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Fu,ncionalismo Esta'tJual: ,mínimo 70 -I.
o _ i' .•� I • .,

'.'

'''' ) -

_.: .',
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Foi aprovada .na tarde cle'.onte,111 . p�k Nível 6 -Valor : Novo N6vó 41.650,00; Nível 1:P':-' Valai- 'Novp 59.670;OU; Nível
36.000,00; Nível 7 - Valor Valor Novo 4�.800,OO; �ítel 24 "":_" Valor Novo 62.220,00;'governador ' Celso. Ramos �-, mensagem .

'df Novo - 36.650,00; Nivel 8":'" 16 � Valor Novo' 44.38&,66; Nível 25. _ V!),IOl' Novo , .. ,

aumento do funcionalismo' publico estadua Valor Novo' 36.950,00; ,'Nivel Nivel 17 - Valor Novo 65.030,00; Nível 26 - Valor
, .

. 9 - Valor' Novo 37.050,00; 46.170,00; Nivel 18 - Valor' Novo 68.090,00; Nível '27 -

que, será enviada segunda ou. terça-f.eira (;: , . ,", .

.Nivel 10, - Valor Novo .... Novo 48.200,00; Nivel 19 .•'7' Valar 'Novo 72.930,00; Nivel Coronel 209.420,00; Tenen-
Assembléia Legislativa d� Estado.·' 37.380,00; Nível 11 - Valor Valor Novo 50.490,OÓ; Nh�l' 28 - Valor Novo 79.560,00; te Coronel �:l:l.91Q.OO; Major,

Novo .:_ 37,750,00; Nivel 12 20 - Valor Novo 52.79(j�! Nivel 29 - :Valor Novo , .. ' 207.400,OQ: Capitão .'

- Valor Novo 38.400,00; Ní- Nfvcl 21 _;" Valor Novo .�,. 86.190,00; Nivel 30 - Valor l59.12ü,OO; r- Tenente
vel 13: - Valor Novo 55.080,00: l'iivel 22. - :V'a�w.:��, i�ovo 92.820,00; Nível 31 � 125.970,00; 2" Tenente .,... UM MUNDO DE ABTIGOS PASSABÂ
39.600,00: Nível' 14' - Valor Novo 57,31:0,00; Nível 23 ,-_.'. Valor Novo .::_ 99.450,00; Ni 112:710;00; Asp�rànte ,'. ,',.

, ,
'. i ��. véi'32.- Valor Novo ...... 99.450,QO;.Sub-Ten�n{c ,:,'�': A "\ "CUSTAR MENOS!.

Cris-e'-"'-C'-'-:'i';"p-'-r-I-·-u-t-a-"-,'
.....

n-'�a�.,..'-estaca zero:,
" , ,

'

'

?�, )�:§�r��:F;��,,�� ;;::;�: !: ��;;:k .;

"
' ,

ONDE?

pq8nóUE'�. ' ' , ,. ". Prof: Carlos Rizzini deixou 'Santa Catarina níem

Vh,ipre.',', àp�eS2 r d,'a med,_" ia�ão\-. flt�o��:fª;f��ov'�a:l:o�r'"
r ", " ,

, _' " '224.910,00; Nivcl 40 -

_

"da ONU�ontiDDa preOcDP,ilnd'�;'.:=���:��::::�E
A relação à- s�túação de Clll� , .

--, -----' � .c-

'
. .' .

" ê ."

Grécia rejeitou o apêío da pre, "Teremos .novas ,agità:: O,�SEu,DINÍlEiluf'f;' pou_t', ," fMC4'Cncill IX - Salario
Turquia para ' a realização Çoes _' obser-vou ,_::,: talv�� . "

'" : .', ,

',' ': .N0��ü ':�".UUO.OO; R�':f\'re:lcia

de negociações diretas, des- não nesse setor, mas nos '.BEIDtIA MUITO BI:E:YBMERTE', ".�,:"" -;:;�iai-ltl Novc: suprimí-
tínadas a encontrar solu- outr.os:' pontos, nevrálgieDs '0'

"

D�'
-.'. '. ,

'" do; ,H.ef�rtli}çia 41 - �.l,n'

çôes diretas, destínadas a da Ilha, E a, merws que os POlQUE? I �,;
rÓ,

«.
;

:�,riõ- 'Novo suprim,idJ: Rele·
encontrar solução para a grecc-cípríotas. suspendam o

.

""''-;- ',(;' renc� XII '- futl'ario .Novo

crise de Chipre,. alegando bloqueio económíco às �o-
"

.' ,,:. S�Plimidà: RaférC1K'üi' XIII
que OS futuros esforços nes- munídades turcas, 'a atual . Fe'sflva' '1' d''e" DA'f'llm A" .pr'ecc.:'e'n'ia, r�.�· �: ,-� �,al��j() : No.o :35,600,00:,
se sentido devem ser feitos. cl:Jssa�:ão de rego não per<;lu- Dl::: l � lU l:':'e.f!'l"eu,':;.il} XIV tálufio

abrav� do mediador c1u" ,rm:à p,or mi!,Í,',to Itõippo,",
. ,

'

-A' r'f;o' H'etira' .. �
,

Nações Unidas, em GCll0I1ra;. V �'
O Prímetro-Míntst.rc ,�,�r-'

_. '::A_ ?r�neí�flt :etup'á,q:,i, :-q��. , BE· U;\;,t H;::rO;li}}; :.,_, O,' 5'1ntad;1 PGlO ""'i'-'u,po tea,t·ra
ges j?apnn"""'"" na "lSpOO- """ao'oo�"c ,"" ""I';� .,F., ), dó 'BC",;. �'B

1>:' � -,

;;'i'<.é,lPr,r.,4<'.
'

'W,·,·'ta ,�lle enderet<ou ao. SI[1\1, lnal"'OS PC''''''o;::;, ete ".,:.:z! " c�'.. 1 "," l. '-
..

' ll::IiÇoil $><i'.!i'.

.,. '! , ,::.":1""";;';' ..:�: �.��\�.i:.,.�� . 1!.�,_;"_: ."��- 1&-L'!U�\1�ii: " f'. ;'�'f"t:-, uot;'. ":
.

" Cb}t,ga turcio; Uuto.f"'lflfiii(ij: '" ���'1!J ,.. !'v�', ,

. ,�� '''.' h1:e "�'�'ê' :'q1.iiê:;":
.

' '

il,�í!ll��' 'Nt),t:lvb;y'" ;." {� ró\,.�
que lhe envial'a b u.p�ló :11t\.,' rou, t'·.,_t (tc!Wbm�.·' mrl'lí�i:�;,su ': 'adÓ, '�la '. �Prti1�f>'i,ril ' :t:m,nfÔR\ina.) ...' P'S{ Miica \t#ãO
'quele sentid.o, aIirnm q,llC dor da O)'it1i�'�' SIlk"á:ti;· Túô� ,'cz,'

.

um de"te.nriinad.o t{:-. gr�pos nafivos. çlQ Camerum
se fPlca9súom os esforç:0s mioja, -aio' ser' ;'h[ferrOg�d.P'. Ola,. 'oferecerá' ,entre',: óu- e. Dal)omey, a:prese.nt!Ulçl.O'd' d 'd ON'U' S 1 ",--

'

t'l P .

• fenn1C.ia XXdI;) me la (1)1' a 1 ; n �a- . ",ODre uma CV0? jJa ";�on.tp- tr9S. vá:riC!s excmpT9s,
.

