle, suas cr,edenl.; __ xadór 'Mendes- -Viana vol
ciais, como novo embaix;J.- __ . tará. ,a \ entrevistar-se _ éo�n
dor do Brasil na ,França'. 'o _J;>resiêle�te de Gauile ni4
Durante sua pequena cn- J 1)róxima: semanà, qusl'ldo
trevista com 'o i];)Fesidente - ,lhe - entre�ar� �IIia. '-cartaÚancês, o 'nosso repres(ni- do

-

Presidente Humbe-rtb
'tante declarou' ,que o Bm- de Alencar CaiStelo :Í3ran
sil, tein o' slnceró desej:J -

cO.-

RIO - Em face ela deci

são t:'icit� das lic1el'an!;us
do Congresso, de deixar ex

'pirar o prazo para votação
da

-

emenda constituei.onaJ

proposl1à 'pelo Govêrno ..

'equiparando o_s vencimentos

ldos funcionáriOs do Execu

tivo,. Legislativo e Judiciá

rio, fedeniis, a matéria será

-retirada do Congresso, pelo
Govêmo. A infor11lJ1ção é de

parlamentares ontem .che-'
_ gadOS a Guanabara, proce
dentes de Brasilia.

.
-,

PARIS - 24 (OE) -

Correm rumores 110S cír-
,�rasileil:o (Bob ',Zagure·. O
casamento estaria ',lllárCa-, 1,

\culos cinematogr_áficos de do para; o próximo �ês de
Paris, que a atriz Brtgite agôsto em' Càsablaúca,
Bardou contrairá matri-' 6nde residem os páis do

RIO - Pi'Xillguinha, pode
rá deixar hoje·. ó instituto,
de Cardiologia. Está depen
dendo apenas do resultado
elo cletro-cardiograma, que
fará, logo mais.

môueo com o marroquino-- 'noivo.

Forças neutraJ.istas, começaram
a retroceder.

VIETNAl.-r (Lá,:os) tros, para ,um ün1nellto
24 (OÉ:)' - As fÔ".çQ.� neu- ;ataque. A "informação: foi
tralistas começ1');t(}.l11 a re- ,cj.a,da, por, círculós milita,..
troceder ontem nás colinil,s res �ategorizados. Adian
de Phou-Khotit! ao mo- tau ainda que ' 0 combate

�1ill13arem-so os comunis- já' collleçou em vários 1'011-
tas num flanco monta- tós das montan:qas�

- .

;n110so de' cÍnco kilônte-

RIO - Fontes da SUNAB

informararq qtie a Delega
cia cj.o órgão na Gua.-l1abarp"
decidin tabelar o. preço d;,t
caixa ,de fósforos, devido ,ll

insistêúl1ia dos comercian
�es em c01mlT 20 Cl'llZci
ros. Acrescentaram os '1n-

-

formantes, que o preço ta

belado, será de �O cruzeiros
a cah::a.

I. C. Solidaria com Rubens
de Arruda ;Ramos, '.- .. ,

,

l;;m-iando-lhe- 'nrl"lm solidariedade auu!ldo min:istr68

Trib�al Contas' i11tole�alltefnente s!, i1l3U-l'gein conÚa rúf.Íj.
melltares prinçípios liberdade inlprensa vg cO!!gratwo·!ue
com ilustre confrad� sua Y!!-loros� atitude IDgII.1dade class

Jornalistica Catarin,cnse pt- abraços Narb-a! Vilela 1;.lirc"
tor- Revista. rid�tria. e COllléú:ic.

'

,'>!-

II

jachegaram
Cuba
aum

WASHINGTON, 25 (OE) - 14 Nações americanas
\llchlSive o Brasil já chegarIam a um àcirdo para aplica ..

rem sanções centra Cuba, fracassaram no esforço para
;�drair DE valos de 4 nações. que se opõem a essas medidas.
.Th. cenlerência de chanceleres da OEA 'deverá votar 'hoje a

!�roposla, original dos minisíres do Panamá: Cosia Rica e

Colombi3,\ prevendo sanções ao govêr�Íl de ,ridel Caslro,
,'acompanhada de adveríêacíe de que 110V�S 'agressões aírai
riam o emllrêgo da força' ceaíra Cuba,. O Méxoco deverá Ia
lar hoje na 'conferência, definindo sua podção.

sóbre combustível,
rrerão majoração
çds, possibHitrmclo

qu-e so

de pre·
assim.

Quatorze Na�ões
acordo

m:npos recursos para oIJras
l·odoviúrias.'

-

SANTOS A dispensa
de centenas

.

de trabalhado
res e o retôrno de 8 horas

de trabalho, poderão deter

minar greve dos funcioná
rios dos Serviços Múnici

pnis de Tnmsportes Coleti

vo dé Santos. Os -trabalha
dores já convocaram assem;

bléia para éxaminar os dois

problemas. Entrementes.
anuncia-se que o Prefeito

Municipal de Santos, vai

\ eX;'lminar _ o probJemw cl�,s

clemissóes, podendo. algu
mas delas serem revogadas.

AeionatÚ-as e ieroviários�eje1taram
prepcsie do Ministro do Trabalho

Miami - Bcach 26 - (OJ'.;!
Miss- G�sta Rica Dora Sola
foj ,atacada. de Saram;lO
durante os preparaüvos
pura o concurso de 1\11:;s

Universo :1 _se iniciar
-- 2:'\.

clt.S::lCmnl que da nao pode
rá part lclpar (1(1 concurso.

já que ficará internada 10

dia€.

re das apus as violentas
explosões ocorridas 110 In

terror do navio.

rolO. 2j (OE) - Aeronau-
_

tas e Aeroviários rezetta
ram em assembléia ele on

tem a norte, proposta do

Ministro elo Trabalho para

elevação
,- ele seus salários

de 30�ó a pârtír de l° de

agôsto, com vigência de um

[tl10. Os trabalhadores da

avi_8.rf'.o cmnercial,
-

querem

Proibido o uso' do

MOOo,--kini' ns
, França

PAUIS -- 2;) (OE' -

O MInistro elo Interior (1:�

Tí'r'HH_;a: baixou portaria.
\}rol�il}r)o o 1100 elo "'-10-
no-kíní" :1'a5 praias rran

essas: Foi enviada circular
a todos os prefeitos ele ri-

,dade.') balneá rias. com esta
, determínaçào.

cumprimento do acôrdo sa

larial- em vigor, que prevê
aumento de acôrdo com H

carestia, a partir de P de

jU11.l}O, o qual e de 35 - vírgu
la 82%. Nova assembléia.
será realizada - por aeronau
tas e aeroviários, sexta-fei
ra próxima, para estudar a

situação.
�------------�--------�---------------

Minas Entrara em Grave'
Crise Económica

BELO HORIZONTE,
1-

25 econo1111ca, pois a alta ex

cessiva dos fretes c dos im-·

postos, está alarmando as

,classes produtoras. TambiSm
a Fedemção das Indústrias
ele' Minas, está ,pn\ocup,':tda
com· o problemà e divulgará
estudo sóbre o assunto.

_....-.... ......._��_' '''_t�'.......___,__

BRA8ÍLlA � Falando cin
tem a,tr-avés çlo progrulllQ. I' fi

Vo� q.Q Brasil", o Presidente
Castelo B'l'unco manifestou

seu acatamento à decisão

do Co;ngresso, prorrogando
o seu lnUlldato_ p chefe da

Nação disse que estl1 é mno.

situação de fatos, criacj.�
apesar de sua repetida idéia

de deixar 'o Govêmo, na da

ta de 31 de janeiro de 66.BR'ASfLIA - O GOvérno
enviará a aprecia�:ão,

-

do

Gongresf;\o., nos pró�;ilpC'JS
.

dias, completo progtam'1 de 1!I'1!I......._...-...................1lt.

obras rodovifi,rià� e pl.w'lo (Ul8'fA DE tAFÉI
de eletrificação de, alta -en-

verganura, Pg:rte da cober- I ENTÃO .PECA. tU}: �Trtura financeira do p:rógra·' � =

-;,.... ir,�
,�""

(OE) - O presidente da

Associação Comercial de
Minas Gerais, déclarou que

stl
-

o Govêrnb não tomar

providênci'ls sérias, o Esta

do entrará em grave crise

o SETOR MAIS iã�:..TEIBO DE

FLORIANÓPOLIS, SEItA

ONDE? PORQUE?·

Lomanfo Júnior conferenciou expon�
do dramática -situação do seu Estado
RIO - 24 (OE) - O 'que ""illuitas lavouras

-

es

O-overnador da Bahia sr. tão totallnente subnier ..

sas; pedindo _

também
:prioridade pina a deslll
terdição de I estradas de

rodagem e de ferro, que
ficaram osbtruidas em vá
rios pontos, pela queda de
barreiras € cie púlltes. As

reirividieações do Igovêm,
da Bahia, :serão estudad

[pçlo Govê!!lo !!�ede�;a!,

Lomançlo Júnior allunciou
ler conferenciado com 0-

Ministro da Viação, ex

pondo a dranlátiéa. situa-
;

ção em que se encontra
seu Estado, em cm:lsequell
cia das

_ violen4s
.

chuvas_
que IProvocarau_ Inunda"'"

ontos do

!".dliOU

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TEIt'4�
o bairro de Saco dos Li- dade, nestes últimos dias,

mões rejubila-se.
.

de ir ao Saco dos Limões,
Os que tiveram oportuni- sentiram a suavidade da es-

P. DUTRA.

.Está sendo, . anunciada a --chegada da
cantora Neide Maria que foi ao Rio de Janei
1'0' gravar o seu 'primeiro disco na ODEN. O
disco é um compacto simples e trás uma

mUSICa de Cláudio Alvim (Zininho) Bar
bosa . Informa-se que a Neide vem conse

guir uma nova licença da emissora em que
-trabalha para permanecer mais um pouco
na Guanabara.

x X x

De passagem para Montividéu, Buenos
Aires, Santiago do Chile e outras capitais
sulamericanas esteve em Florianópolis o

cantor Márcio Ivens. Na. sua terra natal o

mtérprete de Mãos Nervosas apresentou-se
num programa radiofônico tom sucesso.

Márcio Ivens que foi lar.cado pela Discobrás
e depois passou para FHILIPS ( compacto'
Márcio & Márcia). agora transferiu-se pa
ra CBS. Seu primeiro disco nesta nova eti

queta será um LP com uma' seleção de su

cessos internacionais. O seu primeiro' disco
para a CBS será gravado qua,riq.�..

do .. \seu
retorno desta escursão,�·o; quê. ':sé'·-:d:ârá

-

'em
aproximadamente três mêses.

. trada que até lá conduz.
(Asfalto ).

Tem-se a impressão, que
nova vida recebeu o nosso

bairro. E como que, para.dar
continuidade a êsse impul
so de progresso, fundou-se a

'Sociedade Amigos. de Sacos
dos Limões. (SALI).

R
. Feliz e louvável inijativa
apresentada pelo jovem di

nãmíco, economista. e aca

dêmico de Direito, Ilton Ste

ingraber. Na reunião de fun

dação, levada a efeito dia

16 do corrente, ria sede do
Clube Cultural Recreativo'

Limoense, viu-se seu nome

aclamado por unanímídade,

l.JNEMAS Cine GLÓRIA
(Estreito)

Fone: 6252

ás 2 - 4 - 7 - 9 hs.
ás 10 hs.

- Matinada - 'John Mills

Jornais, Short, Desenho e Dorothy MacGuire

IiA'fIA E O GATO
SELVAGEM - em -

- Filme síntéticc -

..

Censura até 5 anos l\ CIDADELA DOS
..ROBINSON::;

PanaVision-Tecnicoior

Censura
.

até 10 anos'

'Chie Il\IPÉRIO
(Estreito)

,<. Ferie;

ás 21/2 .: 5 1/2 ___.: hs.

J'àhn Mills .'

Doro'thy MacGuire
.. '

�em - _'

"A A CIDADELA' . DOS
ROBINSON!:, ,'.

PanaVisíon-Tecnicolor

'< �
PROGRM'lA DO DI�

Cine SÃO JOSE'
Fone: 3636

ás 11/2 hs,
I

Jerry Lewis

Sonny Sands
-en'l-

O MENSAGEIRO
TRAPA.LIIÁO ,

Censura até 5 anos ':'_�.'.

ás 33/4 - 7 - 9 hs,

Glenn Ford
LeeRemíck

-em -

ESCRAVA DO M'EDO

Censura até 14 anos

(Este filme substitue

Francesa e o Amor")

Cine IUTZ
Fone: 3435,.

ás 2 - 4 - 7 - 9 hs.

William Hartnell :

Shirley Eaton
'-em-

4 RE,CRUTAS DE MORTE'
Censura até 5 anos

Cine ROXY
Fone: 3435

ás 2 e 8 hs,'
Rogcr Mobley
Bilrbara Luna

-em-

A MOEDA DA SORTE
Como atração especial!

RATIA E O GATO SELVA-
.

\

GEM'
,

Filme sintético!

'Censura �té· 5 anos

�s 2 hs.

Shdrley Maclsaine
.' Yves Montand'

o
'

•

I
•

.,"."

-elD -

l\HNHA 'DOCE GHEIS.-\.

CinemaScope - Tecnicolor

-Cine RAJA'··
-

. '. '\.
(São' José)·

ás 8 hs.
Marcello .Mastroiani .

Gi�a Lollcbrigida
'.

I,-.em_

\
A 'LEI.1;)OS CRAPljLAS

'!fI- " 1".

'�,

�:
..

�/..tIf
FERMENTO S�CO FLEJSCHMANN TEM AU�'::>RIDApE P�RA DIZER:.

lf>
.:'. ,].!

."
,·°1: "\'�".'

--------�------------------------�,
. t»

t,
-,

t' FICAM DIVINOS ... PREPARj�DOS POR VOCÊ!··�·�
.

. '. '

..
'. i

PÃEZINHOS DE CANELA: Farinha de trigo - 5 xíc.• .- tambúm <l parte supe�·iOl·. Cubr'l li deixe crescer em\
Ãgua mOr11(1 - 1/2 xíc•• Fermento S�co Fleischmann- 2 lugar quente, livre de eorr'?ote de ar, até dobrar de
envelopes Oll. 5 colh, ·(chá) • Leite � }/2 ,�:ic.. Aç'ÚCQ1' - tamaniho (apl·ox. 2 horas). Mistur� OS ingredientes res-

1/2 xíc. + 2' coll1. (chá) , Sal -11/2 colho (chá) .• Manteiga tant. s atç fOI'mar uma farofa. Abaixe a massa. Em t
t"' - 4: colho (sopa) . Ovos . 2. um,a superfície enfarinhada, divida-a ao meio. Estenda

{. FaTinh� .. 1 ,xiç". �ç1Ícar - 1{2 xíc.• Manteign • 4 colh; JI,geiraméijte cada porç;-Io.e coloque em ,2 formas unta- i
f. '

• (sopa) • Cai!el:el�'::" 2.�'!!��'{Wa)� ("k"" .

.

.

_

das �39;�çl:11 x 20 cm)., Pincele com ôvo e cubra COt:n a (
-

I farot�,/����I}'Jrada. D��xe crescei' em l,ugar �IfC1}te, livre.
, de cornm*ê .de ar, ate!dobrnr de tatpll,'nho <.fl.,prox. };p.9r�)..-....;-,.\,:,;Escalde o leite, misture o açúcar, o sal' c, a mantai!!a. '"

.

� .Asse em.forno moderado, cérca de 30 in'inutos. bir\'u ".'

Deixe ·amornar.Meça a água morna numa vasilha, junte
2 colh. (châ)'de açúcar c polvIlhe .com fermento; deixe

quente. Enfeite com glacê, (
.

descansar 10 minutos, depOis mexa bem. Adicione a GLACE' 'SIMPLES: 1 .-de. ele açúcar peí�ei':,-aclo, 2 a 3

mistura de leite ao fetmento'j<'i dissolvido. Acrescente coL;J�. (sopa)lde leite on suco ele fnttas.

1os ovos e a farinha. Bata bem até obter u'a massa Misture o açúc,iJ: e o líquido em, quantidade suficiente ..

macia e elástica. Coloque em vasilha untada; engol'dure p[',ra ob�er um glacê fino. ._-..,
. . )

FERMENTO SECO FLEISCHMAI'IN ;P4TaTcceb�T o folheto "FLEISCHMANN, FORNO, E

..�ais '!n1 prorj',!!s oe "!'I'llidBde da Stimne.rd Br;lnds of Brazil, Inç� TALENTO", escre1><1 à Standard Brands or B_raz�J, Inc..

.',
., .,,'_ .) '�_ l>ra<:a P,o X�I,. { -. Ca'�::w .I'ostnl, 2:11 -1'lonanopotts

.. : ..... '.�.� \ .• � i\'i't_._ú ,'- ..... ::c.� . �_,-"�_�

p IDEN
como seu primeiro 'Presid�n
te.,
Na ocasião, fêz-se presen

te, além de inúmeras outras

pessoas, a figura destacada
do sr. Vereador Waldemar

Vieira, demonstrando assim

o seu ínterêsse .pelas gran
des e nobres causas.

De parabens pais, a po-

pulação limoense, por mais

esta ídealízação.

A A
Unamo-nos todos, com o

nôvo presidente, e consegui
remos realizar tudo aquilo.
que julgamos útil e necessá-.
rio para a grandeza-do bair-

ro.

Sociais

FAZEM ANOS HOJE

629,5

sr. dr. Jorge Polidora
rev.

.

Irmão Adelmo do Abrigo de Menores
-' sr. Mauro Batista de Souza
- sr. Pedro de Freitas Cardoso Jr .

sr . Halo Baldi
- menino Luiz Fernando Caminha

sra . EÚane 'Costa Gonzaga

Viajà amanhã para Brasília onde assumirá a Senaté
ria por Santa Catarina, em virtude da licença do Se.