,üás d<:mi,as e mÍí�icas, 'a,.ié� " de'ri:Ti:tomioja, p problema de réhcia sem 'a'�pr(!!;ença' cle culturas ociclontal,e ufri('a- um 'gmpo'congol�S,' 'P·'.'j'uzz
I Chipre será ap;esentado ,à reprcsentnr1tes dc c

Chipl\e, mi. X d'i$ctltida p�ça. 'de' Ge- ocupa lugar �stacad()�" C0õ11
A bl"a ""�ral em N-ova conf'orlHe a &cisão .'tomacJássem el Ú'(; ,

'

,

, , ' net ,"Os Negros'; será apr& três conqettos,
York. UAs negociações cU- de acôrdo com, o titular' d-
retas Observa

.

rapu!1' DTiota 'od�s 'R('12�ões Exic·

dreou na SIln. respost;1 a tiores, Spy:r9'i lér:rfau(l. ' O
Inonu _ produZiriam. H\)Ú- diploD1.l1ta. fiül;:Úlq�" ,acte.!!·

nas falsas. 'S!}luçõ,�s,>' (PC, contoll':[JIlC,a' evólucáo' dos
àgravária111 ri. situaçuo '.

c �eu's 68{orebs· inetÍikdores
condUZjriQ,lÚ ,ao des'ªsúe Ü' pl;4êr&: f:icfit .lci3r��i'!&.ite iÍ�;..
J.'U!.1". t(ú'millá'da

'

depoIs :dâ;' 'viu"
, Pap1:tndr,eou

.

recebeu o; !'eI'll C(1.l,!.l. ,'\'!ú·,:t'.�TIPtée.ú.d�J: ,�s .

apêlQ de Inon)1 ,áriJ,e'ónfdn1, crIpiürts �éió::;' ttêsjJâiSeS < ,i;l'- �
e sua resposta rói eútrég'lc 'têress�aóf,"':' 'lló'<'pr,obléít,ú:/
ontem à noite ::10 Oov�rl1o Chipre,; drédâ 'ti' Tú;qtUti;
de Ancara} pelo ernbaixador "No entanto _. acentuou -:-,

gregó, na capital tm'ca, se as partes intefcssadás 'l1e
Enquanto isso, em Nicó- 1110strurem

. i111,nillsigel1tes;
'sia o Comand'1ute-Chefe da sQrá preciso tentar' outra

ONU, GeneraJ· Th,yJtlay.ya, solução e ericont'Tar novas

declarou que "a atual ces- 1\1edidJls.(' Os observado'l:Cs

�ação de fogo s6 pode ser politíeos atualmonte em ,G�
censiderada' como um ba·, nep'ra :bbservaram qUt; uin-

Ião de ensaio'·,. AS dec1ara- ,da é, demasiado ,cêdo p�r�
ções de Thyma�;_s(l, foram supo.r quo urna'· nova solu
feitas aos jomalistas por eào consista numa propCls

ocasião do seu desembarque ta de Tuornioja, ou nur..',

em Pakyamos, um dos po- 'plano elaborado pela ONU.

voados gregos do setor de 'Referindo-se ao assunto, o

Tiiliria, onde estêve pela Embaixador Tuomioja lClP"

maphã de ontem, em '.-isltu. brou a visita ([ue U Tl,l:i!lt
de inspeção acompanhado pretende fazer a Genebra

. pelo' Gen'erJll Gtivas e pelo 0111 fins' dêste '1nOO; t<qll�n
Ministro da Defesa de Chi- dÓ, entãQ, vér-s�á 0 eami

pre, Geoghardjis. O COlllun- nho'a seguir." E o medj,i·

clarite da: ONU usou de fran- dor' da ',. ONU
. , terminou

queza bastante l']lde nus' &lialS 'dec1ara.QÕ,�s afirmando:
suas declarações aos repór- "Vou a AtaDas, Ancara e I�i.(

teres, deixando, entrever um r;ósla animado de certo oÚ-

pessimismo transp'lrente� en:.. mismo.'"
, , .�

FILHO DE TAURI'NQ RE{ORRf

\ AO SUPREMO
.

Sérgio de R�ende é' .:l;�u. cinto fechàdo; o� sej�, '
-

sado de atividades suon'l'- ma salá de aula, devel1lie)-

eivas, em face' de haver se àtribúir à própria pc,-
criticado, para lIeus 26 alu- lícia a.. divu!gação 40 . 'a-

nos a revoluçáp· de 31 'de balho pela imprensa.
março.

.

Seus \ advog':l ics

all_)�al11 que' l�ão honv�
, ..

,propaganda foiej processo,
vIolento da alleraç,ão da
ordem pública f social, que
seria pública para cara(�

terizar o delit, J,or � ..!30

que o GFonOlni�ta em tC:t!S
tã,o litnitou-se \ a . fazer tê-

plieciação C�i�l�� ,

.; re�

I "

Os impetrantes solicil'·l.'ll
ao relator a dli!penSlÍ.· �tl
pedido de ülformaçõ�s" da
praxe' à áutOridade co(j,lI.')'l'

.

.
.

ru, telldo em vista. tt"l,tj,t,.
se de caso do' domínio !'u.,.

.

lJlieü c, ainua, pelo
me de certidões que

lXl,l1nam O l)edido.

-- :B2lH dê) ;'iu,'o "."

"Hi"HO,QP; R,e,ró:v:Wia r.,XIV
,

j_ SÍllario :No\"O 41.�oO.QO:
r.:;3f'�:1'Cl1l�h X;\'"V ,-- Salar.io
tio,\''tl, 4!3.1.�O,fJO: . Referendu.
"-·'f\iT �"'�'dHl'i0 1'lu'!O , "

'.J ••��� .. ;-.... .' .�-.{t.� �,
'... '.

.

40,7-:3U,00;· nefçronctü XXV�J.
� 'Sahlr±ó' :N.oyQ' ;)!�d'Jo.ljo:
Refcl'encÍQ.' Xr:v,[U; .. -, :':laln·

rio Novo ?'i.o�;«(JO: . H.eIereu

EM, OUtUBRO, O' SEU �,'J)lN�BO
,

Ii�QEIlA· MUlr,º!
::'90.1 OHDE?"",

.
A secreta,ria, 'd� .�tl;ué:r:-'

çãQ.,e C'lllt1;lrJ!,; ��'�v�_40�
Associ,acoos'_1

'

.'
.

. " '

.. ',' .

Rurais
11:ais três· aSi>ociações

rurais catarinensel') fortaie
éem e enriquecem;.o mo

vimento associativista U

qeràdo pela )F.AP,:E�C.; sáo�
:À Assoéiação. Rural de

Guabiruba, a Assoriaç3.o
Rural � c;!e, São LUclgero'

.

c

a Asso�iaçõ.o Rural de '

Guãnijá ,do Sul.

"Sóbr!il a pril11eir�, se
.

telil
a dizel' qt)e ::).caba, de selO

;registrada no Milústério
da Agricultura'; quanto as

duas últimas;, ae sabe que

pediralli filiação ã: FARESC
. acolhido::; por deliberação
conj�ta, da biretoria' ,e
Couselllo Técnico da refa-

rida entidade. '

:BraSíÜa; .14. JVA) -
- pa-'

rq. � renovar a, or4en� de

prisão \i'>reventiva expe<l!
di peJo Juiz da 3a.' V'I: 1,

Oriúlllial de Reeife' e, C011-

tSeq'ijelltemente, trancar a

�çã(l) pel1al á que responde
como.' incurs<? rio Ar�. 11

(A). dQ, Lei de Segurança
Nacional o' eC0l10111ista
sériio C'idrl e de Resellle,
filho do Marechal Estev(to

TaÜ):iho de Resen,de Ne�!),
I1tra'l'ê$ de três advogJ,�3
impetrq.u' "habeas corpus"
ao �; tendo sido o "1' J

CBSSO ,distribuído ao Mi'11';·.

ti'o Há1\if1;�111anh GuÍW<l-

:rães.
"

��$' ,;;"
r

•

". ,/{�.j��i' .

.....