, nador Atilio Fontana', o dr. Reriato Ramos' da Silva.

X :::: X

A elegante sra. Regina Schlosser, patronessa da fes
tá das Debutantes realizada ontem na cidade de
Brusque, em sua residência, recepcionou o mundo
elegante daquela cidade com coquiteL

X = X

O comentado chá das Asaleias, que acontece todos 'os
anos com desfile dás Debutantes, realizar·*-á dia 20
prõxímo nos salões dn Clube Doze de Agô.o_ A ren

da da. tarde de elegância, reverterá em pró do Natal
da Criança Pobre e Asilo de Orfãns.

X :::: X

-Circulou em nossa cidade a bonita sra. Industrial
.Harry Líndarer (Vera), da socíedads. de JCÍinville.

x :::: X

Na movimentada reunião dançanté na sede do "Pai
neíras", quinta-feira última, foi homenageada pela
díretoría do Clube a 10urissima Tânia Ludowck.

X :::: X

Nelma Varela, um dos brotos em destaque na socie

dade, em sua residência recepcionou um grupo de
suas amiginhas para festejar idade nova.

X = X

Fomos informados que o consagrado pintor "Meyer",
voltará a São Paulo para uma outra. exposição .. Na
cronica social de Tavares de Miranda em São' Paulo,
o pintor em fóco recebeu os melhores elogios.

X.= X

De parabens o casal sr. e sra. Dr. José Ubirajara
Tinn (Sandra.) pelo nascimento de Julinho.

X == X·

Anlversariou ontem, a' elegante Nice Faria, Em sua

residência, recepcionou um grupo para um coquitel.

X = X

De viagem marcada para Europa onde deverá ficar

dois m. ses, o Senador e a sra. Atílio Fontana (Ruth).

X :::: X.

Festejano.. aniversário de casamento, o sr, e a sra.

dr. Espiros Dimatos (Sebastí, ja,ntavam no restau
rante do Querência Palace Hotel.

X·:::: x .

Num grupo de amigos, o casal Fulvio Luiz Vieira,
(Maria Leonida), jantava no "American Bar" do Que
rêncía Palace. Muito comentada a divulgada, elegân-
cia da Sra. Vieira, bem como, o conjunto de' jÓias-· "�o

que usava,

x = X'

o milionário João Rinza, no "American Bar" do

Querên'cia Palace, palestrava. animadamente com o

SI'. Fernando Farias

X == X

Representando as Debutantes do Clube Doze de A

gôsto, Denise Maria Nascimento, aconteceu ontem
nos salões da Sociedade Bandeirante na cidade de

Brusque. '.

.'

:�

REX·MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade

Industrial
Registro de marcas· patentes de invencão
nomes comerciais; títulos de estabelecim�n
to, insígnias frases de propaganda e marcas

.

. de exportação
Rua Tenente

.

Silveira; 29 - 10 andar
Sala 8 - i\ lios da Casa Nair -.

.

Florianó
.polis _. Caixa Postal 97 -. Fone ::1912

x = X

Viaja amanhã para o Rio de Janeiro, o governador do
Estado e a sra. Celso Ramos .

x = X

De volta de sua viagem a Montevidéo e Buenos Aires,
o dr. Sandro M'iscarenhas chegou ontem a nossa ci- .

dade.

'x = X

Dando nota de elegância e bom gôsto, a sra. Stela
Maris Piazza de Soma, quando em recente reunião,
usava modelo "Chanel", confecção do Costureiro I,en·

zi.

X = X

:r::L:: b ,th Arden, v3i homenagear as Debutantes do
i:...1 .(� L,��;;ial de 1964, com a nova linha "Menina-Moça"..
L 00nita sra. Heloisa Helena Cruz Lima, em sua con-

.

for' �, . el residência recebeu um grupo de senhoras

p'1ra um chá.

X =-J)(

O jantar dos festejos de aniversário do Clube Doze

de Agôsto, será realizado no mesmo dia, em sua sede
social. As Debutantes do baile oficial de 64, serão ho· \
menageadas dentro do acontecimento.

X = X

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

-- Osvaldo Mello --

CARl;'1E: QUILO A SEISCENTOS E CIN
'ct)E]�rrA CRUZEIROS _. E querem mais

ainda mais, pois, chegaram quasi a exigir
750 cruzeiros por quilo da carne ver-le .

Chegaram "quasi", não' sr. Chegaram
mesmo. O que se alegava para explicar s�

,•.melhante exorbitância não sabemos ..
Sabemos entretanto, os srs. donos de

fazendas e dos bois ...

Nós, o quê sabemos é que 'temos de
curvar a cabeça pagar, que pagar é sem

pre o fatal resultado do pagante.
O final de to Ia a tragédia.
O último e inapelável ato do drama co

tídiano .

Pagar.
.

Examinai todas as questões e até ques
tiúnculas

J

que vão às autoridades, até mes

mo subindo aos tribunais .

O que está sempre em jôgo é o-paga
mento por parte do povo.

Alteia-se o vozeiro de protestos, sobem
os lamentos dos pequenos, dos pobres prín
cípalmente..

. �
, Resultado: pagamos as custas o te-

. mos que nos dar ainda por satisfeitos, pa-.
gando o que querem, pois, que esta é condi-

,� �"·i .,',-" ., "��,,ção.
� Então, pagúemos, mas não nos arran

quem - Q alimento da boca.-
BANCOS E MAIS BANCOS _. Anunciado
está para breves dias, a inauguração de mais

um Banco de Minas Gerais_
Antes assim
Prova 4e' que há dinheiro. em nossa

terra.' .,.

Onde não há dinheiro, perspectivas de
bons negócios, confiança na aIta adminis.

tração do Govêrno, para que Bancos?
,

Mas, si os há e êles se multiplicam, en
tão é porque a coisa é de despertar a. aten

ção desses estabelecimentos de crédito.
Vamos pois aguardar mais um

'

Ban

co de Minas, já que Minas não nos_ mandou

mais os seus saborosos queijos.
.

I Ah, os bons, gostosos e baratos que1-

jos de Minas .•.
Agora às tempos são outros .

\ .

�São dos Bancos e nã.o dos quejjos! ..�
.. � .::"í:�
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do Posto" e diversas outras'
campanhas -eneetadas na cí
dade pelo bem da comunida-

As classes soc�::t:i� e comer ue, Ultiiftamente' também
cíaís da cidade receberam portencía

-

a diretoriá da So

co 11 -pesar a notícía do fale- ciedade Lageana do Auxilio

chnontô; ocorrido dia 9 p. aos Necessítadost SLAN).

pussado, no sr. Mauro Rodol /l.s cerimônias fúnebres fo

pho, Agrimensor que por ram realizadas com numero

m.utc- anos müttou dígna-" -sos acompanhamentos, IÓgo
mente em sua profissão em após ter sido rezada missa

lodo c. -nosso município. Pes de corpo presente na Cate

SO'i vastamente relacionada dral Diocesana. Casado com

e estimada, ex-membro da Da. Thalita Andrade Rodol

irmandade do Santíssimo pho, com ela deixou a pran

Sacramento da' Catedral, ex- tearem-lhe
_
a morte os se-

Secretário do Asilo Vicenti. guíntes filhos: � Véra' Ro- Os festeiTos de 1964 do A

no da Vlflhice Desamparada _ dolpfío Della Rocca, cassada,
silo Vicentino da Velhice De

de Lages, .um dos fundador com,Wílmar Della Rocca;
. samparada de' Lages, estão

res do LIONS CLUBE DE 'Tereza Rodolpho' Arruda, percorrendo o Comércio e a

'LAGES, tendo sido, Presi- casada com Dr. Remato 'Fur- Indústria de nossa cidade, Quando redigimos estas

dente deste Clube de servi: tado Arruda'; Zulnia Rodol- 'afim de engaríar donativos notas tivemos a notícia do,

ço e Vice-Governador de 'dts pho : Arruda, casada com E- durante esta-mês' 'de Julho, falecimento em nossa cida

tríto. 'Um dbs grandes íncen- .vílásio Neves Arruda; Màu- afim de minorar' o sOfrimfm-, de .do benquisto cidadão Sr

tívadores .!iS campanha pe-: ro'Rodo'lpho. Junior, casado tos da: Velhic�, Desampara- Sebastião Schmidt, ex-fun::A

las sínaleíras Que temos na 'com. Tarcila C��tanha' Ro- ".da. 1!f:.'1" día do. ' Padr�iro '

cíonãrío estaà�al e que ocu- f
çidade> Grupo E�cOlar"eons- _,- dolpho; Abelardo Rodolpho, .da' instituição' 5'S�Õ ,vicente pava em, nossa cidade o e- �

truído pelo Líons. no' "M;Ol.'rb
-, Sauló Rodoipho,' Maria: ·EU-" de Paulo", tla: CapEl_la, do, A- levado cargo de Fiscal de�

__..;.;..__-'-- �_;..'_�. '..;__'_'__....;, silo houve missa, festiva pe- Armas. ,O, extinto deixa ViÚ-�
.

'l.nt�le(}tuais abandonam a lona! �:��a:::�:�!ed��,�a::�:' :n��:� ���a��e�:r�sCh:�;��'II'��±�i�ti!i��������������__DIlIlIII�
BONN "24 (IF)

.
..

trib"üç�o de doces e: roupas 'tos.,'A família ,
enlutada os

��liIlIi'� 1...

, .

,

aos asílados. ", nossos pezames.

Trinta e quatro eruditos da' zona de
."

, �

, i""

ocupação pediram asilo à, Rep',ública Federal . Registramõs=oorn .satísta-

-

' . ção . os' ..segiÍinte's· 'aníversã-;
Alemãí: no ano! de 1963. ,

e,

"

• .:riOS: _: dia 13, do 'Dr, }UlSbn
'. -' --

_. Entre êles, encontravam-se três pro-
Biàvatti" abalisadó', médico;
Sr. Artur. Poland, Diretor

fessôres catedráticos" três docentes, de uni- dá, In�úst;ri� 'de M;deiras

versidade eoito professôres do 'ensino' se- Pratense-Ltdá. é dia 16;, do

garoto ,Jbsé'Ar�d!1"G�mbÓr-
cundário. gi; filhinho 'do 'casa! Dr. Jo-

'O
-

número total dos intelectuais refu- sé «íe Cilstro,: àaIiJborgj _:_

Da. Helena Arruada Gam

gíádos, desde 'o dia 10. de janeiro de 1958, . borgi. ·.�k toõosccúmprímen-'

um total de 129, os docentes 138 e os pro- tamos, cóin votos _de muita

eleva-se aI., 710. Os catedráticos atingem
saúde e 'muitos 'anos 'de vi- nnÁ:, TELMA C. PEREIRA.

•
da. • ,

'

professores de ensino médio, ,243. Nos 'dé- , _

'. Clíniea Odontolól{ica de Cri

'm!lls setores, classificam-se' da se,guinte 'ma� Realizou-se D_omingo ,pas·' an�s e Adultos

"+' sado a eleição p'ará nova Di- Consultório: Rua Tene::lte

neira OS refugiado�: médicos- 511; nàtu�alis- .retoria, da, Assqcià.çãõ, Co- Silveira 28 � 1.0 Andar

tas 486; filósofos 275 técnicos, 216' agronô- <

mercial de Láges. O, nQvo' " Fone 3798

Presidente 'escolhido foi o Atende <Uàriamente das 15

mo� e avicultores, 129 - r.epresentàntes de D.r:. Amélia Nerce�ini, Advo- às 18 horas -

outras profissões, 92. gado e 'Economista 'de 'noss� Exclnsivamente com hon

Boletim de' Notícias da Alemanha.
cidade. No -p:r.ÓX.!p1O' núme- marcada.

ro pub�icâ�emos: a no.va Di-

de MjllPSl Gerais SA
Um ,amig� em tôda parte

Fundado� Clemente de Faria - Carta Patente n° 1469 Fundado, em

RESUMO,DO BALANÇO GERAL DE 30 DE .,UNHO D� 1964
(Compreendendo Ma.triz, Filiais e Agência�' ,

'

356 Agências em

TODO BRASIL
retoria muitas felicidades du

Escreveu: zabeth Rodolpho, Carlos Jo

sé Rodolpho, Marcos Anto

nio Rodolpho, Luiz oesar

Rodolfo e Marina Rodolpho.
O Sr. Mauro Rpdolpho, des
cendia do casal Sr. Pedro

Rodolpho (já falecido) e

\ Da. Cristina Rodolpho, con

tava 50 anos de idade e dei
xa ainda muitos irmãos. Fa

leceu cercado da considera

ção e do apreço que sempre
soube fazer jús. Apresenta
mos a família enlutada os

nossos sentidos pezames.

ry Lages Norte, que' ficou
assim constituido: - Pre

sidente, Dr. Paulo L. Sperb;
Vice-Presidente, Sr. Achyles
Marin; 1.0 Secretário, Dr.

Clovis Alburquerque; 2.0

Secretário, Sr. Aluisio Sens;
Tesoureiro, Sr. Dario Todes

chini; Diretor de Protocolo,
Sr. Mauro Se11, Diretores de

Serviços: - Srs. Oscar S.

Costa, Cicero Neves e �Wal
domiro Kõecl1e.

Nelson Brascher rante sua gestão.

Em reunião festiva realí-

zada tomou pósse o novo

Conselho Diretor do Rota-

anco ela Lavoura

..,.fl �..l �..� "

.
AT I V o PASSIVO

1 - CAIXA ................... � .

2 � VALORES A ORDEM DA suzoc
3 � EMPRÉSTIMOS

'

.

4 .; TÍTULOS DE RENDAS E OUTROS
VALORES '. ' .

5 - EDIFÍCIOS DE USO. MóVE�S E

"'MATERIAL' DE EXPEDIENTE
6 - AG1!:NCIAS 'E CORRESPONDEN-

TES ...... :
, . . . . 77.415.278.442,20

7 � CONTAS DE' RESULTADO : ..

I: - CONTAS DE COMPENSAÇÃO -76.775.163.541,'s0
T O T A L _,........................ 261.598.936.170,20

LC_

16.885.021.185,00
13.603.685.678,20
64.510.825.066,10

8.383.105.026,20

4.025.858.231,00

Gilberto de AIÍdrade' Faria, Diretor-Presidente

Antonio, Moura, Díretor Superintendente
Paulo Augusto de 'Lima, Diretor

A EXPOSIÇAO DE
CANARIOS

Finalmente 9AQntecéu uma

coisa, boa .neste mês de' ju_':
lho, depois de tôda a venta

nia gelada do sui, 'dépois de

alg�.ms dias de :chuva. Aquê·
les que, _como éu, dedic'irn,
uma hOI)nha de seus dias

para datilog_rafar uma crôni

ca sôbre a Cidade"� ;<;;eus a

contecimentos; têm sumido

(caso do Mardlio', e do

Raul) das páginas do', "9

• SUA EXCELÊNCIA, O ,VISCOUNT
Agora êle faz. escala também em Florianópolis. Haverá uma movimentação maior e!TI nosso aeroporto,

pois os jornalistas sempre se empénham numa entrevista quando o VISCOUNT chega com. personalidades

importantíssimas a bordo. No mundo inteiro, reis, marajás e chefes de Estado preferem o VISCOUNT.

No Brasil. politicas de nomeada, industriais, embaixadores e as figuras VIP elegeram-no seu avião pre

ferido. Sua "excelência para viajar dirige-se à VASP.

V IIJE BEM ... (V IAIE WDfj@{ffJ[ljJJ\1f! )

V IJlJt(
ImpulsionadO p�r 4 poderosas turbinas Rolls

Royce Dart, Radar, cabina p,�ssurlsada, pol.
tronas conforhi;vels e Janelas panorâmicas.

. ..... " J I·" ,...

LUIZ H. Sllvilra

ESTADO", pois, alem da

unipresenta gripe, nada de

novo tem acontecido.

Apenas os capotões e as:
.

1ponas, de gOb3 levanta·

das, tentando esconder 'as"
cabeç2.s friorentas do ilhéu
em noite de vitória do Avai
-; no Campo' da Liga.
Pois, não fôsse êsse fute

bolzilu'1o de meia· semana,
e, o florianopolitano não te

ria o 'lue fazer nas noites
frjas dêste julho antártico,
a não E:er suportar uma ou

outra fita sem expressão nos

cinemns da I'Capital. Neste

p::rrtic' IIar, são muito mais
feEzes os "velhote,>" do Clu

be Doce, que- desfrLrtam a

ml' ravilha de .te'r "im rtomi

no en mêsa üe quatro, tô

da a ::;",fita noite,

� Mas com essa exposição
de cal'arinhos lá no antigo

,'< Cclegio Est'ldu8:1, o ilhéu já

r tem destino certo nas noites.

de nã,' t�r 'o que fazer. E'

só' ene1potar bem a filhara-'

da e :>, mulher, e caminhar

em' di' eção à antiga Casa de,
,

�. ensino.

�
.' E' U,�'1a beleza a exposição!
�

,
Uma be�eza que devfria ser

f' melho: prestigiada. Os anos

• têm rassado, 'mas os cana

� ricultcres não se esquecem

t ...:" d8 ar"'''Iar a mostra de seus

r" trabalhos. Anos atrás, quan
f: :�' .

l'v 'Ho;:"rl.<:t no Clube 15 d.e

·i;.1 Novembro (e p6r isso muito

,,; mais no centro), aquilo, que
r;j era uma novidade, ainda

,� possuia alguma evidência.

í Depois, o Centro de-Cr.ia
.:1

dores de Canários de Santa

.. Catarina defrontou-se com

;:l enormes dificuldades e a

[ exposicão foi deslocada pa
�l ra perto dos quadros do Vi

� tor Meireles. Lá, em local

I um pouco afastado, a expo

"'j .sição, já sem aauêle sabor

� de no"idade. t(Wnou-se' apá

;:J tica, riesapercebida.

". Mas, repitamos, é uma be
leza! Diante daquele não
mais acabar de trinados' ca

noros e musicai.s, o homem

·esquer.e-se dos prOblemas
da vida e imagina-se no país
das maravilhas de Alice.

Lá, o audível e o visível
se confundem numa exalta

ção ao belo. A variação de

côres que as minúsculas a

ves trazem em SH<:IS penas

evoc� a habilidade dos ge

nios renascentistas. Há ain

da o porte de cada bichinho.

O porte, aigo de londrino,
de fleumático. Hg canários

na esposição que nasceram

para vestir-se pelo que cha

m'1m de "alfaiate socáite",
se não tivessem sido conce

bidos com a simplicidade
dos "irracionais".

Ele�ância inata têm aque
les bl<:hinhos dourados! A

cabeca sempre 'efguida. o

peito estoflldo com nenas

c:-espas, altiv"ls. os c!l"IRri

n!'os da e<1)'1",,1"'8" t€>,'Yl mui

to do -eS'tolcism de Gioere.
,

"'i; w,j q:J V' '11') T,.,�HtH1" de

Educ' ;8,0 Ve'ho n:u:a quem

quizer ver e gostar.:.
lJ

1 - CAPITAL E RESERVAS 5.100.000.000,00
2 - DEPóSITOS

.

3 - ORDE�S DFJ. P�GAMENTO' E
.

üü.
,95.642.872.904,10

TROS CRÉDlTOS .:.." '

,

4 :- AG1!:NCIAS ' E 'CORRESPONDi2N'-,
10.218.026.782,5

TES
.. , ,

•••• 1;•• : • , ,.
'

.•• ',' •••••••••••• ', ',,72.123.927.540,10
5 ---: CONTAS DE "RESULTADO 1.133.946.402,00
{) - CON"rAS DE COMPENSAÇÃO , . "

.

71'i.775.162.541,50

r:

... .: ':".'�,:: '.·;·�VÊNPE- tE '.,

Pqr: 'D::lOtÍv'o':de, mud�n��' . .móveís
�.' I' I .' i'

1-> -" ,�. •

perfeito �sta-dó-.
':

.''' ,'�" . �.'.: : ,

" 'T��'i��.'á�'Av: R!Q Branc�; '68.
���:�L��,'�,;i"

c_.' ,',,'

..� ...,"":. ". ;,'

em

Instituto de, 'A,pbseniado'ria e Pensões
,

'
.

: ·:do,s :M:aritimos
, .

. , ,

D�'ItK1àda Estadual de'

"
,

",

. r:.
.

::5ánfa Cafar!na

'� ,'," FI'o1i�nópol is'" .. '

A'V I S O

LEVAMOS' 'AO ',�HEGlMENTO ' 'oOS SEGURADOS

,:E: BENEFICIi{RIOS, INTEaESSADOS .. QUE 'ESTA DELE

GACIA �FETuAl:l;..( �OS' DIAS ABAiXQ INDÍCADQS OS·

,�EGUIN!l'�;P.A:�S:
•

:- );
�

. .
.

.;t'
_,

CARTElRiAS�OO' 1 a '200 '

, .. ',' . ',' .. ,:. ' . , , . 3/8/964
CARTEI� D� 201,8 4QO : ',' .. ,;'. .. 4/8/964

CARTE�pE 401 :�n:l diante ;' ,'" 5/8/964

PE�S()ES
".;(1 ,mê�)

--',

TóDAS AS: :��é!6NISTÁS 6/8/9640 ••••• .' •• " ••••••

,..
'

.·':,.Á�JI.ío DOil:NÇA.
, : (.1' '�!lês) ,

7/8/964

AmatlO NATALmADE, .

(Requerimentos feitos no período 'de Março a

Maio/964) ,,: .. ,' , ,.. 7/8/964
Os pagamentos terão inicio às " horas dá manhã.

Florianópolis, 23 de 'julh� de 1964.
"

.

.

HE.:LIO LEAL - Inspetor
"

Respond�hcio" pelo' expediente da DelegaCia
.

\ .�

!

Universidade: de Sàp'a Catarina
I '

REITORIA
Divisã'o' de MJl'erial

Concorrêcnia PUBLICA No. 44/64
EDITAL No. 45/64

b Diretor da nlvi�ãn de Material

Universidade de Santa' Catarina, devide ...

-mente autorizado pelo 1'./.["gnífico Reitor, fre:;

ciente aos intemsfldos'��-l�e se acha aberta

Concorrência Pública, apraza<la para às 15

horas do'dia 10 de agôsto de 1964, para aqw
sição de máquinas, mot(lres e aparelhos,
móveis, películas radioqráfieas, instrumen

tos e materiáis odontoló�icos e, materiais de
.

conservação, para uso dfl Faculdade de o

dontologia desta Uttiversidade.

Maiores espeémcações poderão ser ob

tid�s na Divisão de'Material da Reitoria da

U. S . C ., neS mas úteis, no horário das ...
13 00 às 11,00 horas', I

Divião de NIateria.1. em 20 de julhQ de 1964

'José Fortkamp IR�'r}l�
28-7';"64

I
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F).orian6polis = 26/7/1964

r T idcr d . Florianópolis, é colaborar para o de' nv,', imente arti fico da nos a ,Capif L AS$ista. nc dia, 28 do corrente no

'eatro Alvaro de Carvalho, "A OUTRA, VOZ'·' 'co�GENI BORGES e' MARCO AURELIO DE CARVALHO..
,

L

Encont.ro dos Brotinhos hoje no Clube, 12 de Agôsfo
HOJE, às 13;30 horas, estarei �� Rá.

dío Ouarujá, para 'apresentar o'meu
Programa Social - "Radar na Bócíe
dade".

·_,---oOI.J-�_�

.

ESTA programado' para o próxinlO
dia, dez de agôsto, ria. Guanabara, o VII
Congresso Internacfona� 'de Pontes P.

Estruturas, do qual participa,rão 341 ,en-'

�-
;- �enbe�ro.s 'e �rquitétos de 35 pa�es....\Cerímônia de Abcrtura, acontecerá no

Copacabana Pàlaee c será presidida pc__
-lo Presidente Castelo Branco.

---oCv----

A PIONEIRA Industrla Ceràmíca
Imbítuba S/A., foi Consagrada em São

Paulo, na TV Canal Cinco e .Bete. O Di
retor Dr. João Rínza, 'recebeu o Diplo
ma pela homenagem, pela Fábrica de
Embalagem Amei-icanas de S. ,P., (la
qual é o Direto� 'Presidente;

, ,

................. .' �J���f�;;;::,· :-. ,::::tJtt::::::::::
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• 'ZJLQA, "MARIA' IIEl:!si .Raínhu d

, " .

'

�tlârÍtieo Oatarínenese 1963 "ç Mis1S Ha

'

:1.'_

'

.

.,":.' '.,' ",
jaJ1 reeenjemenie eleitu l{aÍIJha do Fes

tival da Cerveja, promovido' pelo ceu- l

I, ,

MARCA RE<?ISTRADA
"

'

APARELI10 :GILLETTE +' EMBALAGEM.'MUNIDOR+ ESPETACULAR-QtiAVEiRÓ+' 'E�STÔJO :,p�Ástico "

MONO·TECI:! COM 16 LAMI�JAS DOURADO', "1001' UnLfOA-OE�··•

"

J
•

• ,

�".

'

I'
•

J

• ,

I I te·.tei: Df• UE stJ.,..
6 st.,,""·

,mI�
,. ''''''99

- ��J(l'10I, �lla·�J·I '

,:' ,tro' Oatarinense -na Guanabara

'---'000---',
,

, ; . ,CIRCULANDO ,Di1 llhaeall' � M.a�ill,
,d,e Lourdes Kriéger, correspondente dcs
,ta Coluna, em Brusque, que está aearn

'panhada 'de sua irmã, IUarÍa do Oarmo
debutantes do' Clube i)o:,:c ú'(J l\gO"stO.

'

,
)

---000----

QUINZE anó's) de casado completa
" <

rum o Sr, e Srar'Dr. Spiros {Sebasti) Di
Mattos, na,' sexta-feira, Jantaram no

Qucrcncia Palaee, comemorando a data.

��-000-�-

o CLUBE Doze de' Agôsto, hoje re
ceberá a "brotolandía" floríanópolítan.i
co,.., () seu tradicional "Encontro do
Brotinhos". Castelan. e sua orquestr,i,
abrirá o acontecímento.

---'oOo�--

DIA VÜl,te e oito de agôsto - "Data
NaciOnal tios Bancários" - 'Sancionou
President,e' Castelo Branee.:

-�--'-'IoOó---

.L

. ",:

'. '_

, ,

, ---000"""'--

--.,."�'oOo�--

A[NDA comentando da festa "Noite
(le Í?:mt.'lSias". llí;l.

.

S. lIarmo.nla 'LY1'll'"
de j!)inviÍlç, ,a Senhora Mltilstro Ola,;
(lUaria) Erig, c8táva acompanhada. ti.
sUas três filhas: Larainc, Elaine e Ma-

ria de Lourdes.
----oOu-._--

-�-oOO-----'---

o CLUBE Paineiras. na noite 'I,"

VIAJOU Olltçm, para n. GuanabUl"l
o casal Con1t:c Antonio Mnya (GildJ:'
domes, cinde fixará residênci?- no' Le
bIoa.

------oOu---�---

'A ACADEl\iJCA: .\na, J\'[ar�a CaladO
passa(ido t;elDllOradà de férias: na cida
de de, Lajes.

---'-'-000-----

·r " l

FALANDO epl La�es. naoue'a cid:-

d:, pr.�Ximo sibaclo l'� CIU?� "1 de �n Ilho", l\:1'1[;S Radar de Santa Catarma,
. 6� "� -·Eya 11:aria Lisbôa, s('r:ihomen:.;,�·
g!:'r,�la, com uma: ele�ante e 'boaita festa'

,ONTJ�M, 1); elegante Ana Rele' 't
, BaueJ;', noiva do Dr. Paulo Cahral, tro

cou de ,i(!;.tde.
------00"'-----

p '\8SARl1:,LA � Visitando o
; Brôt )

T�� Ret": 1\lJ3, Dl,Matos, o-jovem Od!
.

10'1 Fa;;1I1.'dp� -.-� Vera Cardoso, san).
pre acom,panllada ,do ,Joi"em Claud'·)

,

Pessi -G-"- 1\ bonita Llliia lvfr.riá Bptta
1"0, no p"lul'i.rs,s, dr'H lJokl. alta --0--- .\

.,parti]; 'do !Ji-óxin1o Jl'lt:IJ vai aumentar
w..;r:rvrA, recente' r�:Ullifin. no Ql,�el:é" nre�,6 à!',� 'autm11Q\"sif; 5';\0 ---0- A G�J,!'r <

da Palace, cO;llcntavam o llO'1,e elo .4..1.
, ln ,Râdar rl'� F'lorlanópolis � Virgillia,

mir3n�;e ,M.ur�1Jo· Va!'3co ,do' Valle ,S11-.,,:-1. '
Ma.ria

.

Càrnt;iro, um destaque n.li festa. I,para CandIdato,a Governador. qüe' aconteceu no Pableiras. '

•
,.

I

quinta-feira, pl;Qmo"cn uma -boniht rm'
nião 4ançántc, coin seus �ssuci,aios
M,U'l'idndos. \..Na(�uCIa noitil.lla; o l'te61

dente l\laurício Amorim; com seus, m1":,�,\, '

.

bros de Diretoria: cários Alffl.'do ';-:";1":
Arid p'ottaro Filhó, ChUdovieo Hoster

no, Artur Kilian, Georg'e P1"i,��{)to' II: ,"1 ..

"-:'1'''''''' fim'reto, eornbina,'am, novas pr,:)
'moções..

----000----

",- -,' !\ SRA, ..1\ 1\'tLETO CERIU, 1.':ü 1110'l to"

u;rna Casa de Artes, no ffalão Reco,:,(
f ['nF" 16 proprla' Nll'a atender turíst:t
e -visitantes. BÔa ide:.>.'

.. ----000---- -

F.SPOR'l'IVA ..:..... Foi notieiado que
, l\Ietropo�, "ai rep�es"1!t:J.J: Santa Cata"�
na; na pró:\iin,a Ta,-:a - ikasH, cxt,reáml
contra o l\Iarin;;-a, Cainp..ão" do PRTa'lt
Um ;10/];'0 está' Dlurcado' nesta Uapital.

---çOo----""-'-

--,-----

TERRENO
FRENTE NORTE

12 x 8e)
VENDE-SE

Rua Ál"acy Vaz-;allado
'no melhor ponto do
BAIRHO DE' FATIMA

;::.;;�f :Tel = '�;.;'
'.

,

'

,"

:',
-. ".;:,

v·

'.
\'

�JÚ�[�l[� CSlli011g)@@g@@'
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'7

lâmlnas Gilfette Azul, que agora ofere
cem êste notável estÔ'jo "1001 UTILIDADES"
e' mais um chaveiro de qualidade! Você

já' reparou? O estôjo "1001 UTILIDADES':

" ,

.... ,,'

SENiINElAManU.IMartim RfS.tJlll. _:i-�di.siÚiso�no. � p.naoor
·AttmQ'f:Ifttaricà�,�,�·SC!lS'ãJ· dE 1O·7�64

O Sr. ,Attil'1o li'o�ltál'la para unla," solucâo jlls:t(i
,-

iuterior e prestam- rilelhor
Nàô Sll'V� l_jar.a dà1' -'c,o,nselhos! (PSD-Se) disccrr8u� sllUre,: pai'a o problen��:, agrúriií,' 'assistência ao hôm�m 10

a refo�ma agrária', ,à:.cà�l': : O àtual Gove�no,' um tan- campo. RepetimQS a 'q�eI� o ditado tão co,ri1u�n; qu'e se ouve dià- 'e;:111do os' estudoo é' anw- ", to' ,p�tlssuros'ament�j \'e�' temos afirmado!'lm oca-

rlumC'n�e .. Mas, no ai"SÚIJtü
-

que ,focalizarei' projetos apr0sentadoú.', p;:l:- del:riõn�trando:o deseJo de siôeá anterióres. Mu1txj 1>Q;..
, ló Govérno, às' lidei-:ú��is. � �eàJHzar a reforma agra-: de �azer ó Exeeutivq" .,��à scglJir, qualquer p.2ssôá de bom senso, sa-' partidariás, pois

'

,1Jàt:fi:qI� "fIá; me4iante emendá à. sentido de aumentar ,s: pt();.;
bel serve e deve' dar ,cdnselhos. Gostaria' pou ctàs, reuniões çl.o 'P;S.,ó,:,,· Constitu1�Ç'ão I e a..p�ova:.ção , dução agúj-pecuárla ,. e' c-e.;.

, (lOlÚ 0.5 Min1sWos dO::fila:rie.. "
. Cf ,CiíÍll EStatQtÓ da 'Terra.

'

gulàrizàt' o abastOOi'ineii�.que eSl?S modestas pa:1a:vl'às, fossem bem jámento e d:a,:AgriéUitüra,::" NÓs� ciJnütÍualllos, ct)m ,o ltide�ndenkimentEi de·:te.;.i':'" '\_.;.,.
recebidas, 'COl�lpreêndid�, em editadàs, po:r LemJ:>l"ou o o-râdôr,': qúe;''- lueSrnQ póntO de· 'vista an- forma. dá., ccinsttttrlçã(; :.,� �

ôque\:)s 'q',ue porventura se ennuadrarern ao'
no Govêmo antérlor, "cri- tetriormente expôsto. Dêve até mesmo da le'gisia��o'

'1 ticou as propahtdas refor- ser fÍ'üta.. a reforma a�rá- o�dlnária.
" '

fato. mas de base, especialmen-' ria. Antes de tudo é neces- Lembro ao Govêtno .;_

Há cedes males nesta hUl11tmidade te a agrária, que não se 'sário dinainizar o Minis- prossegue o Sr. Attilió Fon-
concretizarau1 por falta tério dá Agricultura ;que tana - que antes de pen-,tão confusa, 'que nos deixam perplexos, PCl1- de apêlo e por nào inspi- "

lament.ávelmente, continua sár nessas reforma6, o OQ-.,
saúvos. E ficamos à' meditar: '�Como pode rir cónfiança à Nação. O estático, quase inoperante. vêrno deve mostrar,

'

aO

h Congresso Nacional, rel'le'- ,Também o Banco do Bra- País que está incent1van�,,um ,ornem chegar a tanto? Procurar' o seu tindo o 'pensamento' do si! e Ministério da Fazen- do a produção. Estarão ..

próprio mal?, Procurar a, desgraça de sua c::unpo, nã.o encentrou .11('5 da" através ,de ,SE:US órgãos dessa forma, adquirindo a

f "I' 1" désigni� do Govêrn9 hase" devem, estar ill'�sentes no Conto na sétirria;' pág.afilIa. . ' -, '

É o ,caso!

�. Casa de prail1 Bom, Abrigo - \bem localizada.
, ,

-- Ampla residência de 2 pavirÍ1entos com 4 quartos e demais dependências.
,

- No Bom Ab�igó, bo�.c:asa de màdeita por bom preço.
' .

,

: - Pal'a q1,lem gOS�à de Uma boá cháoora, boa casa isé>ladà, com terreno so,
brando para edificar' outras casas, próximo 'ao' futuro Hospital das Olinicas na
rU!1 Santl1 Luzia na, Trindâde.

'

TERRENOS A VENDA
- Lote com vista para 8. baia Norte na Tua Frei' Caneca.