....._ .� ..,..,-

"Departamento de Cultura,

Se,gni Continua
,Hospitalizado, '

.

programou para o \próxi
.1110 dia 18 diver�as 'c6111e- RpJl,{A, 1:4 (V.(\) -:- As rJe

'DJOraçõ(:'s 'cm 'hOlÍ1e�U1.gem , claraç'6es ile um
.

pdrtu-v03
a : Vit!tOl:, MeireUes,. por _ da Presiclê�cia dà Rel)úbli
ocasião' do âriíversúrio de ',ea 1J8treciÍln< 'confirn'lar a

'seu nliséimento� ; � i &'Usoeita,,; de"ql;Jc �o ·Presiclan·
, I te Scgili sofre de liCl�1iplcgia

Nêste seTltido 'aquele, Llt:-Ji,{i40 qa'do l:ikéito, em, conse

partàmento
.

distribuiu dr- '4üêndiflt: da 'tr()mho� que o

culali' �os estabelecimel�tou acónietoo 'na. �ia 7 do .cor

de ensino, pedindo P. d�- rente.:<: Anuncia:ado que a

vulgaçâo de dados biogní.- enfenr.J.dade: 39g.ue um, cur

fiCós, aÍusivos.�a '�at'á,"càl'- 1 so /sat1sfafóri,tt, ,6 que foi

tazes de motivação ,em !u- calmo:. o dia de ontem., o

g�r de destaque, �os '<!st.a- ' pottà.YO-Z ,:;J_firmou que o

be'lecinientos; visita dUl;t.ii1; p�csid:ente bebe d,lT',etam(jnte
te o �êS de. agÕs1;o à casa de um eopo que êle pl'óprio
'Victor "Meirelles e ainda leva ti ,bõea, servindo,se ,da

éonvidando 'pãra aSHi;>tir mão esquer'da. Solibc-'se

'. dia 18 às.' 14 horas, no J::1r- também que entre
'.

as l11Jlni

dim Olivei):a' Í'lelo, .-J. ho- festacões de sünpatia clw

mellãgem/Jlinto ao 1110"\1:- gOtl �ntem um telegrama �e
mento de Victor Meil'el1ps, Anastas Mil,õyan, Pr,esl
que ,contb,rá.

.

com a ,partI• .' dente,' do Soviet Supremo

cipação de autoridad�s ci- da 'URSS.
vis, militares, eé1�síástkas

-�--------

e do povo geral, quandJ Visifará 'Berlim
na oportunidade usar:], da

'pa'iavrà, o pintor Nilo Dia�3.
,

flpps as solenidades lJU

Praça 15,,' de Noveúlbro,
coilsta do progra.ma visitá

à Casa de Victor Mei.reiieB
e às 16 ··horas inau�tiração
da Exposição 'de trabalhos
do ,piútb'r, catarinellHa N�

lo pias" 110 ha11 de entra'"
da dó Teatro Aivaro de

Carvalhoo'

BERLIM, -:- O líder dos

11o..111,e11s dc cór, e pastor,
norte-americano' J\1a r t i n
Luther King està sendo es

petado em Berlim no dia. 13

de setemhro de 1964. quan
do deverá falar por ocasião
dos festejos tradicionais ,du
Igreja Evangélica. Nessa

oportunidade far-se-á ouvir
també.i'ri o côrõ norte-ame-

.v dC'1l1O '!Black Nativity".,

:.TODOS CO"RBRAQ PABA.
,

, tDMPRA�R BAIJITO'
,,�,,;J��, OIDE? ,'.o!BnUI;?

.. ",.�_

:��, :,'<����;;:;�J

,
"

oía XX;rX - Salarío iNOVO
55.0no,OO,

613.090,00; .3" Sargento
62,220,00;' Cabo 48.200,00;
dado 4',l.38(),OO." -

SoL-
3;OOO,ÓÓ a partin de 10' 46 Ja·
neiro do ises 01',$ 3.500)00,

. Adicional: de 50 o por
, quínquenío a partir ,�e .. lo, c1�
janeiro de 1965.
,O novo. aumento' vi:;;'Ol"'lrá

a partir de P de ,!1gpsto.

.

POLiCU MILITAR

O{)TRAS
.

Vl\NTAGEN�
,.

Salario .Família; C�'$

'. ;,

Os ílOSSOS �grantes f�m aspectos das üsitas que o ]H'ofessur Carlos RizZini, Se-
.

crt'tárío. ua Educação. e Cultura dti São Paulo e Dirclor lia, l<'àcUldade de JormiUs.
m� Gáspej· Uhcro, m;t; ao I'uÜeio lhi Ai,rfUllUmica c' au Palâcio' da Reituriu, unde foi
fecebid.o, rCfSJJl."C�ivá:'l1cltiC Ilelo. G.overúador Celso Ramus e llelo limtor FelTei'rn:'
Uma. Nu' primeir.o, o ilustre catcllrático quando' ouvi� d.o guvernar!ur Cêlsu Ramus'
(�etalhes sõb're 'o. ,prógrãma educaciunal catarillCllse, vend.o-se ªiÍlIJa o. llr.of. ).;Jlli·
,ilio Barb.osa, Secretílriu da Educàçãu e Cultura. Nu' segwld.o, quand.o se despedia
du goveruadur H'ndu·se ainda' o. ,Dr. l\luru.o l\lartius, DU·et.or do. Dcparta�llel1to õt:

I�ducàçãu e Cultura da Reit.oria é o. jurnalista Amnrat e Silva Diret.or cio Ueparta·
meJit.o de :Ohulgaçãu da Unhiersidadc.' J'i.qallilt:ntc, O Pr.or. t:arI.os Riz:r.illi' quallolo
lJúlestJ'a,;a c.om o. Magnífic.o Reitur, wndu:se ainda o. Dr. Aluisio BIasi, Secretário
G�t'al da UI1in�rsidadc: d.e Santa Cai.nina, () Dr. 1\(uriló iUartills c'.o jon13list� Pé,
ricles.. ]�rade. Direto I' da Didsã.o de EX])áUsão Culiura.} da Reit.o1'ia. (i\laiu.res deta·
Jiies sóbre a p�r1llallência. do. pro.f. Rizzilli l�� 11o.SS.o l!;stado.

.

.o .IeÚor cllco.ntr�trá
,

.' ,"
"

:
.

, .' na' 8�. pág,ina):'
.

" .'.
. __'_, " .....

._-- .....- ...._�- - -

------.-

lauro ',Marqúeslinhares .'
quo )!�.instCin, Guiom',Ú' Novais e OU�l'Os�
.• Lauro 14arques Linhanrs v:iV�ll int€1I1sa
mente a sua fIDição

.

Social, e cí:istil,' 'no
VIEIRA DA ROSA' preocupar-sc com o csyarzir o 'l;em; prin.

.

'

T,', dpalmoilÍf) no iuzol1 pela: CCJJ11Ul1hf.\o mo.
No próximo dia 13 terão decorrido cem" ral, mais conlj)re�nsão e 111'1i", T)UZ:

anos: ióbre o nascil:nellto de Lauro Mar· Homcm púb]ico, 'lider n; 'soclec!ade
qnes Lin11ares, um dos v(l,róes de Plütarco 'Pl'ot'isslol1{ll· 0xc�enlc. tovc sc'últlre como
da terra ll�rriga-vei"de. nOl'ma, o dar� á família con10' 'V��,�-

,As' novas gCl'açõo(>. quando oll1al1j aS, :'dus as ativid>ldes' humanas ..
placas' c,omemorativas 'das rW:1S, meditam Sua vida foi, um consi;unte testemmilio
llll)ÍtQ, vez sóbre quem sejam as pe�soas de qbe a familíi:l e a célula da sociedade:
q'lfe ali ,têm gravado a gratidão dli povo., Nud'l. maIs prOfull,dal11entc democrático'

Algup1àS clWldos inscrevem; na própria I1m.H mais altamente cristão.
placfj.; uma sintese da pcrsonaUdade e. das Comerciante" austero e eficiente. em

obrrrs dos que inuitq mereceram, nwio século da t.irma Hoepcke;' vereador e

Ora; nei11 SCmprl: 'flUO os hOl11ens publi, 1J1'esidehte de seus pqrcs: provedor de ir.
COS,. cUjos nomGs,'agítud?8. pelos ventos da nml1dacles religiosa.',; quatorze vezl:!s pre
politica, os. que ll1f:lis ,méritos possuem. sidcnte do Doze; que muito amou; pi'esi.

Já é 'melancólico ver um 'Fleming e dente do Conselho Consultivo ào Estado
uni :')abil) serem recebidos pelo rarefeito por lnt�o� anos; s�m:pre atuou no deÍl��ni

.
.

e Cl��astia.do mundo oJl,cial e . assistir a nador comum de missão social e cristã de
, rhai"e ululante à chegad.a de me!itecaptos fa��r 'o bem.