---:- 2, lotes a 300 metros da ,Escoia de 'Aprendizes de Marinheiro.
- Vários lotes eql C�!)oeitas\ e BaFeiros, v�n,�

���... '��.��J���'J>_/\ól,.�,.:.. i: ·:-·;t.A' ...._,.."',��"t'� l�.;{.\�<\,�:.t,.�I{� ,o:�'.:,� ....,.�' 'i.�

"

.'�
.

-;.., r.

, ,

-��Ou-'-----

," nÊCl:BERA '�LUitos, c�inpl'iment(l<;
, '�FORlIM, nomeados pelo .Prcsiclcln. hOj{'\, lldO" seu âniversário 0, �à!1queirl)da :Repúblión.: Dr" StÚll\1.el F'ons(�éa, r)j

,

/ l;)r. 'Rude li�h�tix EaU'cr.
retor àa FácuÚlade de Odont'ologla; Dr, ','", ! ,',. '

Emyl Flygare, mi:ctiJr- da Fae�l.clr..de :1

iHeàicina; Dr. Luiz Osvaldo D'Campor
Diretor da Faculdud ede E'arnülcia

TROCOU de idade quinta-feira
I Serihcrâ Dr.'Volucy .Colaco . (Neusa
Oliveira: '

'

,,'
-,

"

,

, .. ,_ .. oOv, ',' ,

,\ .:' �l'�,' f!o �:� 'I :4!<;.4�·� t '{'- ':...::�.����. "':'�::r """�-�""':""''''�GJ� .._....·� "., .':�: :.,-d; !.;.� .'f�,r.�{.�
,

A �00'4NT.E' BJ'fl,. <Louides cs.tã6
'

'

PR�nl\[A te a,.:re;'..ra> '.lrO :.: T.eat�· I

encontra-se na suá residência em: Irn :
_

"
..<\iva:ro de çar,'aUl�", às ;int,�, e trinta

bltuba. Sexta-feira esperou seu esposo' ' �oras, 'a extreia �la peça HA,- OUTRA IDeputado Alvaro Catão, que não chego:' :VOZ"; de .odilon Souva Ríbeiro.. a-vreseY'-1
em virtude do avião ter encontrado tada por- Gcny Borges c M:�rcos AuréUo
campo fechado devido o mau tempo de CllitTaibO

' .

IOntem" deveria ter chegado na<iu��::.
- " j, .'

/'

O
"

cidade.
, ,

, ' !�_...:.o O-,---'_,:

: '-; O ri�"'It,E 'tl!l� Or<i�uj�leas, (;0;<1_ Ó. d('�'-!
-fi e ôG.s' àebutantes de ÚHH pará a esc(-'
i�1':.i:-au 'Jlaillh� e de duns 'Pi·ince�.s d:i,3
.t!)(rbÚ�3:;HGS de stnit'a C�tariJla será Dr')-
."," " '!:

§j:u;,!lacio 'para 0, dia 31 d.e oi2�Ubr,o ',�.1

,( de, lloyeni.bro pt:óxhno,

" Como pode um jovem, em plena flôr da
'

idade; , tendo um futuro' r'ç�nho' à frente,
deixar-se levar pelo ulaldito -tíció êa maco

nha? ',E pior. ainda: comq pode um cidadão
pai de' dC>Ís, três 01,.1 111m3 filhos', abandonar
os ca1�nh9S do lar, da fa�'níHa, para abraçar,
ó mélldito vício da maconhá? .

'

E tem l11ais! , !

, Como pode, lrm co�erciante honesto
�mbé111 chefe de' famílid, vender r:ompn-
lfiidos de,maconha? . '.

'

Potque buscar; arquitetar a desgraça
alheüi? .:

'

"

Po�qtie destruir lar�s e pel"dcr a 1110-

,cidade? Será que o lucro ê tão númeroso?
:fId:esn10, gue 0 fôsse" não coÍnpensaria, para" -

- . . . ..

pagar a m'oral que o cidadão vende, junta-
mente C0l11' a ma�onha.

'

Fica aqui, um conselho' ao consumidor
E' ao ycndedor da maconha: ABANDONEM
C�' e mal.' Deixem de lado esta idéia. Rege
llErém-se,: e�lqual1t(,) ,é te�po.' Pensem 'nos
f:'eus filho·s. Em suas famílias. Não destru
am 'os se�Is' próprios, la�'es I Não envenenem

a sociedade!'
I

_"':', "i', ,.
,

'

._--------�-�---

.
,

"

� -

t
.'

•

.'

. ' ,\li.S�NoTE plDAEApL , J
, '\ '1\ \) � I' :;:;:

.

'

-t "\f"·oe. AGOSTO }I
... l'" 9 ' .... ,
o, •

,

••:.;:.::.::,:
... '.';'�..

, \17 �� ,ii,"� ."',
,-

.

'li' \'
,� �,� .�� -" �"
�''-����. . r: �::

:,.:.

i '.:.::::�r •

"

Para, o Dia do Papai •.. O- seu nõvo apa.
relho qillette Mono-TECH e, Munidor de,

é jeitoso, é versátil. .. é. um «achado"! ..
,

NA OFIOINA' NO LAR NO ESCRITÓRIO NA PES'CARIA

/

CASAS A" V!<.:NU,A
. . �.

-,- Oportunido.d'é para i:en--- ou edificar! Na rua-João Pinto,
2 frentes.

'

:- Casa de, 3 ,dormitór16s, 4emais dependências, podendo ser feito OIitrá re-
sidênci!i no térreo 6!12l;j in2 il<Í Rua :TolJias Barreto - Estreito. ."

.

-:- Màderria' reS'idênci!l ébm 135 m2'. Amplo living � sal�' de jantar _:. 3 dot
Il1itórios, demais dependênci�s" pOSSUIndo armários embutidos, eonstn,;ção 'fina
lizando; nà rUf:t, São ,fosé, esquina da rua Garcia - Estreito.

:_ Residência: cçm :vis� panorâmica para o mar na rua " Professora Maria
'

Julia Franco - 3 quartos' demais dependências, e garagem.
,

- Na',rua Tenente Silveira - sobrado vazio próprio para morar ou para
renda.

"

'�,
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, �'Ne(;essifQ 'de uma moca

disposta �,rne servir de �l
;'0: pari e,xperiências"; .êste
anúncio f6i' publicada em

um', jornal de Bruxelas p,o!'
um, a:ti}i:ta-aUraqor de um

cj.r�' lcf'll. Ele recebeu 37

PtOPOS]'(1;, ,d�s quais 19 es

tavam :as4nh,das por ho::
mens q Í'l orerecíam as, suas

,espOs:as como "verdadeiros
objetos compensadores, pa-
I?, experíêncías".

o pm .vendedor, de gj,to-fa·

IlHltes ofereceu um aparê
lho' a ,

um .freguês que o te

alSaU, dí�endo:
'

"Lamento,
nllp preciso. jJi soú casad�."
,,/:' �

� .�::_-
.

,

J,ósephine Baker está seno

do" processada por um,
'

ca

�ai:,âe Filadélfia. Josephíne
go'sta: d,e togar coisas pela
Jazielà' de sua

- residêncía e

acertou 'com um repolho na

cá��ça de Hma,�enhora que

pà.SS9.Vã,;na rua. Esta pede
umi\ 'indenizacão de 20 .míl
dólares' e o seu ma�id,o, mais
�':�n. 'O advogado da quere
lante- .alega os sezuíntes es

tià:gos causados: fratura de
, • •

"
t

dof!;
,

OSS0S .,: ri,Çtsais\, equin:J.<r
ses da área nasal e, ontra-or-,
"" lO". _ �. Y,

•

bitll-l." deff),,�i(lnr1p.' o< n"l�!l.l ..

d�Svi& dó s�ptQ qíJ,:eit'�: aba
lo 'dos müsculos. 'ténctôes, li·
gaP1ento�, ,tectdo� moles.
vasos' 'sancuíneos e nervos

d�)- rosto 'e' do nariz e 'aínda
�b�lÓ 'dos nervos e dn sts+e

�� ':nervoso em :geral!. Pon

�aria .custosaí

.guns esboços parà, tet:rrLll�'
realizando cerca de.. 100 ,

quareías pó!' ano.' Càda um

foi vendida J:i um prêço mé

,diO de 150 dólares, produzin
do uma renda" aprecíãvel
para os seus estorços artís
tícós.>

-�-,

Numa sessão de Iurí:
advogado irrlta,do por: qua'
quer motivo;' ao 'promotor
"O senhor: é' Um mentiroso:
O promotor - '''Mentiras
é o senhor," O. hliz, intervn
do: "Bem, agora, que .os ,sr
Mores já se Identífícaram,
poderemos começar � ses-

são?",
..

Em Hongkong um ,ing'.ês
casou-se com 'uma chinesa.
Amor ia primeira vista, pai
os deis se c::mhed.áci aperín'
há 48' horas. O iIiglê!'oi nã

falava nenhuma palavra ChI

nesa' e ,�h �ão entendia nr
da de ínglês., Assim, por ('

casião da cerimônia m�t:'
monial, houve ,: necessídad ,

de um- intérprete.

Uma' senhora :" da: Servia"
qm�nd� resteíou' o 'se� ·2l.c
an�v'�r&árió, já: era mãe de

dez filhos" Todos' vivos. A

jovem mãe tinha 'õ-ado,'a luz

por duas, yezes ,Í3. gêmeos e,

por çlua� vezes a trigêmeos
.

.

,�-' \

O êasal John James, di

T'rinidacl �o ColO:r:ado, .�ev,
'um segundo filho naseiu

em, ano bissexto, que y€

se juntar aos �utrvS c�.
,nüiv" ad casal. 'l'�m u;n,';'

'�:c.ao- que também o nasc.....
. num aía 2;) de L<:evercl1\J, há
dcze anos passados; '

" ' ,

',�

,
'

, ,No, Hpspital Distrital de
'

,t!,és1Jünda, ,',: O', menino:
Brasília nasceu uma meníne "Papai, a sàrdínha, quando
rtlha. do casal Durval chis morre vai para o céu?" "Não'
-mão 'e Antonía Conceição, meu,' filhó!' ,''''E' criança"
jlfC9m 4 dentinhos na arca quando morre,' vai o para o

4à, 'supérior. O Brasil conse- céu?" "Sim, �Em filh,ó." "0,
guiU. assim. outro recorde pequeno: �'E" se uma' críanç.
mundial, embora

'

desta vez .comer uma sarcifuh� ? .mor ,

6álrlPO' diferente.
"

,

rer com ela '�na bariga, a,

�>;'�'"
'

, " ,'sardi.-ilia ,também vai pará,

_,�i�!���t::,;�t�,;;'g!�;�0?:����+·�i�,
W�xas". acusado de um des- Clark Gable recebeu certa

t�qile. 'Em virtude' do seu vez um convíte ,párJ:i
, bóm ,compo,rtamento na prl· jantar ,em ,c�a do diretor
são;' foi' éÍlcar�egádo de au· de ,tuna �g.:\ncia_ relegr#lca.

, �i:lÍ1!:r o' serviço da .idminiS- �ste hayia ensi,nado: o'alfa
tr.acáo 'Qa es:::ritá, ,na, peni·
:teri6i�ria. já �o' se��do "dia
:tles�i:J:riu qM,' há:, anÓs,' 0,
't�s,,>:4r�iio 'es�ava "f�l��fican
do:' ,a escrita qúe apresenta·,
'va grantles desfJ:ilques..

"'. .�. -:'
,

-',' ;

t,
'

1

z.j.nha?" A espôsa respondeu,
,t.e:í�graf�do, tamb�n:t:

' "Nã
'nada maiS.- ''Pàra, surpr�s�
'dos dois, oii�.ir,8,n:,í a' ,segumte
merÍsagenÍ: "'NãÓ , ,iiilportá,
estou ,saÚsfeit,o." ,�"É' ,qll'e'
Gíark 'dàble ioi oficW

'

; da
_ 4�

- .''', ',' ( • f" ,

,FQrça M$ du.r�te a �t· ',"

ta é 'cônheéia: pOt 'c(fosegl:rlO. "

te �ú.ito bem·, 'o : :'ãÍfábeto
.

,

, : '
r

\ '_
"

<
"

j�morse.

ti!"

•
'

"
c'

,- Â'

:: PROG,RAMA DO MES·
"$o ,"

: ; flIa 26/� pomingo \- Encó�tXq 'dós
:�QS hro�mnos -, ' ;

";
c'

Dia 28',,-' ,Terça-F�a 0_,' Innãó' cionira
T�i.' .' "c,', I " '

'�Jau:ao" ,'" -

'
.

,
' , :,,,

�
, '. ' ,,_ •

1

Clube 5 dé Novembro
':,:';: ,Programa do mê� de'julho,' ",

, "Dia, 29 Q. Feira, '-,Fim' d� iériàs Dàh.
çante'

,

' ,

,

\,
'

"'1 '.tY,�'. •
-

'M1úskas de -firmes
::: Ouça às seguintes, ' quartas' e se;nas
'feiras; ás '20'h 30m, pelà ruaio Anita Gàri

·h�lqi1 Mc�LOD!AS DA TELA, 'propràma de
'OrivàÍdo dos Santos e da ,"Livraria Educà-

/

.ATENÇÃO
'H,

"Atràvés qêste Jórnal, levo ao coriheciIhento do sr. ob.
:MINOOS MARQUES DAS NEV:e:S, 'que -está sendo aguar·
,aadO. 'çom: �rgência, nó edif;ício do "�ORUM:; d�' oomarca

_ (le Araranguá, a fim de tra,tar de assuntos de seu' interêsse.
,)

"

",: ,

Ass. Di1ton Pietsch'
"

,

29-7-64

,',

-se

'Resumo
Conto da quarta pág.

confIança do povo.' A de

sap�QP�iação de" tei:ras� as
tàxas progressivas de in':'
cidênclá, e, mais o lmpos-'
to de rend� de 5% para
atuaiizar os valores 'e ou·

tráS' tributós contidos �os

e,nte.:.projet0s ,:.do, :,' (j�;vêt� ,

no', antes de outras' ,pro'Vi
dências m.ats urgen.tés."pró,:,
voearã,o', (') P&.�'Co e' a, ú�_.
éo'nfia:nçs;' ,entt� . Os pré
prietãríos: 'ó iJ.)iI?ósté, ,cp':'
mo' esta, no: ánte�pr:olélo', é

I' . I ,....,', � :\.,

nitid��nt� ,

'" cÓ!lfiscató":

" áreas. de cada prô,pri�>i·
'de par!:!. poder apliear -m�
"1ho1' a técnica rrÚ)de�' é'
équtpamentos m�a:"
dos.,'

'

,

J ,

, "

,····lão'
,r '. <,

'encon-' ':

'S4�i�a,
�r.

," I}L
, ,�

'_'.

�ada �e
"

�F.BnES
'I.'"

\
�

4luJà cJ.l. '

•.eb ..aLUI

LU�(1 'dt:' l1el�O �)��
_.,' &lf%"'m:db ,Llt.. ,prOVeI.

, lJt:n�, ,oab LI:Júll'
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CONSTANTl EM PROL

DE SANTA CATARINA

I�o SETOR DOS ESPORTE�

la ZONA PROSSEGUE: 7 JOGOS lLt';" l
.

"-:':'�;z���'" ;k;,< ,

'I

Me' t· rllU'0'1 no·�··t\"'a;:J -o'��.'.e"'·--'m'batt,e' 'g' 'u'e" ..e'�"st,a .tar·d'e ar.SSI·stl·.r··emos'.
�.. \,

'.

1 I
_

r 'i I
. '..' • .

' •

Terá continuação, esta que será' disputado na -cí- tenor, .. sendo que :.o, .alvíce- Outros bons encontros da esta, Capital rumando- pa- maiores prestigio que aqui Telê, Rubens Cabeça e viário 2, Guátá 2 x 1, trrus-
tarde, o -Oampeor.ato da la. dade -de Tuba1'ão, reuníndo leste floríanepolitano, com -rodada: Urussanga x Her- ora Lauro Müller, .onde o es- desfruta o clube que detem Guará. sanga 2 x 1, Marcílio 4 x 1,
zona d9 Estadual de Fut'·)- Avaí e Ferroviário. os dolá o· .tri1:info.;de quarta-feíra, cilío-Luz, em Urusaanga ; pero o MinerasÚ, com '0 .há anos a, hegemonia do NO TURNO' Barroso 2 x '1, Metropol
bol, estando marcados sete· campeões SUl#ios qUe tríun- .'

, q�ll,ndo . derrotou-o. Barro- Comerciário x Marcíli.o q-qaÍ aqui empatou. Guatá
:

futebol barriga-verde. -: De- ,'. No .
turno foram êstes os 7 x O e 2 x 2 no encontro

encontros, destacando-se o faram bem na: r�da. ,:an-· .'sp:" fa,�enciq, o ,H;ercíliQ L)1z Dias, em Crieiúma, e Bar··"' e 'rmbituba, nos; domíníos verá-vencer o. Metropo� que resultados:' Avaí 2 x Fe'rro-' Figueirense x Mínerásü:
.

I
-_ .. '--:....�-. �_;_ . ...:...:...:� ré._torn!!-r à 'liderança, isola .. · .roso x Atlético' Operário, do prímeíro, deverá constí- .' é o' favorito na proporção �--_. --'� - --- ..

----r-------.,,-----

" ·qa,',atuará,an1mado. e con- -em ltajaí, 'por reunír: três': tuír o encontro 'menos ím- 'de 5 para 1..
' ."