-

,�',
-'

'

'eómQ os Beatte� e peetles.. Agora que <) 'Clube Doze e a Câmara de
, Os l'espollsaveis pel;t. educação CÍvica. Vereadores deci�raúl homenagear', s��

- q,je- di�ho �erá ís:,o, dixã.o pOl� ai ._:. d' - J11crüó;dn. ,não i)osso ejdmir'ltle de tal"!-
';eriam ter l1lub zelo e oH'inho P04: eS8a� bélll ,f,lzé·lo.

.
":.' ,

coisas, para evitar qUe US. macaquices de ;' >:Foi homem �tlL n.(:md��l�-lhi'DOis,
gel1iai�. 'homeri�gem da nossa gratidae.·

- ,

'�.j:., - --,-- .�. "--�-- _:__:�_.�� ---.""1.':"�
" '
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Centro Acacêmico XI �g. fevereiro �a facul�a�e de Direito da Universi�ade �e Sania, Catarina
"Extinguir a UNE
f Num momento histórico nião de Reitores e Ditetores
em que' a vida da União Na
cional dos Estudantes se

encontra ameaçada. pelo
projeto-Ieí que dispõe sôbre
os órgãos de representação
estudantil, já enviado ao

Congresso, e que será tema
de debate na próxima reu-

de nossos Estabelecimentos
de Ensino Superior, não po
deriamos deixar de expre- .

sar à nação brasileira o nos

so pensamento:
.

A extinção da União Na
cional dos Estudantes é, '1

to de violência ao espírito
,---- ...._------

.-

c�mo por exemplo as que
êle empreendia em meio dos
nossos sertões � no serviço
da catequese' dos' frÍdios_ '

Da nossa tão querida FIo Difíceis momentos passa-
ríanopolis chega-rios a trís rarn nesta missão: de ci'Vili�
te notícia do ralecimento de zar QS índios as vê�es tão

Dona Ciotiide von _ 'I'rom-: ferozes e traíçoeíros. Mas a

powsky Taulois grande e companheira. do mjlitar . 'es

ilustre figura da sociedade tava sempre a seu .lado, in- ,

, centívando-o no seu. traba-
, .: lho patriótico. ,"

Vinda, de hmm� das mais
,

"

tradicionais daquela,. terra
neta do titular e' díplómata

-

Roberto 'von Trompowsky
fundador 'da 'famílía .Trom
powsky no Brasil, teve Do
na Clotilde uma esmerada
educação que completou
com sensibilidade de artis
ta; cultivando o bel-canto
interpretava lindas roman

.zas daquela época nos SR·

ráus que, err, "asa, seus sau

dosas país, ofereciam.

-.JIIJ ':' CLO'I",P'E VON
'l'HOl\'I _ (JW;:,lU 'l'AULU1S

catarinense.

Serão oito dias de reco

lhimento e de silêncio que

representam um pouco eh
nossa homenagem &, �UH rí

gura F .J H(t;�irida e tão
Casando-se com militar, o

oficial Pedro Maria von

Trompowsky Tauloís, acom

panhou-o sempre' nas mis

sões mais difíceis e perigosas

que::.:a.
(Tr�nscrito de "O

NAL"i

"

'.
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'-"'�':-'�,,�,:�:_: _,�,�RTO ALEG��

será vingar a Democracia"
democrático do povo brasi- presentacão. ciente idealismo dos moços
leito. E', ainda, uma tenta- Atitudes políticas de 'um que, em 1938, por ocasião
tiva de marginalização dos ou de outro grupo dirigen- do segundo Congresso Na
estudantes que precisam no te' da Entidade não podem cional dos Estudantes, com

ínterêsse da classe e do constituir razão bastante preenderam a necessidade
pa:fs estar unidos e atuar, a- para que se a elimine. de possuirum órgão 'que os
través de um órgão de re-

.

A UNE, nasceu do cons- representasse. Tem; portan-
.

to, 26 anos de atuação espa
ço de tempo no decorrer do

qual jovens das mais díver,
sas tendências partidárias,
,nos quadros da democracia
brasíleíra, a dirígfram."
Se uma das diretorias hou

vesse sido infiel aos propo
sitos principais, caberia
combatê-la. Combater a' Dí-.

,retoria, mas nunca '�XT�N
GUIR A ENTIDADE. . Esta '

...

1180

CINE - RONDA
I

e 'Cinema Nôvo

visitará Guanabara Dia ,21.

'Revisão Crítica do Iinema Brasileiro

-' VI, CAPíTULO
"A DÉCADA DE 1.950, ')S

INDEPENI;jENT.ES
.

E 08-
PRIMEIROS SuSPIROS
DO CINEMA NôVO"

JOR-

tais como flores, no lodo.

Idealismo cüm ;Z'lle') f1:-
.

nheito. Mesmo f;T.. ,] .953,

época-mor da �ri:;�, o ci

nema nôvo da'.'J: seu �)rj
meÚ'o suspiro c',ml "Agc,
lha no Palheiro''> de /\Icx

105 ( '. ! LÍ('osViany, um

mais dinâmicos dt) B::a

silo Um jOV,!>!l que '.'naii;

tarde se aflnnalJa ('orno o

meÍhor diretor ,-10 pai", ("

talvez da AmérkJ. do Sul,
eoncretizava um granrl.e'
sonho; tra2ientlS para a te

la o drama humano ::'h vi:'

d':\. carioca, cem "Rio: Qua
renta, Graus". Embont :fa

lho abria call1i.:11n pum

'h;�rosas tecl:ttivas. SEU

lizados
.

em 1103',;1 ter! a

que desabrochava II caihl
to simples de Robert.o San
tos. Entremen.os. surgia
um "nôvo criador: warter

Hugo Khourv, crrt.ico ·1"110-

safo, fechado P').i',l nos-a

realidade SO:::]<l1. 5el;s l-'!'i
melros filmes roram "0

Gigante de Pedra" e "Fs- •

tranho Encontro" ambos

�,.
.....�'
_.,,:: ."1.G':... ".. ......

analisados errônenmeute, - ';.:._�i_?::;_" �_I/7.'
,,:�tanto pela ct:ít;ca ldealls- l!

Io.�/., --\'�:--_"'" 1�"7ta paulista, co:\\:J pej", �fC- �A :.. �
.. -'

(J[tária crítica -SQdr..:�3Iil, Os ��' :'::� "'-�-!�d4�::-�-
.

\" ai'! i
'.

primeiros
.

el061J.Vf�m-nos '�"-�'-' A; t
Oexageradal1).en�e; OI)· se; - •. ';. '- 'r�_

i.J'g�ndOf ar[aSanfb��sl C<2!JT"/f, � �. d "..d\I
'"

'

9,'-'- Circulando em nossa cidade; Iara Avila, uma daspletallen:te. Os i�c lll.J.,:m- '�val O �IO-.. .

d tes necara--)'1 "Ftlir
' -

,

'
-

-

'

-srta. mais -elegantes da sociedade de Lajes.P:�� sa��:ag�m ;l�,; g::�,n--
MO'LEQUE.S E DESOCUPA.DOS E _' ..-.-des empres:J.s que pr'�f,'-- ' .....

riam o lucro ü�iI c!a VAZIAM PNEUS A políd.atem agora :;nai�
chanéh,ada à uma temáti-

,üm problema a resolver, além de -outros en-
ca humana, cem por c:ento

tll-C os quais avultam varios roubos que S� :rc·

petem a cada passo.

Trata-se no momento de uma quadri
lha .de moleques e desocupados, que saem pe
las ruas e á noite procuram os' carros estacio
nados em lugares não proibidos e usando pa
litos, esvaziam os pneus dos automoveis,

Esses moleques, desocupados, muÍtm
deles já conhecidos pela políciâ, ainda ontem
enfrente ao antigo Instituto de Educacãci-

.

quando ali varios_P�estaV'am-reuni-
dos, os vagabundos com toda a, calma é 'can

.

tando com· a impunidade e a ausência absolu..
ta de policiais naquela,zona; apezar de. (lois
passos da Praça 15, entregarâm-se á tarefa
tIe esvaziarem os pneus'de tres os quatro 8.U

tomoveis no momento estacionados.
Tiveram tempo pára tudo sem que fos

Sem molestados, o que parece incd�leI. "
.

,
A o:peração criminosa foi feita entr� 21

as 22 horas.
'

'.

'

Si a moda pegar, sinão for tomada uma
atitude energica pela polícia, ninguem POdE-
!rá estacionar' um carro na cidade. --------------, ..�_.--- ,

Fica-o apelo com endereço á Delegacia
de Policia, na certeza de que serão tomadas
providências que venham coibir esse lé\meu
tavel abuso. '

MANISFESTAÇÕES DE ;'sOLIIMRI.
EDADE CONTINUAM Expontanêas, since
ras e corajosas de todo� os, cantos de nosso

Estado, chegam diariamente, sinceras, ,êx

pontâneas e sem cessar, as manifestações
que vêm recebendo nosso diretor, dr. Ruben::
de Arruda Ramos, que traduzem o repúdic
feito ao já célebre telegrama do Tribunal de
Contas do Estado.

No leito, doente, onde se encontra0 nos

so dedicado amigo, tem no entanto, opor-
, tunidade de ver e sentir ,através de todas es

sas demostrações, quanto é estimado por
seus conterrâneo�,e amigos, que sempre es-

,�tão' presente$, �.'

.-:4'

diretor: Ng.1,;1l11 Pereira nos �

,santos. , 0, üíme S:J \u bar? -
'

to e' roí- p're;_�w:d() ! ,;\ Te'hc-
creslováquía. LC'�:IO após
dirigia o in8c'lj:-I)' "Rio. Zo-

11.a Norte", 0YC ,.l}.I.Pt;lllíj --'P-l
flile-lldádo D·),') ·,l1":o-l'fn.iis-·
1110 ítaltano, ia '�r;t um

grande paSS0.· O 'ideattsrno
de Pereira dos Sa:nl')s, não
se diluiu, mesmo

sabotagem reíta
eon,

contra

'seus filmes, tacha-tos por

mentecapto" �li� r-murnis
ta.' Logo após produzia c

"O Grande ,\lIOIIH:'l.t.'):', um

dos filmes muís ,)':'105 fl:3,-

nacional.

Os anos de 1.:1:)9 e l.!:RO

ressurgiram os peri�l'lo3 0e

crise, com ) 'u:tv-ento ca:;

.lpseudorcomédias r',HHofô

nicas, realizq,clas exch:si
yamente para csp:c.' '�,., l'i'

tardados. .:Mas o ('ii �'2'na

nôvo era mI< grito ir 'rt,€

demais para S8r barrado.
E em 1.961 j'�'lF-!1S saídos
de clubes ele c:nema,
crítica, desejü»:':-s de eri:1·

I

.ções sociais, i '1i'!ial'aCl o

verdadeiro �mr!.) d,o "cine-

ma nôvo".
No próximo C8,pítu:o:

"'CINEMA NOVO E SEpS
CRIADORES"

NOTA:- Devido iii. "um.

lapso, os dois 9.rtigos que
formaram o VII eapítulo
de nosso "ReVisão Criti�o

'

do cinema Bras1len". fo
ram publicadas antes' do

VI
.

e que agora está. seu...

do publicado. Apteveita"
mos também ao 9�Siã'),
para pedir escusas .pelos
êrros de impre.nsa que vem

sendo cometidos em n-osso

estud'o.
EM:ANUEL MEDEIROS

. representa, uma numerosa
classe e a ela pertence. E'
um bem dos estudantes que
importa ao povo. Une a mo

cidade estudiosa do país e

a entrosa com as demais na

ções, em proveito do futuro
humano do mundo.
Extinguer a UNE não se

rá VINGAR a DEMOGRA,
, CIA. Será DESARMA'-LA da

união dos moços que lhe
são a força desprendida, o

entusiasmo sadio e lúcido.

Eduardo Luiz Mussi,
Presidente
'Luii A. 'Muller,
-Secretâríc Geral

)con;ecimentos Sociols

�"I LI{ ,,--L.._.,c__

.
't·

r

Em poucas linhas 'rl?O'·,pO-. A década de 1.950 foi a

deremos dar maiores dados, mais triste época de nos
da tão singular quão admi-

sa história cínematográft
rável personalidade. Estas'

ca. De nada valeram os
linhas querem dizer no en- esforços de ALBERTO CA-
tanto, muito do nosso. amor VALCANTI, Humberto
e do nosso carinho. Mauro e Mário Peixoto. A'
Em sinal de respeito, du- vere-cruz falia; em Sf'- -

rante oito dias, nossa crôni- guida ruíram, a "Mariste
ca será interrompida. la", ("Multif11mes", ,"Sacr:l.

Filmes" e "Kino FUmes".

Para nossos cineastas cons

cientes foi uma época di'

crise. Nasceram e frutifi
caram os explorad-ores de

nosso cinema, ';r:!ndo cam

po para tôdas as, negocía
tas possíveis.
Abílio Pereira de'Almeí

da, Fel'nando de, Barros;

Rubem Biáfora; embora

c�ltos, pareciam sJ.botar

todos aqueles que tcnts_

tavam uma rei:.16Vação e:."l

nOssa" arte.

OSWf'"L''JPI'''�l\1AS,SAINl;, ,aerbeti!
Hi

'

'cli�rs: cre&ce!am' piela'.
mente. Mas de tu. ') (1,

.

,

ruim, que 1.950 acusou, !I�

da foi pior do que o ;la::;·

cimento- da chancha,<la.
Chegava a vez de .Qsc:1.!·i

to, Ankito, 'Grande Otf;L"

Zé Trindade,.>Eliana,' k;

lentosos mas
.
desperdl�a-'

dos nas mãos de. péssl:-ncs
diretores como .Carlos ,!,'ran

ga; J. B. Tanko e o"t;ros,
analfabetos. Houve c.dse,

muita exploração; só in

teressava o lucro fácil;

surgiram ,técnicos irr.oro

visados, muitas vêz<;)s fi

nanciados por gr'.lj)os es

trangeiroR., Mas ,�omo em •

todo lugar, em qualquer
época, houve tambem in-

dividuas cO'.1sciE'i.iciosos,

CASA ,ALUGA - SE
Uma casa para Repartição ou Escl'itó

rio, á rua Conselheiro Mafra, N' 37.
Tratar na rua dos Ilhéus, 20 - Tel:

TOURING CLUB DO BRASIL
..Mecânico-Motorista _ Temos vaga Pi::U'2
um mecânico-�otorista, afim de operar err,

carro-socorro. Os interessados queiram diri
gir-se á Del.igacia do TOURING CLUE De
BRASIL, situado na Galería Jacquelinc;
sala 6, diáriam-ente das 14,00 ás 16,00 hora�

,

devendo oportunament!= serem submetj_dos
a exame de seleção,

,

__.

'�'

- ,_.

1 - Nos salões do QUERENCIA PALACE realizou-se'
movimentado jantar, para entendimentos' da I' Con
venção Regional da Hotelaria do Sol do Brasil.

x +- X

2 - Salete Maria Chiardia, Miss Santa Catarina 1964,
que foi recepcionada ontem no QuerênciaPadaceHo-

.

t,el; com movimentado "coquítel", também será home
nageada amanhã na séde social da Paíneíras.

X -ê- x

3 - Logo mais as debutantes do Baile Oficial de
1964, estarão sendo homenageadas por Elizabth Arden,
na pessoa de seu gerente geral na América do Sul,.

Wi1son Lemos.

X X

4 - Com grande espectativa está sendo aguardada a

exposição de pinturas do jovem José Paulo Boabaid.

X +- X

'{,
, 5 - Será mesmo dia 26 de setembro, próximo, o .Bai
le das Debutantes no "Golden Room"

-

do Copacaba
na Palace, quandb mais 'uma vez estará em pauta u

ma representante de Santa Catarina. A promoção tio
colunista Barão JO,sé Siqueira, será em pró I da San
ta Casa.

Domingo, ':":":_:_;dia _ 23/8
Dançando na Colina
Sábada _', dia 29/8 _'
Baile da Universidade

- às 20 11s.

,j x +- x

às 22· horas

Eleição
lVIiss Universitária

Domingo _ dia' 30/8 =r: ás
Dançando na Colina

20 horas

.6 _;, Foi com grande prazer que divulgamos a visita
do Deputado e senhora Doutel de Andrade (Lígia),
em nossa cidade.

ddC X +- X

7 - Será dia 29 do próximo mês, a cerimônia do ca

samento da bonita e elegante senhora' Celeste Perei
ra Málburg, com o Brigadeiro Dario' Azambuja.