Af�"'t"
'

TA' d m,/[ '-�-�. _,_ ..
,

"

� fi!l-Í'!-te ,em';'ij:ue' saberá co- d9s melhores colocados. portante. da rodada.
"

Q�adro�,.provavéis: ME-
' �e �smo e ems. e' esa

1'}�::7 '[;.;7 ''l,�)Ad' " (fld �

»e
"

.•..,' :lhêr ,um, .bom' resultado. .'. O Figueirense
.

deíxará TROPOL c

�. ' Dormi '(R11- .

' • I";"

b' t'
.... ,'

...

-trJ:!'"n-
\ -rUi t:, iu e iJ eh ..

I"
�

" _' ,,, NEsirA 'CAPITAL:" bensj : MontiiÍl; .. Hamilton, com mscnCOE)';; a . er ,as
. ,:�':"��>.. ,

.

1\1:tl1,

.. '

..

'

" .00.
»,

FAC vai pro'mov'er . ME';l'koPOL,X.POS'.l'AL' Eduardo e T«:inente;: cu-
'"

I " --"Wi V .�

. . t'I ;1 ie: /, ,

"

'. I r» Para' os, rloríanopclttanoa
. cq-',:Preto' e N�.êl.ir;-' 'CaUta, Em

.

conversa com rr presidente Ody
i I \,0' .r

: '. :3!�P.Jif.� :', "

.<
•

t·
- I

I"t" estálãestin�d'oo�maichen,-. Walair, Idêsiq (Aldo):e:Ga-' ,,-v-::I-r"-la. da Federação AtléticaCatarinensea
•. ----,- ..-.-- .--�:-_.� ," ','

"

'! c,O'mp.·e I c,ao eHc � S i ca "

\ tre Met�opol. e ,E'Clst'àf 'te..: lego, POST4L _':.: Joãozi-
. . ,

.. , ,
.

.. .> 'report.áfIem.'. ,tomOU conhecimento
.

que se
v:':

'o
"" 'A'ô:

'.
"

d F'd .'- A 1" C' legrª�ico, fiave�do';erl,tre, c' hhô,(Va:I�Ol\);, Babá,:Ha-, '-'

Rio junho (Cortesia da· Cruzeiro: .1 do .. :' : � .diretoria a- e ieraçao t ética' a- púl;Jlico Or,riai0r ',interê$�e r'ôido; B(;ziirra e'Yald�miro; encontram 'abertas as inscrições "para as dis-
Sul) '_ As derrotas do Santos" PC· ante'o::·, tª:rménê-e,'deverá..· promover" ··':,na· ",pr:rneira ,', pelp:jôgb; :viStcl, ,ser':. dQ��:' A1Íllio,'e �-á.!te� '<(Bo�gêS); putas do' campeonato 'regional de atletismo

Independiente . d� Buenó� Air,es;
..

·ôéixarain.: .� ,.qú.':inzêh�.qe ilgô.sto a pri.méii� proya dc.lís::"
.

'·1- T' .. '.� �, • 'C":....
"

.: ..,'.,
.

"0'·' d' .', f'" t>'-b 'J-d' e par.a o ,To.�rieib Aberto de Tênis de M.esa,
" .

'é .. ·i,,·, .', .'.

t'··" 'd'" ." ..... t" .. d
.

"d'" d h" '. k d' OrnelO, OmerCH:in e u e o (l �

os dirigentes Santistas de sobre�a;vito, mOf-' )S�l 9_ ,�nQ; e$ an o em. es o ramen o. e-:- '

,,'

'

\

..

' >. '. � ,

"

_ '

,Y

'para duplas e individual.
ment� �o ca�.o de res�rvas, P�t4liãnto'apoi':'.' teI'niipa�o,',p�ra a local�f"ade d� Barl�elrO�; '.' Salão" dcrSESC"feve"um c�mpeã() A' da!?, ,do início de ambas as cpmpeti-
a-se maIS o tIme de VIla BelmIro n� pres�m'" n�m per�urs� de 25 qUl_ometros e �qu� tera '_. .

,.
I

: V, ções deverã� ser determinadas ,brevemente.
ça de Pelé para vencer jogps,do que na con� ad�nom�naçao d� JARD��. ATLAN .leo. fom mentos M;E, ER
tratação de bons reservas.'

' ,:. A pr�va, sera-para bIcIcletas. de pa�- N€lson S. Andrade re� do Torneio, cO'1stitui-
�

'.
" '.

d
.

d
. . ,

t
.

l' t '� raÍn-se-em verdadeira atra-,

Na realiciade o plantel dere�ervas,' d()- ,seI�s, even.o participar' somen e cle IS as
Constituiu-se em es- ção, 'não ..

só pelo
.
padr.;<.o

San.tos F . C. não é digno das Glor.1.as e, da i>.�:X.. malOr:e�;�eJ8.anos. ,_ , .

,petacula:r I?Uéesso a "reaU- . técni:co apresentado, mr,s . N� pÍ'imeiro clássicp da 2a. rodada do .'

B t Federaçao Atlehca Ca
.

zação , do "1. TORNEIO muito . especiialment�, pelo d C )\1{
.•

1 d P Ihpressão que possúe o clube,de Zito no 'B,rª':' r�vemen, e a
.

�
(-

:COMERCIARIO DE FU- çavalheirisIno e alto, esúi- turno· o ,anipeonato .. umClpa e a 0-

sil e no Exterior.
',' tai:'inens�, dc;lTa conheCImento público a TEBOL DE· SALÃO, DO rito esportivo demonstrada ça, Guarani e Atlântico F. C., não foram

ábertm;a dás inscr�ções. ,S:E::SC", idealizado a pa- pelos componentes" .las aÍém, de um tento, num encontro bastante
trocinado pelo ""Gr:ll:MIO duas brilhantes agremh- \ .

,
. . ESPORTIVO .SEFENAC" ções. .dlsputado, durante todo o seu transcorrer.

Co·�m·Ant''ando: .

o's J"ogos' da rod:3da de A atuação, doárbitro do encontro, Sr. Val-"

� .
II '.

.

'iJi .' , 'Conforme foi ampla-. ' Tomaram parte' no

h,' '1 E d I
mente divul[ado,. realizou:' Torneio os Grêmios: Mo- dir Manoel Alves, foi considerada péssima ..

.oje p'S' O sta ua, se nos dias 18'e 19 p. pas- veis Cimo, Pereira OUvei- A rendá dó encontro' SOITlOU a impõrtância
sado com o ginásio "Çhar- ra ,Vidraçaria Santa Efi- . ,

1Z()NA UM: - (;) �lássiC(l rança para o seu co-irmão,
le� Moritz" do SESC qua- gênia, Vva. Tuffi A:lrum -de trihta e sete mil-cruzeiros. Anorma iaa,-

da ,'t'odada, está reservado o América continu!!:ndo em-
se' lotado, ;, "1. TORNEIO & �lhos, .

Vitor Regina, des: Zacchi foi expulso aos 35 minutos dapam a. Cidade de Cridu.ma, bolado os clubes na luta
Co....""n,CIA·RIO" DE _.,FU- C

.

P b H·..·l 1
_

"

,
' .

t
.. -

S "Y.Ll!UV.., asas .' ei'nam ucanas,
.

e-
t

.

onde "estarão, se defron an'" pela classlflcaçao. e vencer, .

'rEB.,O'>; ·.DE' ",'. S_"T' ;c'0 .

DO etapa cõmp. emen ar, pO,r rec amaçao ao a.r-.
.

,

i � ,"U.Ln liogas, Meyer, Sllpermodas,do as esquadras do. Co.- praticamente afastara 'e
SEsC",' patrocinado pe.o

. Lpr«( Ma!!8;'7,ine,· Liflia. bítro. Na localidade de Cbloninha, o Cerâ-
merdlírio: e,

� ,'do �r�i�io' seu caminhd uma !o:çça po,. ·:'4',Cã.-J.mio 'k�orti'Vo_' SEFE"'�'
,

Dias'," o Comerci.ádo é atuo- derosa" .. v.,e
...
rd.adei.ro entrave .

"'·Rlenl1el';' Carlos Hoepcke, m.,·íca São Jorge foi surpreendido pela 'fr.á-, , . NA-Q"" agremiação' 'espór·· Gérmàno JStein. Irmãos
'

alm�llte o.qriarto colo.cado, aos slms planos. O outro
tiv� �que .rongrega '.os fan- Gla"ai:n� Fiambrerias XO!).... gil equipe, dó Flamengo F.C., ao empatarpistanciado do líder... ape- ma-tch 'de 'bom quilate tér.-
cI'ona'rI'os 'd'.O SE'SC- .... SE'-

. , .

A
' 01rich, Remington. Ra;n'd, e" b rt' d t

.

E '1'r'I'U O anas'três pontos.. Enquant!?
'

nico deverá ser destnvolvi-
NAC _ FE"DERAC.liO D"o sem a e

.

ura e con agem. m' r'
.

."" em partinas \'especia.is.,. ,
o . .

isso,. o. Marcíli9' ·Dias é o. do na cidade de Fjrusque COMltRCIO, partidpando �� sofreu nova derrota" ao ser derrot::}i;1o
'vice-Iídet 'a um. ponto do' onde o Carlos Rena:lx ,que '

"CLTmE ?OO�" de. !Santos. ".' I
'

'líd';'r e distaric.iado�,'dO Sel! está na "degola""vai reéep� ,

do mesmo, 17 prInCIpai" Paula Ramos, Cl'Uzeir:l. p.ela equipe do E. C. ATiriu, pela contagem
.,. . firmas comerciais da 'Ca- Clube Doze Sel'eca-o Jtlv'e

r·v·""'· de dnm�'in'go ap'eu'" cl'ona'r ao conJ'unto do Pal-:" .' - "

-'d d' t· t umI �. . '" ,. .....,
.

pital, e em partidas intel" nH de. Basqu�te da Ca:pí- e OIS. en os. ai. ' '

.

dois' pontos. 'Se ,vencer o. meinis que está totalinen-.
mediárias. de f,utebol de tal, e mprelios de honra ' Clasiticação dos CJubes, por pontbseIúbe lbatcllista terá. ultra- te afas�ado da faSE: semi-
,sala-.o, 'ba'sque'te e vol".y, ()

..

<;' os CO,.,iu"t.oS ·do "f':!.'t'p-;�1\IfT(),
'

. . • ,

1 G
.

AtI" t'.'

.... '. !l.u;i;�o o\tLrodificil obst;\,- final, mas que ainda "do..; "CTU'BE(2'004" d"".Re·'f'IQ'a"- . perdidos:, em 10.' ugar:,
.

uaram, . an 1-.
P f fr + a"

.

,.1 ··s·'p" ru.....
.

.... '" ESP0R.TIVO. SESC 00ara azer eu.e s enormrs ·,...e
. ;c;,uS . cu19" rumo as semi-fiIiàis. mingo. passado rerrotoU: ao. .

C
" .

S- J 'FI t d
1 1 Se perder, dará maiQJ;es

.

Tupy por,2' a 0, mHcanüo
ria de petrci�eo Presidente PA'R,I\NA;', "GR�lI!tTO E$- Co� eramIca ao orge e amengo, o os

com ° p,an:e.. . .

,,' ,�rnardes, de' Santos. Es- ,P()'RTTVO G ERM ANO, t' did
.

.

O J·cgadc'.r C�P. fu�e�ol" ]·ase,.,'.r::abe., ..."11.ão,5.1... condições a que o Cbmerci':' assim talve'z o ponto de re-
tado de São Paulo, bem 8TETN" nP. Joi'nyille . .sé1e.. c.bm um pon o per o.

�
- '- ári'o conéretize o projeto de abilitação total, em bus-

como 'as ca�egorizaçlal.' ciio. rie S4'Sr-. Es�o'a:'. SE Em 20 .. 'lugar Aririú F .e., com dois
de fErro, e alárrf. das cansativas \:iar'.::ns './�é.. chegar ao' final 'do cert�- ca da meUloria de j)OS�r;ã.o,. equipes, do "PA.U,LA RA.- 'NAr. "HAROLDO SOA'RFS

. .'

d'd <) 1 01' F' C.

. '
.. ', , ...... , . me\en'tr'e ·os.' cinco primei- Nos demais J'ogos, o Amé':' "_,/' ..

'. ,," pontos per l' os e em .:>0.. ugar,
.

arIa .. :.
reas, dos c�imas adversos e do' ..esfô.r<;o,. dis-' , .. ·MOS ESPORTE CLUBE". GT,AVAlI".". e "(l-'R.r.:MIO

- ros c:assificados. rica deverá passar ücil pe- - c'om qUoat't'lo po'ntos. 'pe'rdI·dos'. c'
., d d' d

.

.J. ,
' S,eleçao Juvenil de Bas- ESPO'R,TTVO' SEFENAC!.".L' �

penai _o nas segui as parti as,
- 'não 'se ;aqa:-

.. ,

lo Usaty, o Baepenc'i. pelo
quete 'da Capital, Esp'orte Ih' A d C ". E'l'''''/'''' ,.", li outra partida de suma . Estrê,la, havendo s')mente Com :brilhantismo e cate- '" Arti ,eiras:' , maro o eram1ca e . 1-.

.

pta tão fácEmente a joga.r aoJado �f1,esj-r.e::' imj>ortãncia está determi- certo êquilibr!�,' entre Ipi-
Clube Cruzeiro, de Sae:l !!'otia. saaroll-se, com

.

to,-
as' 'd'o Atlan�tI'.·CO,· am'bos com dois tentos. Ar-.', 1

'

d"
.

" ';. 'dos Limões e "Clube' Doze' d
<

·t C
*

antes, Ja que os ongos anos
.

e " \!.O:1y v�o'
.

nada para a cidade dr. ranga: e Paysandú, !l sér os os mprl os amnea.
. . Urussanga, ,quando, o elen- desenro�ado na cid3.de de

de Agos-to".. ,. do Torneio a catpO-Or1"'arlSl queircs menos vasad�s: Júlio do Flamengo
com determiIlados jogadores em certas' po...

: co 'do mesmo nome, estará 'São 'Francisco do 'Sul.
'

. Em partidas de fundo. 'eNlli..,P 'no. "np-e>1\ÁTO· 'F.Ac;-
s
..

em henhum gol" sofrido, seguido _de Pam._ ,

síç-ões innv:e de�isivamente no>'ser réndJ- re'C�pcionando ao líder iso- preliaram os conjuntÇls do P0PTTVO MEYER". o Qtül.l. .

lado do certame, o HerClÍ- ZONA TRÊE: - G�all- "Grêmio Esportivo GER- an1'O;'p"ton':'sp. ('0'1'11 11m ps- plana. do Guaraní e Nerlésio do Cerâmical
lio :'I..ÍJ.z em jogo que se ·afi- de clásasico será. revindo MANO STEIN" da ::!dade fjl'�"' ...;;n h�<;t,!l"tp h,.,,.,.,,.,,>,ê- ali1bos do Guarani e Nemésio do Cerâmica,
guràra como dos mais d:-

.

esta tarde na
.

cir'ade .:1'= de JoinviUe, versus Se:e- ,.,in ':' H,,"'i,"'o P,."WI,"..."""'.,�,,- , d AI"
ficE!,is para o ónze tubaro:" Lajes, quardo será efetlla-' ção do SESC, pará fin�,l- a p'pmp,.,t"s , .

.r'i> rP'l;3. ';Ãlor tivo a:é o, presente momento e O' o t an-:
, netlse. o Hercí1lo Luz vem

do o tradiéional GUA-NAL . mente encerrar com chave (:ln d�'""'.,.t" �",l"..,i�+n ('om,;,r-, tico, com 7 tentos, seguido do Cerâmica São
de duas derrotas .-consecu- reur'indo Guarany e Inter- de ouro a programac§.o . o ci<\r1o ('111, ("'I'l",t.",J, 'como S'>'� C d.

1 t'd d
..

t d
'.

d Jorge com 4 tentos. O ampeonato ren eu
tivas, chegando inclusive'a. naClOI1a, opor um a e em, enco'·' ro as eqUIpes. I) '.am. Hamilton, Gast<í.o,
perder a 'liderança. isola13. - que a Íiderança iso'ada es.. "GRÊMIO ESPORT1:VO 'T'pivpi"'a p o .""t.o"'",""n e atá agora a importância de Cr .104,700,00 .

,�
do .campeonato por alguns tará 'em jõgo, com .0 qua-, SESC DO PARANÁ;' ver- sPWI'I"Iro ,..�"",lhoi"',,�,..n .T�.i- D '1 M I l', - am, O a ago 1
dias mas que retornou s.o dro do Internacional da'1do sus "GREMIO ESPORT1:- mp. o, r.nÍlhpP,ioio "lI.II'I'lT,a.-.

tudo nara perma"erpr p�o';"
.

VO SEFENAC" '�e,ndo q'ue.pôsto' devid� a façanha do .• -- � ,.-

AvaÍ em derrotar ao, qua�
teando o certame nesta as duas representações vi-

dro do Barroso' no estádio 38 Zona. sitantes, especialmente

dr. Apolto, Konder. N(,'!sta
' ._'_. _�. co�vidad��.. p.:l��_ p��-

partida o �efc�li.o Lu7. vai

f I
.

'

procurara reabilitação m$.s uieDol de Sa�ão --:- Doze perdeu�será muito dificil para suas

pretenções, podéndo ipcla- m''''f:" co'n'inH� l'ldersive sofrer um tropeço e <t I"�'.l ��. :_ _ ..li.
'

consequente descida da li- A repres€ntacão do Clube Doze de A-
derarça.

' ." . .

Nos demais prélios ao que gõs:o que perC2u a liderança isolada 'invicta
tudo indica o Barroso de- do certame sa�onista d,a cidade vai vol�ar a
verá t'l3.ssar pelo Atlético l' d 'h' ,

d' S'Operário, e o l\I[etropol pe- pre .. lar na noite e aman ãl, no esta 10 an-

o Postal Télegráfico. Fer- tã Catarina frEnte ao conjunto do Atlético'
roviário e· Avaí deverão ·quando tenta,rã. a reabilitação total.travar u..1lÍ duélo igualo. ,.

mesmo • acontecendo e.'n Na preliminar o quadro. r�!) Cartola que
L�Ur? Müller onde preUa-

./ vem sendo. a E'ensaçãd do returno vai en-
no n"at.á ,.e Imbituba. .

'

ZONA POIS: . Esta zona frentar 20 Boc'iuva. .

.

vai ter ,colflo principal ::t- Apos a y:alizàção da última rodada
tração o due!o que será : ..

'C
. l' PI· .' 3 A'4-1

'

travado em, Joih:vile colo.- Doze 2 x arte a 3 e au a Ramos x LJ.e-

carido 'frente a frente (JS

conjuntos .. �a "Caxias � do

'IGuaránYi
.0 CaxillS é () ;\tice líder

'dtsta1:'clada a um: po"to do
tnreei!'o, co10cado. O' Am�ri
ca e o dois' do ouarto' co
locado Que é o próprio Gua

ralcy',
' Se pêl'der, ó' clube

'�l'Vi�il,eerO:
.

:.� . "

.. <:''', _". "{' ,

Um clube com ürmanha ,Glória,' c�m
tal1ros e Glol'iosos títulos,

.

nâs pode . fica,I
dependendo de um atleta pará ,vel1cer Jogo$.;

'........ .

....

não. pode deixar seu prestigio de Bi-Ça:m..

peão1Mm1cHal escarulir assim 'devagar. "

As derrot2s 'são contingênculs dO'es
porte. lVlas derrotas' existem ocasionais, ge
radaf mais por culpa de dirig�rites" dó�qu�,

, _..-� - de atletas.
'

O Santos vem jogai}'do' cansado;, t()
mando 'parte num longo certame "Paulista,
locomovendo-se peJo .

interior; '�o' EstaàQ;
jogando no Rio e no Exterior' seguidJ,ment�.
por fôrça de compromissos aS:3�7.tni 10s,.-p(jr
fôrça de regulamentos e pelo imperatlyo� de
ir buscar' dàlares.

m.ento. ..'

O cansaç'o vem tomando con��a: dos JO'"

gadores Nacionais, mormente 'dos atle:as
dos grandes clubes," como Santos; Botru:og<>,
Flámengo, que não pensam muito em seus

Estados físicos, para pensar mais nns dõ'a
roo ou nos cruzeirós rendosos quê entram

por 2pr€Sent2çõ�s de seus"cobras"."
Afirn1a o novo presidenfe do CND que'

�
,"-'�- nova regulamentaçi;:o virá, visando defen

der os interesses nao- sô dos clubes, nas tam
bém dos jogàdores.

.po jeito que vão as coisas, nem os clu..

bes, nem o prorrio Selecionado l?rasHeiro
para o. Copa do lVhmdo de J 966: terão em·

dia seus jogadores< que,vão aos poucos se

,acabando, se estafa.ndo, entrando em cam

po com mínimas possibilidades físicas.
Se temos capacidade técnica individu

al, recohecemos por outro lado qu� o atleta

Brasileiro, de um modo geral, não possue
tamanha cR�"acidade física e pre''"Iaro quan-

f
-- ."

to c jog,,:dor Europ:u, conhecIdo jê em �o-
do o mU�1do pela sua virilidade e preparo fi..,
sico dos melhores.

As derrotas do SantosF.C•. vieram
comprovar a verdade do brado de alerta de
uma cen�:e:na de comentaristas e téC·1icos de

tico 1,fi�ou sendo � seguinte, as principais
. c,010caçges: .' ,

1°. higar - Doze ,de 'Agôsto com 2 'p.p.
2°.'_. Cé'-rtvar-,à do Ar' çom 4 p�'!).:. \

3°. !ug<lr .: - Páu1a· Ramos com -5 p.p.
4°. lugar - ...... Industrial. com 6 p.p.

iii . '
..

Atl't' . '13.

,.......-.: .,,' e .1C() .
com !p.p.

. '. " �, �", .,_:".<) "O H:j (:o,,' r::a
. 'ed" 111'·�'qlls., .:a r,_,L, •.c ql. .. ,c.o a", .:eml..., S C �" m. LO

'cedo, nossos melhores atletas estarão encos-

1;1998.
,'"_>:"

W!!!iii���k.l·�"'i1�.�� .�J";' ;�\h;",����r1;;#;�r�')�"('��;
.'

,

n�t,," r'I"'s "'Ol".C::�." (,I'l . .,r·hf-l-S.
() "np.'>'l>lI/I'T() 'FQPt"'IP'T'n:Tf)
v"'" 'T'TIli'li'T A ]\A"T'M' & F'( -
t,lU'\I=l". p,om ,'ma ,anr�s·p.n
t.a";;o ini,i'lf'inH"'arla e b'ri.
l]:l�"'t,p.. 1"'V3,1'\t.Oll

.

o ��,,
call1o)Jpo'''ato,. CO"'Stifllj'l"lrjn-

-Pl"pto"l"";:;"" n(l (,<lmn"�,,,,,
h��."lP�"·"·�n n0T"'n;�;. �p m_1'i';

t<l l;!.t.R npT!l. �l",s��"1'l. ·co:
b..."'."",�, de, penalidades
ma'lo!:inlas.

Asse!1.'Urou em 'l?;1'anrle
partI" o sUCPsso nas f"sti
virlades a ·parlicitiMã.o dos
des"ort.ist.as e' lm1trart'es do
salmiisl"l'\O em nossa Ca,:'
,·pita!. srs. Hampton Berre

.

ta Sidriev Damia'l"li,- 'Enio

SAlva, ,C.ar'os Fll1'__�af.
'F.r;('o: ,"�:ra"�"'I"$I.s f:lp_uriio

.Amà'l'\te e ?:iJtO'l'l Saibro. os

:cma.is pl'pstaram 'suas .00-

laboracões no setor de ar-

bitl'aaem, cronometraq-em
e

. cOl1dução geral da par
te tp.�nica do Torneio do
iríicio ao, término do mes-

mo.

Aos vencenores foram

oferecidos ricos trofÁus,
medalhas e flâmulas alu
sivas· ao. aconteclIDento.

r
REDATOR

Pedro Paulo Machado

COLABORÁDORES ESPECIAIS
M..'\.URY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA \

COLABORADORES
RUI LOBO - MILTON F. A'Y(4À -.' ORILDO LISBOA

MARIO INACIO COELIJO - DÉCIO BORTOLUZZI
" ABELARDO ABRAHAM

.

. '. .

.

Camoeonafó de Futebol de Palhoca
� . '.

. t

, Adrrenfado Edson Avila dos Santos
Em sua. residência acha

se em repouso o jov.em' re-
'

mador do C. R. Aldo Luz

Edison Avila dos Santos.
que sofreu uma quéda e

fraturou as costas, devend<.>
por ,esse motivo ficar afas

tado dos treinamentos un�

trinta dias, até Que se res

tabeleça completamente.
Fazendo uma visita ao jo-

. vem atléta, confessou que
achava-se muito triste,
porque'dificilmente poderia
,participar da regata pré-

campeonato que será rea

lizada em Setembro próxi
mo, e que a<;ha muito difí
cil sua recuperação para
os treinamentos. Desejamos
ao Edisol). um breve res

tabelecinÍento, e acredita
mos mesmo, que até a, re

gata de Setembro. próxiino
o Aldo Luz poderá contar
com o concurso deste jo-'
vem e extraordinário rema

dor, que é, inclusive, uma

das esperanças do clube. na.

categoria de singlle-scoull.

Clássico joinvi'ense extra
Dentro das festividpdes comemorativos.

ao Cinquentenário de fundação do América
Futebol Clube, será reatizada uma partida
envolvendo .as duas tradicionais equipes do.
América e do Caxias,num clássico extra p�
ra. o p'úb1ico da Manchester.
.. "

- .

.

O cotejo 'entIre as dU9s poderosas forças
do fuJe1:,ol ;intE;rior.ano está' prevÍsto 'para o

proximo dia 2 de agôsto,no estádiO a�erI-. ;

�
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dos Empregados em Transpertes
e Ca rgas - E D I T A L

o Instituto de Aposentadoria e' Pensões
dos Empregados em Transportes e Cargas
avisa aos senhores empregadores que a par
tir do corrente mês o recolhimento das con

tribuições devidas ao Institulo, será efetua
do utilizando-se os modêlos DAF··4 (Guia
de Acidente e DAF-6 (Guia de Recolhimen-

, to), com as seguintes modificações:
'

1 - Na' Guia de Recolhimento, a con-
.

tribuições devidas ao Instituto, será efetua

ção do Salário Família (FCSF)'deverá .fi

gurar no espaço' entre "Multa" e "Juros -

A. Trabalho."
2 -O valor da Guia de Acidentes vo1-

tará a constar da,Guia de Recolhimento.
3 - Não mais erá exigida a colagem

de contrarecibos nas Guias de. Recolhimen
to devendo constar tão sômente o número
dos mesmos após a, citação dos nomes dos

empregados. .

, 4 - Sempre 9,UE' a emprêsa venha re

colher contribuicões 'devidas ào IAPETe,
inclusive '-as dest-inadas ao FCSF, e haja pa

go quotas de salário-família a algum 'empre
gado, deverá fazer no verso do pé da guia: a

seguinte anotação':

Total de contribuições diversas, reco

lhidos .......•Cr$
Quotas de salário-famílía pagas a em

pregados com '-, filhos, cujo reembol
so declaro ter recebido nesta. data ....
,�.'"" .Cr$
Saldo a favor do IAPETC Cr$
Data e assinatura do responsável pela

emprêsa
5 - Havendo saldo a favor da.eraprê

sa, isto é, sendo o total das quotas pagas aos

seus empregados superior ao total a .recolher
ao Instituto (englobando tôdas as contribui

ções, inclusive acidentes, terceiros e FCSF',
a emprêsa procederá ao Lrunçà1nento aClln�

inversamente, ou seja:

Quotas de salário-família
pagos a, . .. empregados
com � , , .. filhos. . •. . ••

,

• . . . . . ,Cr$
Total de contribuicões a

"

recolhe� ao IAPETe � Cr$
Saldo a meu favor, cujo
pae-amento declaro me haver
sido feito nesta data ... '

..... , ...Cr$
Data e assinatura do responsave1 pela

emprêsa

6 - As Guias de Acidente s�rão preen ..

chidas -em 2 (duas) vias as Guias de' Reco
'( lhimento em 3 (três) vias.

Flor!anópolis, julho de 1964

Rodolfo F. Pinto da' Luz

Delegado 'Estadual
26.7.

RIO, 24 - O sr. ,Orlllndo
Travanca, diretor da Divi-
.são do Imposto de Renda,
baixou a seguinte ordem de

serviço estabelecendo nor

mas para calculo, nas ron
tes pagadoras, do' empres
timo compulsaria:
I - O emprestimo com

pulsaria é devido nas· fon
tes pagadoras á razão de

3,5% sobre rendimentos do

trabalho, classifiçaveis na

cedula "C", .de importancias
superiores a Cr$ 84,000,00
em cada mês no periodo de
1." de julho até 31 de de-
'zembro de 1964,
n - ,A contribuição íncí

de sobre a diferença entre
a remuneração mensal, des
contadas .a contribuição de

previdencia e a do imposto
sindical, quando houver, e o .

limite de isenção mensal,
que é de Cr$ 84.000,00.
In, - O calculo pode ser

simplificado do seguinte
---- .__,;,.� .. .., �

Centrais

modo:

a) 3,5% da remuneração
mensal - líquida do item

tI;
b) abate-se a quantia de

Cr$ 2.940,00 (3,5%
.

da isen

ção);
,

c) abate-se 'a quantia .de
Cr$ 1.680,00 por dependente.
IV - O abatimento de de

pendentes, incluindo esposa,
filhos e outros encargos de
família e demais dependen
tes que podem , ser abati
dos na declaracão de pessoa
fisica correspondente .a 2%
da quota, mensal de ísen

çâo do contribuinte.

Exemplos: Solteiro, serp
.dependentes, Remuneraçãr

I mensal de Cr$ 200.000,00)
3,5% vs. Cr$ 200,000,00 me

nos Cr$ 2,940,00 igual a ... ,

Cr$ 4.000,00;
, Casa,do;' sem dependen- ,

tes, além da esposa (Cr$ ..

1.�80,00 por Mm dependen-

Elétricas de Santa Ca'tarina
5. A. - CElESC

F'orianópoHs ,� San1a. Ca'ttrlna
Curso de AuxWar de Inaenhelro
A Centrais Elétricas de 'Santa Catarina S/A (CELESC),

necessitando preencher diversas vagas de Auxiliar de En·

genheíro, convidam os interessados, que possuam o cur-
.

.

so científico completo, fi se inscreverem na prova, de se-

leção a realizar-se 4a. Feira. dia 29, as 8 horas, nesta cà
pital. Para a inscrição, os candidatos deverão comparecer
.día 28' do corrente na pede desta Emprêsa sita à rua Frei

Caneca, 152 - Florisnóoolís. Os aprovadas no exame de

seleção, serão encaminbados à Porto Alegre, onde, às ex

pensas da CELESC, farão um curso. com a duracão de '4

mêses, concluído o «ual serão, admitidos na Centrais Elé

trtcas
.

de Santa Catarina SIA, na -função de "Auxiliar de

Engenheiro", com salários relativos ao cargo.

Florianópolis, 24 de Julho de 1964.
26-7·64

SALARIO-FAMíLIA: -_ O
Presidente da República aca

ba de assinar decreto dan
do, novas redações ao ar

tigo 7° e seu parágI''lfo úni
C:l e ao art. 29 do Decreto
n°. 53.153, que regulamentou
o salário-família do traba

lhador, ü1sut,--,ido pela Lei
n°. 4,2'�6. P3SSf-\T a ter as

,seguintes reclaçõ"::,:
Artigo 7°: - Pa:'a efeito

de 1TI'111utenção do salário

família, o empregado é obri

gado a firmar, . perante a

emprêsa, em janeiro e julho
de cada ano, declaraçã'J de

vida e residência de filho,'
ficando suJeito às s'1nções
aplicáveis, de acôrdo com a

legislação, penal vigente, pe
la eventuàl declaração fal
ta prestada, além de a mes-

Vai const'ru;r
Janelas, porias, porlões de ferro j4 eslão pronfas, à sua

disposição, 'em, "

Compensados ,de Pinho, imbuia, pau-marfim, jacarandá;

amendoin, cabriuvai loro, gonçalo alves, cedro e !ambrí

Codeplac

I
\

Madeiras Npbr,es par� Revestimenlo
....

ma constituir falt'l grave,

por ato de improbidade, en·

sejando a rescisão do C0n

trato ne trabalho, pelo em

prega.dor, por justa causa,

conforme prevê, a let1.'a "A"

do artigo 482 da Consolida

ção cl'}s Leis do Trabalho

Pc,r.>AGRAFO üNICO - A

L"t" dessa dedaração obri

gnj'j,da polo empregado, na

épocm m:,õpl"ia, importará
na imediata suspensão do

pagamen.to da quota res

pectiva, pela emprêsa, até

que venha. ,a ser efetivada".

. Artigo 29: - b pagamen
to da qnota de salário-famí

,lia sem o I,'espectivo com

provante (-'lrt. 17°), sem

prova de filiação respectiva,
'oportunamente apreserlta
da (Art. '6' p�Fte ini.cia1,)
sem a declar:::.ç2o de vida e

residência, firmada, na épo
C'l, própria pP.lo empregado
(art. 7°), a18'TI dl id8de-limi- ,

te de 14 8?10S (arL 6° párte
fj,,:ü e Art. 10°, item II),
2.;):)'3 a comunicação do óbi:
to do fiiho (Art. 8° e f.rt. 10°

item K), ou após a ces

s8,:,50 da rela.<.-:ão de emprê
go (:"1't, '100, item !In, im

p0rtará !l�l sua imediata

glosa, cabendo á fiscaliza

ção o 'levantamimto do dé

bito correspondente, para
imediato recolhimento ao

Instituto, observadas, no to

cante à cobra:Q.ça, as condi-

,ções e sanções prescrit'ls
na Lei Orgânica da Previ

dência Social e seu Regula
r11ento Geral.
BECLUSÃO E MULTA

PO� TER RECEBIDO AU·

':XíLIO INDEVIDAMENTE:
...:.. Lemos 11a "Fôlha da

Tarde" ele Pôrto Alegre, que
foi anunciado que o segu·,

rado do I.A.P.I, Adão Ro

drigues dos Santos, que re

cebeu
.

indevidamente na

Agênci'l local o auxilio-na

talidade, foi condenado, pe·

lo Juiz de Direito da 1", Va

ra, a dois alias de reclusão

e ao pagamento da multa

de três mi! ,cruzeiros, em

virtude de infringir 9 dis

posto no Artigo 299 do CÓ·

digo Penal, ,
:

,�( �,'"
. ,

"

'

,:"':',
...,_-----------.�:j�. d:.�.����'��.��

A Graça, nosso Tesouro.
Não há dogma mais fecundo do que o

... .

da habitação do Espírito Sémto, de tôda a

Sant:iSsima Trindade, em nossas almas. Po
de-se dizer que essa presença divina pela

.