X +- X

8 _:__ Está marcado_ para o próximo mês; no Teatro
.-Alvaro de Carvalho, mais um recital, do consagrado
pianista, Peter Schmitausen. Fomos informados, que

,o "Centro Acadêmico da Engenharia", estará c09pe
rarído para o maior brilhantismo, do acontecimento.

X +- X

X +x

;,

10 - Marcado para o dia 25 do próximo mês, o casa

mento da elegante Silvia Hoepcke da Silva, com o Dr.
José Matusalen Comélli. Está com a- tesponsabilidade
do vestidó de noiva de Silvia, "H9.ni Modas", do Esta
do da Guanabara.

X +- X

X +- ·x

11 - Realmente está sendo. assunto nos meios acadê
micos, a instalação do prêmio anual "Dr. Hermann
Blumenau", conseguido recentemente pelo ilustre
Pmf. Dr. Renato Barbosa. Consiste o mesmo, em um

.

ano de estudo especialização na'Alemanha Ocidenta,l,
ao melhor "Aluno" da Escola de Engenharia da U.S.C.

X +- X

12 - Possivelmente será ,em setembr0 próximo, em

nossa cidade, o Congresso da Maçonaria.

X +- X

i3 - Circulando em nossa cidade, Carlos Eduardo

Hainebel'g', um dos mais discutidos moços da socieda·
de de Itajaí.

.

x +- X
•

14 - Aconteceu bastante movimentado o jantar dos

Engenheiros que· concluiram o "curso de Eespeciali
zação de Pavimentação Rodoviária. Nos salões do

Querência Palace, reuniu o mundo social elegante.

"

(GRANDES
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DEDETI ZAC;ÁO
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.
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União·

BONN, - Durante o mês
de agôsto realizar-e-ao em

Moscou vários congressos
. internacionais, dos quais
tomam parte numerosos

cientistas da República

ca de prótese sovíébíca. Fi
nalmente, a República F,�
deral Alemã: está repre-
sentada em uma conte- .

tram-se atualmente no

Centro de Pesquisa Atõmt-:
ca de Dubna, onde se rea

liza . uma conferência sô
bre rísíca nuclear. Oito

metereólogos alemães par
ticipam de Um símpósio
sôbre radiação,.promovida
pela Sociedade" Internacio
nal de Met�r:ologia, de

Leningrado. .

.

Recentemente,_ u 'la de

legação alemã sob a che
fia do Professor Hepp, de

Muenster, concluiu uma

viagem . �e informação" de
dois meses, sôbre a técní-

rência que a UNE�Cb es

tá realízando em \Moscou
sôbre raças animais e hu

manas.

"Coluna de lmbiíuba'Federal' Alemã.
Presentemente tem lu

gar VIro Congresso Inter
nacional de Antropologia
e Etnologia, no qual a Ale
manha está represantada
com 60 entendidos. Quatro
cientistas

.

alemães do Ins-.
tituto Max-Planck para
Física e Astrofísica, com

sede em Munique, encon-

Manoel Martins setembro, a sociedade tm

,bituba Atlético Club, esta
. Imbítuba, cidade prai ).- rá festejando seu 40[> aní-

na, situada à 110 kílôme- versário de tundação.ropor
tros de F�drianópolis, se· tunidade em que, estará

constitue num dos mais entre nós, a famosa, 01'-
. Importantes munícípíos S.E- questra do "Lyra lI'enis

, lh19S,,' dado. o privilégio 'de Club" da/,capital. ' Desfile

possuir um dos melhores de candidatas ao conçurso
portos marítímos do Páis' "Rainha da 'Primavera" e

Por -êsse pôrto, se escôa o. debutantes de 64, serão as

. carvão mineral da,' região atrações da noite de gala
sulina. o transporte para na tradicional sociedade
vqJta: .Rédonda, está, a car- . .praiana,
go da; frota de navios da
Cía. �iderúrgiéa Nacional. .

A. população do. míntcípío, . Oontínúa o Prefeito Mu'"
é de áproxímadamente �7 'niéipal, Sr. Moacyr ,'" ortse,
lpiÍ,"'IlabitanteS,. com. 8 . mi!

-. pensando em reclmnc;ar
na'. sede. A Cia. -Dócas.idé ,o 'seu, cargo, para 'o qual
inÍ:bituba e. a Indústda foi 'eleito' à,'6 de 'nrtubro
Ce�àrnic3; Imbitub�" SIA,:, de '1963. A débil sítuacào
sâQ' '; ;dois prépondçrantes: -' f.in:�ncei!;a· do ExeçfltiV1: �
'fatores' econômicos do mu- o motivo alegado, {leIo edil
níeípío, sendo que, nes,sá's Il'1!bittlbense. . 'E�-quantc,
�Ihprêsas, são, empregados isso, a Câmara Mu, ti �ip�, 1
quase 2 mil . operáríos A discute na presente sarna- .

cídade de Imbttuba, é .ba- na, a' aprovação do L"!'�)jC-,
nhada, em sua óríà '-marf- -

to, de Lei, que autoriza o

tíma, pelo poético Atlânti-
'

Executívo à contrair um
,'\ '

co. As brancas
.

areias ce empréstimo, de 3 n:lnhlio'
suas encantadoras praias, de cruzeiros, ao Banco ele

enlevam o mais exigente' Desenvolvimento .do Esta-·
.

turista. A paisagem poética· do. O ver.eador José Jovi:"
das praias, os. enormes cos- ni Pereira,. foi o autor .do
tões rochósos, as ilhas ao referido Projeto clt� Léi,.

longe, no horizonte .
azuL

formam' ornaravilhoso ci>

nário, que a natureza be'8.

ofertou à meil$a '. e n wé!

Imbituba, um dos 'U'l'S

. moviinentádos .

recantos d�.
turismo, no sul do EsbdcI.
Eis em sinópse, a cidr,de

ele 1mbitúba.

--x"""_ARAME fARPADO
400 metros - Belga

GRAl\'lP!)S_ PARA CERCA
e

AÇUCAR CRISTAL SUPERIOR

Para pronta entrega. Preços especiais.
Rua da-Cantareíra, 675 __:_ Fone: 34,7500 :

N. B. - Traga o recorte deste anúncio que
terá um desconto especial.

---.;.....--------------_......_----

OUTUBRO VOCÊ VERÁ.·UMA COUSA

LOUCA DE BARATO!

P01U1UE? .ONDE? --x--,

--x--

No próximo mês cle Se

tembro, "Coluna' de' Imbi
tuba" elegerá ,,:; "Dez

srtas. mais elegan.t8s da

Cidade"; bem cómo, sl'le

cionará, no baile d:> dh 19

do mesmO mês ttS "D(�z

Debutantes mais sim1_);:t:'.·'
No próximo dia' 19'-:'e cas".

Dia 15 - Sábado:
Baile de Encerramento

Dia 1� - Terça:Feira:
Cinema -- Assassinato 61fT 45:"RPM'"

}
;: '. L, VEN[)E�SE';'

•

t -, Por' m:cátN(jfõde�muaânçà,
peHeito �stado.

Tratar á Av. Rio Branco,

Traje Gala
-��,:'.�

.. , .....1'<"':"'__

.�
.� .�

mOVeIS

Dia 25 - Terça-Feíra:
Cinema - Anel de Fogo
Ob'S. - Rêservas de mesa� )Jar8. as festas de aniversá- 68.

--------------------------------------------�--- -----�----�-----------------------------------
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\ IMPRESSORA
....

MOOÊlO
DE/

ORIVALCO STUART. elA.
RUA CEODORO N133-A 'i_

�ONE...251_7- �lO_RIAN.óPOL'S

"

desenhos
, clichês

folhetos - t:otÓlogos
cor'tozes e carimbos
impressos em gerol,

Dopeloria
A I�PRESS(lRA MOO�LO possui todo� os recursos

e o necessório experiiincio poro garantir ••mpré °

máximo .. em quolquer serviço do ramo.

'Trobalho idôneo e perfeito, em que V. pode ·confior.

°

•
.
"

�® TOYOTA DO a;ASU_ 5.A. IND�-IE �c)M.
A�. . -

.