Graça l!0S impoe todos os ,deveres quy apre

sença eucarística ocasiona.' O primeiro É Cl

dver do respeito. Visto que Deus habita em

nosso coração, e habita realmente e pesso

almente, é çrsciso que de lá saia?"" ic-do, 03

í,d010s. Tudo o que se qu�r gu:::r .::la1' ou ob'
ter n::esmo ofendendo a Do81]S_ üldo Que an-

• ,�J.

tepomcs a Deus, tudo que tel�OS' no coraç�o
como rival de Deus, é um ídolo .. E. qnan.l-·'
um ídolo entra em uma alma, Deus s

' i; b·
zêmo-lo vergonho�amente sair e proÚ:u:.\r:1-

.

mos o seu templo, Seu tem;)lo. Seu tem�,')lo
• ,l_ ....

sims seu porque, depois da justificação', nos-
sos membros não nos pertencern mais: fo-
ram-lhe consagrados e �dedicad.cs pelo ólet IIIIl!l _

santo do Batismo, Feito membro de Cris:o
e templo do Espirito Santo, o justo deve evi
tar todo o pecado mortal, mas sQ.bretudo -

o

da impudicícia, porque o irüpudi�o, de, fato
ou de intencão. une 20 corro' de uma cria

'

.) J • � ..........

tura indigr:.a o seu corpo, que é o de Cristo.
e profana o templo do Espírito Santo, São
Paulo: - "Não sabeis que nossos corpos
são membros de Cristo?' Tomaria eu os mem

bros de Cristo para fazer dêles membros de
uma prostituta?" (I Cor. 6; 15) Empregar
o templo sagrado pára usos não somente pro
fanos, porém maus e proibidos pela lei di-

yina, é um sacrilégio. Pois' é justamen�e o

que faz quem entrega seu corpo a prazeres
Uícitos. Esta �é a primeira lição que se deve

al>rende-t e que se deve aprender e

que se deve dar sôbre a virtude da castida
de: Mas o mesmo,Deus, Uno TrÍ!lo, que ha
bita em nós, 'nos dá luz é fôrça' para sermos

santos e "imaculados em sua presença, den-
tro de ri""ós, Vivamos isto" ' ., o, ,- , ,"

.

·l "�' .

'

��fli!;\\kfi",,[�i��":i;;L�i�,ii��%4i�k��;�·\;}�j·;,.���i.i;\��

te). Casado çom 2 dependen
tes (além da: esposa, remu

neração o-s 300.000,00),
3,� x Cr$ 300'.000,00 {Cr$ ..

2.940,00' mais crs 5.040,00)
igual o-s 2.500,00.
Nota: As frações de ., ..

Cr$100,00 no resultado final
do calculo da contríbuíçãp
do emprestimo compulso
rio são abandonadas.

, '_,'..
"

.,",'_ ,I, ......

, .;�_.:"":",�,�:,..�-j",,"W"',,,'''';õ.,....'

� _ .........._...__

Instiluto de Aposenladoria e Pen�ões Impõstn de Renda:

Noya 1io�raD�a �n "�mJré3tim� �Om�UISDrlO

Compensados raTaRá lid 1.
Rua Dr. Fúlvio A.ucci, 748 - ESTR�IT�

De um modo muito Iindo falou Pau
lo VI aos nossos seminaristas em Roma, re
ferindo-se ao mesmo tempo a nossa terra
braileira ,

.

"Medi vós mesmos as difiçuld�des da,
cerdotes paraa eternidade" (Ps. '109, 4),
Os nossos' excelentíssimos Bispos, 'Nos
sos Venerados Irmãos, que aqui lembramos
com especial afeição e aos quais enviamos
uma respeitosa saudação fraternal, estão

impacientes por ter-vos junto a êles porque
" ,

b d t
-

a messe e a un an €1 e poucos os opera-
rios", (Mt, 9, 37), Brevemente êles vos

dirão: "Ide, eis que eu vos envio" (Lc . 10,

3) IVi'�.
Sim, ide, que o mundo, o vosso mun- '.

do brasileiro vos- �spera. A vossa prepara

ção deve ser adequada e proporcionada às

exigências e às necessidades de vosso grande
,e promissor País,

Eis seus sinais distintivos:
_'-. imensa e multiforme, enquanto pos-'

sível, como imensas e multiformes são as

pedras que escavais das entranhas do- solo ''''l, '1.

.

'

''iJraslléirô .

� . . - ,- , . . �'I --"'. -

"

=-exuberante como a vegetação das
ossas florestas, e aberta aos contatos huma
nos para a todos acolher no amplexo do Se ..

nhor" como faz o Cristo do Corcovàdo.'
'

PARA l\IIEDITAR

3,5% x Cr$ 200.000,00 me-

nos Cr$ 2.940,00 mais .

Cr$ 1.680,00 igual a Cr$ .

2.300,00;
Casado, com dois depen

dentes além da esposa (to-.

t� a dependentes):
3,5% x Cr$ 200.000,00 me

nos (Cr$ 2.940,00 mais : .. ,

Cr$ 5.040,00) igual isento;

�---=
::.::=.:-
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· eos apUradQS. ,pelQ' PtEl!
acusou a existência d� 5617
unidades . eseolàrés," : !'.jÉfudó
53G6 de ensino prin.f,:-io, 232
de ensino médie e i9 de 'en-

e::'f',:/fl n'l.c) un+dades de e:'l'
sino u;'in:\ri,? alcançou ....

32:�.583, naa de ensino" mé
dio 31.740 e nas de ensino
superior ascendeu a 904�
Através do confronto des-

;

ses números com os resul
tados b ras.Ielros, chega-se .·à·
c�"")"lTSt5,., .-te que Santa Ca
t�";·:·.!lB, nestes ':.l'.ti�nos anos,
dezenvolve-i, realmente, um
esfôrço bastante sígnífícatí-.

��� ·da��
pál;llJp&.
Q$ ·a� Ç®f.lÇten� de

�la� no' ��tado.
Ci:l:tlcuWlQ$ �g.úh�o as . re
comendações . aprovadas pe
lo Seminário de Chefes de
Planejamento Nacional. de

"dueação, realiza'11o no Chi
le, nó período de 2' a 20 de
dezembro do' ano' passado,
vêm demonstrar que Santa
Catarina ocupa, com refe
rência ao ensino primáriO

'

comum, posição dE;'! vanguar-
da no BrasiL

.

:Em 1960, O ooeríoíente de
população atendida no en

sino primário era de 133,2
por inÚ habitantes,' passan-

do, a�ra, em �� a , l�Ji
O �fl�\e bruileiro, :.�
g:un<io QS .11l� �W�
dos co.nlleCidos (-ano '18�
vo de 1961) era -de 91,8 I p_$f
mil, .! aparecendo nos

• pri
meiros postos: Santa Cat8"
rína e Amapá (134 POr. lllil
habitantes), Rio Grande do'
Sul (120), Espírito Santo
(118), São Paulo (l05), Mi
nas Gerais (03), Rio Gran
de do Norte (101), Guana
bara e Es�ado do lÚo com
100. Os menores coeficien
tes ocorriam no Maranhão,
(44 por mil' habitantes),
Acre (60) e Piauí com 62.
Considerando Q. ensino

. em todos seus graus (prí-

:esLeve durante dois dias,
na cll_i)it2) Catarínense, o.

S-:l' ora, S:__ ,:S, :ntendc'J k
da Camprnha Hüciomil de
j)'1ercnd2. E;scc,:ar' e honlem

.

público rudic"ldo
c""'�f.)H'llado em Santa Ca
tarina.

e uuito

Pinto
r

Sombra
"lei -.

a !�s'-e Estado

intúito de imprimir
com o

maior

dinamização e ,ef;rin1"�'�

se:."iL,o d'} d:,stribuição
" "nda 'EscolJ:lr.

'T� 0118 ··,un;J:1de.

o S", G:!"8�n"'! "Ir Ce'�1J 1?1�.··

f"'!:_ [' 8--"1 f"'i-""'-")"1T1�'i�, 0..0 Sr.

';e-:retáric da Educação e

t� ," 'l,�r Professor 'e; Elp'idio

Mere�n
frequênoía como em fun
'[t," 1a' própria saúde.

.

Cl.tcu e;:émplos de um

E�·:,J.do, em ãois e'J1abelesi
me.:1tos ãe ensino primá
::-io num mesmo munidpio,
te"em anresentado p('�'cen'
t"tgens di�erentes de fre

quências. É. que; num esta
be'ecimento, ere fornecida'
méenda aos aluno�, en

quanto "aue no outro, não:
"'1 .'No e5t"'be1ecimeuto . onde

.

Jsa.- re'íela:ra:rn:' o grande· índice

nuvi(� -; "1e1::1. reportagem," ·de vermmoses entre· e 'Co·

o 'June-ir,' e!1.'1e')"e d"l Cam-' 'pula'r;ã'b escolar prima"l'1"
n:;!,i1h� Nacional de M€Ten- s�"n., n ri>tn, resY)')ns!{ve"

��'C.)lar, depois de falar pelo áproveitamento de ape-
, lrren"p, sô')re os planos' nas 50% .(cincoel'lta por cen

e '�'lS' t11'>ietiv')s à frente da ,to) da ,'1limentaçií,o, pois
administração daquele im- I) _�<;;-nnte é (leV01'ado

j)();,t':\nJe orgã:J fede�ral, ex� ...___....

,t()"!'. ')U a sua satisfação, � por
ter encontr'ldo da parte ..

das

àutoridades catirinenSeS. Um
fi:r'-"e pnpósito de cplabo-
ração.

Informou
ainda. o Sl""eriniep'denh�
da Cl'I.mpan1-}a Na�ionai de

., .. \
Merenda Escolar que re-

centemente foi reálizado
Curso de Supervisorés ,de,
Merenda EscoJ;:tr" em "":&elo
Horizonte, o· qual contou·
com a presença de re.f}_:t:e:
sent.<l,nt.es de t.odos 0:15 Esta-',

dos, para as instruções ne-.

eessárias à execu�ão do pla
no de álmôr;o eSQolar.. _

Futuramente, poderá ser

realizado um curso esp<:i;'
cialrnente p"11'a 'o Est�do' de,

.

Santa- C:>tarina, com' o)!Jjé-.
tivos específiêos para, esta
nnid<1de da Federação.\
IMPORTANCIA: - Durf!n.

te 51.(a palestra com a :. im-
, ,

·:�An';!'1. () r.(."�'''''''··'''''''' ir-r:;.":· _"
...

..,

"cabar cnm a verminosB_
EXECUCAO: --;-' O início

de exer::u�ão do 'plano 'pilo
,

to, em Santa Catarina, será
fea';zado no próximo ano
letivo.
O General José Pinto Som-

bra. em"larcou ontem para
Laies. onde manterá," do
mingo, entendiml:mtns idAn
ticos com 14 Prefeito:,> da

presentl'lndo . o Ú0"ernador,
� <":�' "",-o;oliim. Simão, Secra-,
t,:;,-;" r.;CIT:\ P3sta; o sr. Pau
lo VHWi'8S, re.u'"esent:rndo o
Prefeito ,de Camboriu; o

sr; EW;'lldO SChaflffer; PrO:
feitó . 'do. novo'

'

,,�ariiCii:Jjo;
dep,':--NÜton Xucker; Sr.

': � I ,

Fudi ��allX B�uel;" e gl'a�
do número de autoridades
nA Ib.'iai e Camboriu.
A:·)()s a solenid:'l,de da ins-

ta":\�iín, usaram da ualavr�,
·U .'I.'.)\'O pl�elei(;(), nomeado
peJu G0vêóo, . Sr, Ewaldo
Schaeffer, e o ;-:;1'. 'lbrahiln
Bunão. Sécretário sem hl
ta, que falou em nome dI?
Governador do Estado.
Em segvi.da, em almoço.

cOD1emor'ttivo, bastante _con
corrido, hoviu-se a T.lalavrá

.

I' ',",

d:> neu. Nilt.r,.n T{ueI{er, se-

guida Sie brilh:u'ite. impr�
v,so do sr. Rudi. Renau�
Bauer, que na oportunidad�
anaJteceu as obT8.$ do

"

go�
vêmo ni antiga pra:{íl -de
Camboriu.

" "

o Tribuna·' Regional Eleitoral e a

'Reforma Eleitoral
Ontem pela manilã,

estêve reuClido o Tribunal
'Regional Eleitoral,. apre
ciando sugestões de seus

membros a serem levados
àquela reunião, pelo seu

Presidente, Desembarga
dor Adão Bernardes, que
deverá viaCar sexta-feira.

:Npta ºo Comando do V D�'Strito Naval'
sidências daquela via ptlbli-'
ca, numa triste demonstra�
ção de f.'11ta do hábito de
viver, em unla cidade civili-'
·zada.

Es61arece-se
,

aos ignoran-'
.
tes que a residência do· Al
mirante é Patrimonio Na
cional e' qtte o, reparo dá3'
ávarias cauS'ldàS será cus

teada velo'.> cofres púbii�
c','s.

Sem Pasta; Dep. Ivo Mon- .

tenegro; dr, Robinson Ve
loso,' Ca,P." Medico da FAB
e sr. Juracy Batista, Dire
tor da Secretaria do Tra
balho.

CéL TeselÍ Domingos - ;,
�����;: .��H�;,& ��:� pO�,�':� 'C A f fi Z i � H O,, N A O , I
Ew, advog3,cto de ,BlUl112 � C � .' t Zf T Q ! I f,

......__.......: ....... ...."'<IIC!IJ>

_

Convocados pejo Pre
Sidente

.

do Tribunal Supe
�ior E;leitoral, Ministro,
Cân<lido Mota Filho, devú-
rão .se. remür:, de 2a 7 à.e

agôsto vindouro, em Bra

Sl, ,la, os presidentes dos

',Tribunais Regionais Elei

torais, ,com vistas à refor
má ida Lei Eléitoral.

,O Oomand'inte do 5° Di�
trito Nayal' torná público
que individuos' desclassifi
'cados causaram' danos de

u.�rados � gia;u que cér-
ca a

.

casa 'de residência do
Almirant.e, nll. Avenida Trom

'powskY, n.es�a cidade_
.

Pre
sume-se que tenham sido' os
mesmos rapáies· que alt�s
hoiás da. noite t�ans�tan1
pór �obr�, Qs muros das re-

'No' dia de o"t�m e (le
hoie. o' 'Cél-. Dimilo K'a"s
Sp<cf<ltãrio' da Selrura"'f>a.
P'lblica; 'recehel1 em a'l

diê...,da, as segui;ntés pe')
soas:. '

�r!�, :�,.' e: supertor).,
o.�c:�e:i:,o cge#c�
te..i� de.'� atend1�'

, em" �ta· �Ca�� ,vol1,ÚU
de ,,-39';pQf' nill' habitaQtes
,.. ,

" .1

em l�.�ra 1� � l�
enq�t9 q\l8 a � ,1iIfttr
s1!e� WeVm1.·� �Q8 e�
�·�60. para, 111 eJD 1�; Q8.
dados 'brasPe*�, de 1_

���"�*
f�' dJv,ulpdos pelo MI·

.�rio da EÇtueaçio e Cul
tum.

: AS:'��
.

aqui �tal,
.

• qQe oonstitu_'motive d4
o� pára, tódoIe. Os. ,ca.
.t�,rep�.
há. cl11vida, 'os prim.eh'Os.

.'

Com 'esl!1a
lO, estaria

complementa-,
termiHádà;' .' a ,

os 'es�udantes recebiam me

�:':renda a f.t:equêncta regis
visit,JU trou a perc"!!'taP.'e''B de

100% (Cerl1 por cento).
Em f\m<:2,() da saude. dis

�e' O GeneTl:',! :Pinto S0M�'.,-\
que" 'pesquÍs'JS já realiz'ld"!.s

Instalado· Novo Mun�cf;)i{l,� ,

'. .', .,', , ,�,

. Bittn�âdQ df:' C�m)o.riÚ
-;_":iando s(\bre �s dp.fi-

S 1 ." -

,o 6\�..h...,:WC pm�içltd� pelo
c'Pmcias ::llimentares do 88-

D
'

_!' Dayid AmBral Camar�o,
...�" hr>:lsileiro, diss.e o

Juiz de Direito de Itaiaf,
Ge:1eral Sombra que, em

fOl' instalado segunda feira
n'-''3S0 país, em C",da déz 3,lu-

P1)·
.

() n:n;nicipio de Bahvd-·

nos 'do curso primàl·io" do;'"
rio de C,p'1h,-'ic) desmem-

·

vão à escola em �e.ium;. 4
b!'fldo do. munic:ipio de Cám ..

tomam c�.fé com ];lü,o;
..
3 te>-;:, boriu.

am café com manteIga' e" "
I"

.

Dl '.
•

;.
' , .

Estiveram prKen:.es aó
um (1) só faz uma a.lmen-,

t
. .

. .
.

-

a o, que constitUiU n.." CDn-

tação completa. . cretiZação de um velho s!)-

ALMOÇO ESCOLAR: � O
nh

'"
.

. C NME
o dos habItantes da ma,1S

Snnenntendente da . J: .

bela de nossas pr,üas. re.

9.Fr;11OU que o programa do,

.� 'verno Norte-Americ'inq;
':'�1i8�G.a pR-ra' Ó Pl-ogresso"
d-r"é� "AlimentOS pará. ii.

pp.z" fornecerá os. ,g.êner9s
(trigo, feijão, 'maI1téiga,.;
etc.) enquanto que, os E�

t�dolS deverão' cüntribl1ir
com verduras, carnes etC,••

incluind0 na execução dd

pl'l,no, o município e a -pró

pria comuhidaqe, para e.

obtenção' do almõço escoo

lar. Tendo em vista o voJu·

JUe de serviço a ser execu

tado, o Ge1;1.era1, José- Pi�to
Sombra di.sse da importa0'
cia da colaboração, cto Es

t'ldo, Afirmou, por b'utro

lado, 'qlle durante a ,conver
sa com, o Governador Cel-,
s� Ramos e o Prof. Elpidio

,

Barbosa, Secretário d'l F:rt�
car.ão, obteve' todo apôlo ..

daCluelas autcridades.. ,cata

rin�nc;es n,'l execuçãO," de
tão importante progral'Íl�.
principalmente' no qu� , ,�
respeito à de�centrallZaçao
e a instala'çã.o de ce?trqs
nas várias régiões estudan

tís para que a execur.ã� do

p,?.,n tenha l'n<lior ,
dinami-

zação.
CURSOS:

llizururàdono\!O trecho Trombudo CeritralSãQ7
, " ,v .......