(

. ,
. Produção e Econômla,

.

,:�eC1almente p:roje�do e construido para trabainar c�m pos",ante motur Diesel "Mercedes Bens" de 78 HP o utili.
tarlO ZCQYOTA �A.N:n�I�A�!E. é o veículo ideal para a atualidade' brasüeíral De. fato. super-reforçado." oferecendo
�c�lJl�te desempenho e u�ilizando ,combustível de baixe custo, o robusto Uti:!i�o 'TOYOTA Bandeirante apresenta
llO_tnq) Importa�te �l��ento para o aumento da urodutivida lE: agrícoia, com .multo mais economia!
Va conhecer amc:la hOle .a. farnQ!!a linlm dt' veículos a óleo DicsC;1 na Rflve�l»edor: AúiQ!'izado

, ..
Rua' FUlvio Aduei, 597

,
.' Rua F�lipe Sehmidti 33.

Telefones '7 2576 e 639�

A primeira 'violação par
tiu da URSS. Foi o esta

belecimento 'do bloqueio de

Berlim em 24 de junho de
1948. A história registro'l
como os aliados ajudaram
o povo da parte livre da

capital alemã a resistir

galhardam.ente essa tenta

tiva de subjugação e como
--------�----------------�----

,O EST4TTJTO I>�:'
BERLIM •...

,'.' :
'.

Não é' válido &Sse' Mgu-:
mento, manifesta pela p,ri
meira. ve?:' pelo 'Í;>:l'eriü�r
Krutchev, J no seu' famoso
discurso de 10 ·de noiem�
bro de 1958, discurso .êsse·
que prt>cecleu de ·dias o não
menos fa,moso ultimato pa-

. I' I '.

ra q�e ós aliados abando-.
nassem a capitàl alemã:·
dentr0 de 6 meses, ol.� s,,
ja, ém maio de 1959, Não'
é válido porque nad� h:"',
nos acôrdcis de. Patsdafil
que se refi�a a Berlim.

.
,

Os documel}tos que re.;.

guJam o r�ghne. que deve
rIa existi'r em Berlim, após
a vitória sôbre o naZiflJ110
são:. l° PROToéOLO, EN-'

. TRE OS EUA, O RFJ:NO
UNIDO E A URSS CON
CORRFNTE ÀS ZQNÀS DE

.

OCUPAÇãO DA ALEMA•

NHA E A ADMINISTRA
çÃo. DA "GRã",BERLIM",
de 12 de setembro de 1944

.

e que, em- Potsdam, foi
ampUado para que a Fran
ça pudesse participar d�
ocupaçào. Êsse document.o
separa muito bem a ocu

l'lacão da Alemanh!t.z da 1e

BerUm, 2° ACORDO Sô
BR.E OR.GANTSM05 I)E
C0N'TRôLE NA ALE.!'J[À
NHA, entre os "três gr,n·
des", de' 14 de novemhro
de 1944, sendo depois . i�
c_ída a França. Êsse do-

.

sendo, ou os assessres ,in.;.
rídiços do premier Kruts·
cliev e de Uubricht neces-

sitª mrever sEms "dossiers"
ou então estamos diante de

uma tentativa de .mistifi-,
cação.

COROAMENTO
.

DAS

VIOLAÇõES

O que na verdade existe

é que, tanto os. soviéticos

quanto os comunistas de

Pankow, para atenderem
suaS finalidades políticas
imediatas e futuras, têm

violado constantemente os

'ácôrdos e o estatuto de

Berlim.

/

','- ,

',_.".

o
. ·.O'e:$"m·'a···�.C-·" ���1ijo�l· '1lI ··.·d·,·, ·.·:.:.'.,:e·.·•. ··,' 1!!11' m' a'

'

.

..'
.

. �. a, I U � ii .b' 11; .lI .
�J- ,

=," �lf

Por �M!!!�!.tc��ç����� mü��n' í�!Ê�.i'in�e ,,�..,r�D ,

.• - �
--' " no que concerne às. zon�s ; foi suspenso o, bloqueio. j '�"!co �·i·'Em 13 de agôstodé' 19Én de o U'

- .
ld

-'
. ".

1 '
'p ,

.

os comunistas de P�nk�w'
. c paçao as autorí a-

na.o s.em· antes _ser assíria-
.: et,; .... (IA':.

'

.t·'
..

?'
,

.' des e os organísmos espe- do: Umr-� .ácôrdo --' entre
'

.....?" I:"�
com'à cobertura dá,.UR''S'.S,· . ., I'

. cíftces de contrôle de Ber- ,/11ranç;:>" Grã-Bretanha, Rs
..

,.j (I_�,.�
.

iii-r'o' I,-�',:.�t.lergueram o "Murá da Vel'� 11·m. 30 ')EC.LA-_�,'AÇ.A-O· D:/\
- , ' '

L • " n. tâdos pnidos .e União 80-
gonha",. em .Berlim,', ·s..eco.10- FR N 'W "

�.,,,
.

A ÇA, EUA, . REINO ,;jftica. garantindo o Ihr,
. "'f) }?,1i.\:nand.o definitl;amente'oo" . UN"DO E URSS C6NCEa�- trânsito entre os setorc ,."]"1 ���

..setor livre' p.á 'sE:jtár sovié'- NENTE AS ZO;JAS' OE de Berlim' e o livr� aces'>'!
J . K�

tico da capital :aléma.' Tal OCUPAÇÃO DA ·A.L�M.A- '-
' '��

..
, _.n _ a L l'aVÉs: ,,·da

.

Zona Soviétí.- . ,

ato, além de çonstÍtuir vib- NH.A, de 5 de J'unho de 'I'i,.. -,-,'>':.'.'�", .. . ca de OCUPação; p"lJ:a os ..lação, suprema' do di·relto 1945. ÊsSedocumepto, mais' ,JJiados atingirem a cidrt Inatural .çlos .povos �e,.à ç€l,r- uma vez, estabe1ece. a. dis- de.
'. P O N T O

ta da àNU, simb.bliza.; t·o" - t; -

DE'·'mçao entre a ocuDacão
das as' violações ao .estatú- .

do país vencido e a de sua
Êsse acôrdo foi ctem:r·

to dê Berlim j� p�rpet�a,. capitla. Da mesma data
.

e
dado pelo Govêrno' :,ovlé'

das, quel', pelos sO,·v:;e�t.,I·.'C"'l·).'··"'.·,··.. i tir-o em 27 de setembro d
• , aos mesmos signatários

quer �elos comlulIstá:s. ':;1le- existe o 4cl documento ;,ô-
·1960. .Diziam os' sovi·�ttc,:,

mães. . ,

bre os 1'0'
• "d' que não' mais .se· .�entiam

.

.

.

�.,
,.....

.

o ",all1smos e con- .

Os
.

comunis ás' :--+, .1;le- '.trôle dá' Alemanha) que
oor�gaQos a .manter J r\.:;ôr /

mães e soviét·cos. _ àW-G��' ", dete�mina o contrôle de
do QU,adiparÚt,e, uma ve,

,sentam, por sel,l '.lado, :Úill. Berlil� por uma autorida- que haviam
.

entl1egue .

arràzoado ,jutidico. 'l\1e-, de Iflteraliada. Por tais do-

.

'contrôle das vias de a.�eG·
gam que, em' virtude.. da cumenros está firmeme1)te

so a ,Pankow. . Existe,. él

�riação tanto. dl1;' ,:R.e.pÚ�lj:" estabelecido, portento, que
consequência,' ú,ma: lôl\bsur;

.

F d 1 d'
..

. "�da
.

sltuGL!fão. '. lI�.'·
.

,>
.'

ca

.

e e�:a . � .. t'\::éip.a.n.�'t, �J: o� . a,1�9.� t_ê!D....�,i�ejW�, �,,� "dois �()llt�'áta."n'eés, .

;� -tla'·cHa,1nada, ·:afh(1- 'permar,ecer em Berlim e

blica Democr!Ít�ca., Alel�1â . que esta cidade _. tanto Pankow, querem ODT) t'

(col1lupista); .c::iducara:t:n 03 no seu' setbr ocidental, um terceir.Q não, cóntrntar:
aC0rdos de. Potsdàm' e quanto no oriental'- não' te, os aliados acj�p.',

consequentementé; o êsÜ� ,faz" parte da Zona Sovié-' perante as chusulas, d

tuto de Berlim:: :.'. tica da Alemanha. Assim
,um contrato !irmfi.:io 'cnt!