'

�,..
'

João novo avanço da EFSC para o Oeste
Foi. inaugurádo, dia, 22 nl> 24.492, de:, 29.VI.�, que � uma imposição devida, t:JS da Estrada de Ferro

pJ..óximo PaSsado, O novo, completou no' domií:Uo fer- à qual não podemos fugir, -Santa Catarina e de toda a

t�ho :ferroyiá:rlo da Es- lO'viário, a orientação .
na- para rios realizarmos, para laboriosa população deste

trada de Ferro Santa ,Cata- eíonal' necessária' à. nossa tomarmos o nosso Brasil grande Vale do Itajaí, pelo
ripá' que liga, Trombudo expansão de transporte ter- uno e coêso M grandeza muito que ela representará

Central á. São' João, obra, de rest�,
.

da sua terra e na gloriosa para va economia catarínen-

grande importância do Pla- , Hoje; como ontem; ban- tradição do seu povo, se.

no Geral de Viação, uma: deíra e planalto continuam Ao finalizar estas minhas Que esses esforços pros-
vez que constitui a solução a existir.

'

palavras aproveito o ensejo
dos problemas . ferroviários � O 'litoral, e o antítese do que se me oferece para es-

Oentro-Sul Brasil. Sertão e todo aquele .qúe . pressar os meus agradeci-
AS

.

solénidades de friàu- �bre novos' caminhos, é um. meatos aos que aquí com

guração tiveram lníció, 'as bandeirante.
' pareceram' e as minhas sino

7.,00 horas "do dia 22., corri a No menor ato em deman- ceras 'congratulações ao en

partida, M: Estação de Blu- da do oeste: brasi1�i�o, lla- genhéíro Residente Dr. Jor

menau.
'

verá sempre ó sentido do ge ,Gropp pelo explendor do

Presentes' . aÓ'Ato, o sr. "bandeírantísmo". É uma coroamento dos seus esfor

IÓrahÚn Stmãó:; Secretário condição para que a terra ços é dedicação extremada

1 sem pg.sta· é .representante possua o homem e, este a à .proríssão nesta grande - N6s os homens que cultivamos a terra e serneíamospe ,o mal. Para evitar que .' ,
.

continue essa situação, sa-
do 'Govem�áor, do Estado; pOSSU:;l" como' p o d emos jornada de trabalho,,q, que riquezas aqui perto do mar, "ali em cima da serra lá no

.entou que a çamuanha 'o, �1Jnf'Mn+é�rlénte..:_ (l!-) ,;8s- constatar' ReSta região; oh- s,e devotoú com perseveran- oeste, lá no' norte ,e lá no sul, vivemos as. atividades Úe
��acional 'de, Merenda EsCO:

'.

trada dé' Ferr0 'de Si'mt.a de' ;naugul"ada' está' a' está- ç,a e nenhum alard�, faze;r a semente virar -planta ê a terr.a transforma-la em

lar está estudando convê-.
Catarina, (191., i\1ári"l 'Plhej_ cão da São João; da nossa �o.' Departàmentéi,' Nacio- aumentos. ,,�.

uios com '3.5 Secretarias dê
'·ro. d��, S"t�tos; I>r. Hum- ferrovfá: nal de Estradas de Ferro, Por tão nobre viver, repetido todos os dias de sol �

,Sáúde. dos Estados, no' sen- he;.f;o de Almeida. Chefe. do Na, gr!3.ndeza que ái �stá, que" projetou e, realizou es- sol, ',criando rfquezas, é Certo termos orgulho de ser co-

tiào de que seja fornedido �':�t:�itri Per�hviÁ:�i(,i:·' Dr. o p:apel da band�!�' e, �� .�� P'bra. -:' os ag:radecimen- lônos:
. ,,' .',

:,
i

'

_

'.ermifUgo, peld] l,TIenb.s duas ,Aldo ;Fernandes· dê: Barros, "
, . '..... ' �,Além de .mãos ca�.osas, ,capacidade de trabalho, reli-

"J87;es ao ano, ··;·'âos estud�n- ,-' Chefe' d'o ,5" 'Disf;r,H,(,' 'Per- ., ,-'. ",�:.S·
..
·,EP,·,.".vIC.,O Mlf'lTAR:· .

,", ",
'

'

giosid-"1de, cOplpreensão, nós sabemos que patriotisrno é

t
.", ,,' róviário·, e' crenre�entante I� j;; .;tml)i\lho ol�gán1Zado, � plantar' e' colher exdusivamente,

al:':';:::� �:'ri::!"::·.�;;;:���.D��:;: . f(fà. (!r$fD�rr'r.�n dW;R�crulél�k�IO·· ��: �:f:� �. :��:. n!':n:i.m• a no,. o fruto e o lenho

:��;at�m�r��;:��:e�e:' ::;�":n:lf;",����me�:u��� ',' 'L, ,;,' flA,S5E DE,1946 de R����a�oi�� t�d��e�sqU�i:Sa����t��j :lÓ��: é :;:;��
num prazo de 3 a 4 anos ,trada d� Ferro de Santa � fru'tos e os frutos são colhidos para vestir, alimentar e

't
.' no !>"A,,�í' ('''m O .do" ,Servico·,', Militar 'em.arma. '. .

.

'1"96"5.·
f.:ervir ,de alg11ma coIsa. para a família brasileira usar c"-

'P'.l'I,�n 1':i"N'lJ rI,é 0.0,....:vOt'a-
,y

.NIjl; '1ont.e sôhre' o rio mo coisa útil; receberúos as compensr:tções de serll),(lS co-
...." .

h"_'· "h
.

t' 1'130. '1l..nrnva(1o ' ....!n :Extn,'o 1- FI' d t,.�?.."., "'"", "uve ....,o.:,.�,o:r e , " onos, oJe nossa .. a;�, essas' .com.pensaçl)eS ", são semea-

d '!it .

MI'
.

1 <> 'Sr: 'Mi""!st�o· ria Gueri:à'. a
.',

. ÊP,.oca da SeleGão no d
.

I'
,

a_ '. a . S1."'"
.

1C'!·•.. np � : ,;". ,
. '-. ',' 1 ,as no interesse gera, 'que são as do Govêrno de Santa

'. I",,,.qhit;n ,8i��",. nC'.As;;;t;l· em
.

r.lasse de ] 9;;{� e as . a"'�- (M;l�"')Jdnio' ele F)oria.nl)no- Cata�ina, por· felicidade l,llossa, orient'ldo por' um agricul-
_Nllp' f�l"Ur o Dr. ',Jorge Gre:pp, ri .... ,.�" 'el'Yl : rll'b!�o' �M. cô,,- polis será divulgada poste- tor, quando também na sua Pasta da Produção, tem um

,F,up."en1'>�iro Re!>idente
'- 'de vocada . pa_-rj;!. a' \presta.éiio ri,onuente. técnico em agricultura.

-------------------��--------------�------------
13'11 .....ena_u. Eis porque, a data 'é nossa,

AUr)s o·�""�u�so dn" 7 lnn . '. Eis porque ,q,firmamos, as homenagens que -presta-
que constituem o nf}V() t,re- _'O,ROUE,.TElÁ rCaçA .0'A mos hoje, são sementes. que serão multiplicadas na seára
r.ho .. hmlve 'a inauo-rl�"ão, do interêsse geral, fortalecido como forte, também é

.

o

.ifÍ em �0ão João, o Gal. Má: .A . PALAVRA.BARATO? produto do nosso trabalho em proveito da grandeza de
,

rio
'

Ril-oeiro ,dos. Sant,ns, /' Santa Catarina.

Sunerintennente dá F.FSC ORDE? PORQUE?
uS.qu da/pelava em vibran

. te. ot'1t"Í\O, -,q\lE1. pass"tmos a

:' tr'ânscrever:. '. '.

'
.

"Milis uma vez' deixo,. o
anonimato d� meu simnle'3
,\'abo,r, (}).l.!'vo-me aos dita

mes da flm�ão, para tradu

,rir. em \l?,lid::,s palavra$, o

grande reg;ozi,io de toda a

bomunidade ferroviária,' 'da
".Estrada :de ,Fen;o de Santa.
Catarina, "pás sol.enídade� ,de

. pn,t,.p."'?, i1e;'t;e· novó : trecho,
q� àC6bamós de 'Percorrer
"e que bem define 'o seu re

novado aIT,lõr .'10 Sertão; em
busca . d� jimçãci dos tri
lhos de sua ferrovia, aos elo
TrOnc;' PrinciPal' Sul; "que
çon�luido 'constituirá �., so
luçãçi deis' problemas fel,"�
tov1ários Centro Súl do Es
tado;',; :,' .' ,'"

, fI0jÉi, fe�tivainente 'i:énis,
.

moremos a
.

velha ,tradiçãb'
cfó'''cOspe F€lgo";,quando:6
shlo . 'da nossá ,locomotiv�,
no. seu badalar anunciou a

sua chegMa e deu entrada
na estação' que ora ,estamos
inaugurando, marcO' de um.a

etapa vencida esperançá de

outras promissoras, em 'bus
ca do �,P.S.,. quando então
iremos sentir a grande van

.
tagem da� ligações ferroviá

ria::;, com o alargamento
das zonas, de prOdução, a

.

facilidade 'de intercâmbio

entre regiõ�s d,e labores di

fer.entes,· a criação de um

fuáior mercado consumidor

interno, .��, fim, nlllÍor de
senvolvim�nto de: regiões,
numa verdadeira' cO;1qulsta
para. ii., eci)Oomi.a ' pátria.'
'Na complementaçãó; em

busCa dessa 'ligação fer
roviária, temos um per- .

curso dê cerCa de 7 km, já
loçado e, sem gran'des obras;
de �l:te. até Braço, Novo,
i>arl;!; daí pa,rtirmos para ó

AltÓ ela Sér-rlÍ" numa alti
tude de 8�2,00 metros', e um

pércurso seméado de gran-'
des bb:;táqu,Ios a venc.ei,
cOQ;1 j:lxig"e,»êia '. ele mai:ores
re2ur�6s 'ffuance!rbsl' pata.
'entãci pros'se�os'. . nlllO
a: tão desejada: ligação; ein
'Ponte Altã,' ent�e 'Lages .e

Ctiritiba.nos� sem.· grandes
obras ou �l'oblemas a, en-

.,

frentar. � ,

'PriP1eira fase �o traçado'
dá. estrad� de ferro Santa,;
'Ca.tarina, 'pará'. em época'
futura, prosseguir rumo à
,ede' de Viação Paraná-San:

,slgam e que 'novos ê��
celebremos em futuro pró
xímo, de forma que os: tI1-.
lhos da estrada

.

de Fepoo
Santa Catarina cheguem ao
TPS e a nossa Ferrovía se

entegre na rede, ferroviária
do Sul do país.
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Florianópolis, (Domingo), 26 'de Julhn d� 1904

Iolõno da Miinha Ierra

.. Luiz Gabr�el
Secretário ds1 Agriculiu�a

Inlposfo,de R·enda�·
'

r erma de &R$92.400,no'mensais'V-
lfSCfuto s,Úbre. rendimen10 de·. trabalh m

RIO, 25 .....: o rureU)J:_gera.:l rior à Cr$ 9ÚOO,OO mensais,
dÇl. Divisão, do Impôsto. ,de qu�p.dó sblteirl;1s, a Cr$ :.,.

Renda" sr .. 'otjandQ 'TravaiJ.' '136.,ÓOO,OQ quancío casadas,
cas, f;xpUcÓ�: que: .. \,st'ãü' s�tri depenCÚ'ln\8S, além da

isentas de, contiÍbuiçãõ: . pa_' espÔsa. '

,

.'

ra o I�pÔsto. de Rendâ s�
mente 'às. pessoas com i:en::
�imel1tps' do' tràba1;po in!e-'

,

� 'O Impôstó ."de Renda será
cobrado nà base.. de 10% pa:
\:....

' ,". "

Generos ÁHm,enficibs para .

o
' Norte

�1O - 25 (OE) 'das inundações no Rio

A Corveta Ipirangá parti:" Grande� do Norte e Paraí-
'rá amanhã com destino a ba. Leva a bordo, 120 sa

Natal, Rio Grande do Nor- cas de feijão, 140 sacas de

te, .transportando 'gênerbs fannha, 05 sacas de açu
alimentícios recebidos do caro ,42 fardos de xarque,
sul do país pela SUDENE, i20 sacas, de feijii:> e 1.200

de�tinados aos .flagelados bujões ele gás engarrafado.

Salário Educacão
..

.', t .

BRASILIA '7 25 �OE), o
·Govêrno Federal vai . en

viar segunda feira ao Con

gresso, mensage·u' institu
indo: o salário-edücaçâo: A

'

<
•

•
•

."

'�ontribuição obri'gatória
das emprêsas privadas, S'!

,r� de U'l,11 virgula 3% sôbre
a'

.

fôllia de pagamento.

• Sindica�,da��:,na ;Força pública
de São Paulo

"
'SAO PAULO, 25 (OE) -

peverá ser' divulgada den

tro dos próximos dias, a

sindicância aberta na Fôrça
rÜl)lica do Estado .de São

dades sU,bversivas, Informa

ção da comissão encarrega
da do inquérito', adianta que
o "listão" inclue mais de'
100 milieianos, entre ofi
ciais; sargentos, cabos e sol

daqO�, que· serão ext)urg�
dos (IRS fileir3{; ,da Polícia

Estadual

Paulo, para enquadrar no

Ato
-

In!3Ütucional, elementQs
daquela corporJ:tcão; ,envol
vidos em 'corrupção e ativ:j.- "

.;

ALGO DE BOM:ESTÁ POR ACONTECER'
"

AOS .IlUE,'RAO':,PODEM GASTAR:
,
..

' ',,' ': , ".'"
'. i .. " ; •.

'

, ..

'
.

",,' . :'

MUITO! "

PQRO-UE� OJlDE?

Pàpa �'énvrou carta a Castelo Branco'
;' BRAStÜÁ,: 25 (OE) foi entregue

N'lção:, pelo
Apostólico

ao chefe da

novo N'Úilcio
D.

.

SebastiãoPo�erá ser cor.l:\ecido nos

;'rrSxi1l10S dia::; o têxto da Bádgio. o Prelac'o 11:1 apol'
o Papa Paulo VI' tunidade, fazia entrega de

suas ci'Bdenc:iais ao Presi-

O ®cumento .

, uente -da Re,Pú.blica,

ra os que recebem por: co- 'LCSO,OO por dependepte Cs

missões valores maiores so tenha mais de 4 filhos

que Cr$ 123.000,00. rl110 taTYl- ou dependçnteg (mãe, ou
bérri estarão sujeitos às pai sem proventos próprios,
contlibuições para q Em-- filho -adotivo ou tutelado).
préstinlo Comp'l;lls!:iri\ll, que

.

ilo" ,,�et j:at�e ,diretores, só
terá vigência ·:aOO. 3l.' de Cc de- ' ciós" rtltihtoilSt honpiárlos
zembro do co'i-rente ano.' '. e gratificações, classifiéáveis

.

n<.l. cédula j,C"_
'CONTRiBUINTES

O sr. Orlando "Trav"tllca:
explicou que o pagaú:wnto'
do Impôsto de Rendá na

'fonte fornecerá recursos an

tecipádos ao Tesouro e .evi
tará para o contribuinte o

acúmulo de dívida, que pas
sará a ser paga' em duodtÍ
cimos. A nova tabela de

descontos, complementa a

tabela anterio::.
, que atingia

somente. os cJritribuintes

que recebiam sa'lcírio� ·entre

Cr$ 92.401,00 e Cr$ 168.000,00 .

As contribuições do impôs
to na fontjl foram agora
tabeladas até Cr$ 630.000,00
mensais, que corresIlonde a

um descop.to de Cr$ .

31.229;00,
-

C.ll.sado·. 'sem de-
'pendente; Cr$ 29.549,00 pa-,
ra casa"do com um (iepen
dente;

.

Cr$ 27.869,00 para ca.

sado com dois dependentes;
Cr$ . 26.189,00 para casado
com três dependentes; e

Cr$ 24.509,00 para quem tem
quatro dependentes. Os que
ganharem acima de _. ,

630.000,OQ pagarão 10% do
impôsto, calcul�cio sôbre a

diferenca para mais dêsse
limite, "deduzindo' Cr$ .... ',

CORREÇAO

Como resultado da Lei

que éstabéleceu ,a correção
rnonetária para as dívidas
dos contribuintes ao _Tesou-

.

1:0 Nacional; o diretor da
Divisão do Itnpôstó de Ren
da afirniou que uma verda
deira av"tlancha de pedid.os
de desistência de recursos e

de julgamentos ertá cpe
gando aos Conselhos de
Contribuintes e Conselho de

:Tarifas. Julgados os proces
sos, se a União perder :ele-

volverá os depÓSitos e}'l1
c$.lheiro com os valores
corrigidos, Se ganhar, con
cederá Qescontô de 50%
nas �u1tas nós contribuin
tes que pagarém suas 'divi
d:as no praZo de 90 dias. Ca-

. 80 não· seja satisfeita esta'

,exigência de -pagamento no

prazo previsto. o contribuin
te perderá o benefício do
descOnto c ragará a dívida
acrescida das multas com

valores corrigidos, de acôr-
.

do com índices estabeÍeci
dos pelo Conr«elho N(lciQnal
de Econôrhia.·

'

Esla Casâf�SUa no Jardim Alláittico,' "

,
" Póde Ser Sua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