. �i (URSS e Pà.nl.�(rv; 110���
mente).
diversas . vêzes, contra
disposto no' ,estàtilto
Berlim. Instalou; '. na �iR>
de, a sede de seu ",io\'0
no�'. Trouxe a ela forg'
para-militares,

.

milícias,
mesmo forças mUitarr
Foi ;restringindo, não, SI •
mente· o livro' trânsito pa'
Berlim, como a, livre Cf.

municação entre os setor
comunista e livre 'da ,��\pt
tal alemã. Fináll'nent
construiu o màlfada(�o m1

1'0. Foi o coroamento .
c'

tôdas as "ilezas· e víolr

ções cometidas, contra (,

estatuto da cidade. '
. E

pior' são. as consquêneif
humanas de ações de U1

bricht e seus .sequezes: Til;
lhões de seres que odeiay
a tirania comunista, ma

que não têm f0rças par
-

derrubá-la, ficaram 'privo
doS' do direito de fugirerr.
e procuharem uma" sOlução '

i'Y'rlividuaÍ para sua- tragé- .....-_-=------IIIIIII�'lll'�-,
dia.

ENCONTRO

COM

NITUNES

S�VERO

ENCONTRO

A:s 11,30
- (HORÁRIO

. HAB,ITUAL)

RJ(O·IO
.

'.

'

. ,

ÇUARUJA
000
000
000
000

·1'tZ.O Kcs.
,

2YcJ-7
ZYT-It't

INTERIOR
Importante e sólida Organização, desejandO operar. em todo o Pais, pro-,

cura contato com interessados que possam efetuar completa cobertura do seu

plano de grande f1ceitação, vendendo o Tropical tipo borracha atr<wés do Carnet

Bancário DURAFLEX.
I

Os Candidatos devem escrever prontamente para a C. Postal, 8188 -

S. Paulo.

Poslalisla e 'oIiliaf��e
�

�uleteria
�tI:� /�'f.

Prepare-se' convenientemente para êsses..importantes t"nl""'llrsos em apostilas organizadas por professõres' espe·
cializados. O concurso de POSTALISTA será reaÍizado pelo DASP. ,

POSTAtISTA. . : . : '.'
-; '.' '

.. � . . . . ....• ..• . . ..•. CR$ 6.000,00
AUXILIAR DE COLETORIA

,

" ,.,.................................. CR$ 6.009,00
Advertimos 'que nossas co),eções estão :rigorosamentr dentro dos programas oficià.is e inte','p,mente 'l.tuãlizadas.
Atendemos por REEMBOLSO POSTAL. Para' os estados mais distantes enviaremos via aére!"" sem autnento de

cl.espesa!';,

LJ �ditõra Inca -:- Av. Rio Branco, 185 - s/1708 -

RIO...",===_�;......""""_.==�_-=;�""",",=�"""""","""""",.....�",,,

.
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ja.ntaI' no Cl.ube 'Doze' de'
Agôsto, comemomtiYo. ao'

seu 9�. Aniversário. ESQ.!'
dir.: Dr. August;o 'Wolf';

S�.·e Sra: in: .lauro 'Linha'-
'

.... ',Sr� � sra .. Josi Elias; Sr. e

re�; Sr. e Sra: Dr.. Allérbar' S�� Genilral .' Vieira da

'Rámos
. d,a Silva.;. Sr. e Sra.: '

Rosà.' -e Dr. Frall�iscl� "\s-

'Goyern���l" Celso. lta.nl.Qs,
_,

siso
o: "

.

" ; "t',.
..

qucsfta,
.

�brillW:nta;rào '<.l,.
cS1Jerada lloit",',da. Qe ,;S:l;u"
co�li o seu lliAo, !'0:)crLórlo�' .

de melodias.' Ensai�H� bas'�
,

tante.

.M:ISS SanLa' C:1tarma
Salete Cl1iaradia, dés·(�,.)
ontem, Iiesta Capital. S:3:1.

do rec(:'pc1m ...ad�t com '

..m

elegante Coql.')tel i10 Qu<�
réncia Pal:1ce. .'\.�ll"t;�h;t,
será rccencipnada liu 't_ !Il":' .

be Pail�ei�'as. �, nait;J 'tui;l,
uma rcuuião da:W,l'L).e.,
E"tti. [J,('O!l1P:�':;lacla, d:� S.I.l

mãe Sra. Ca,cildó 0l1i!l.ra- .

Slla noiya' Helln_'1a ·�.'S
Q'4 Ed�-r::li.:·l 'T "-J'\' 'tS

, )J'. .., ,,,,<, '. 1 � . ,U

Sra. ,!I'faria K�üly' .. ,

Sr. e Sra, José' f lrew.l,l
Sertck.

.

.

As menipa-:: . S)L;L' S:.Jo-
(,." ;'i2 ,,(·'ris't;n'a· '1: aef'l'ih- ('�;" ...

, .-'� i.._�l_, _�J _

lWriani . Consoni :<11:'3,1,' o

cci��te'o da: 11oiv<;.
I·
O COl.UY�8tTA,

Goniaga, ,(dn,s 13;35 11s. as

'14 .hs,)

O':) NOVOS s6ci03 reú1i�.
"

<los ctn 'Cl ube Doze de

,Agó;;;to,' rOf:ebenUll 0.5 S'·llS

,Diplomas no' Ja�1tar Cj ,;e.

r..co;ltet:eu �H1 quarta-fei
ra. oferecido por .�L':l\1(:le
C3.ube. 81"1;1: To\n VnUi? •

Eugenio 8pogánic2;, iT'loh:,
tela Silva, Eduardo Nlco:J

che e Julio Voigt NctLco.

\
.

A IMOBILL"-RIA .�. GOi!
.

�n,[;a,
. ontem, com Ul11 ('(j.

quite1, entregou as Cl':J.VCd

de seis aptos., do C0'l(,0-

dia, ]: ()siJe�ia �J,a no

l·l�ncja.

o V",STH.)') <le r:.u\v::, t).l

A BELA ,grega -- Mis3 lllinio. Colar•. "Dona Cc;,,·

eeiçüo", ,

. .

,----_,,_-_._.--� .._,...�---.---'

'..

1'\ (:ss Santa Ca,farilla d�

1964 "_ Salete 'Maria Chia-
,

,

Jia�lia. Cl� con tl'a- se 11es Ca '

CallHal. Onte,n. {oi recell-

cionada no f�J!erimcia jl�t_
'lace lIotel e hoje, estaÍ,·.i

no Baile do Clube no",c.

:A.I. roto. .tirada na :11,i.dio

Guat'li.jã, quando foi en-
.'. ,.
tre'dstada llelo colunista

Olibio Felício da Silva (Tta
.iaí) Cr$ 3.00Q,00 - Orína de

Oliveira Bítencourt (Itajai)
Cr$ 4.950,00 .:, Deodósio Ju-

ô.OOO,OO - Germano Maíochi
venal AlvG3 (Itajaí') Cr:) ..

(Ituporanga) Cr$ 13.G50,0� 1.500.00 � João. Zeferino Bor
:- Pedro Henrique Garcia

ges (Itajaí) Cr$ 2.295,00- .z,
mio do Sul) Cr:') 3.545,00 -

.
.

-. Laercio Patrício Pereira (l-
'Carl, ScheIlkei (B1tImenau)
01'$ 2.QO'o\00 _ Albina' Trin, tajaí Cr$ 3.120,00 -- Vicória
, Guimarães dos 1?ant!Js ('Jo.'1-
dapam' Eeher (Brusque)· çabai Cr$ 16.500,00 __ SilVioerS 2;;��O�OO - Lucia p:'e-

�
.

-

�

. �
..

: .. trleh (Bru;;qu'e) Cr$ 15.000,00
Fortini de Oliveira (Jm�ça-

. "TOMAI A .VO·S.Sl�'" CRUZ.,,��� .

_ E'ricà Truppel '03rusque) 11a) CrS 15.1@0,00-Mma-
� :).

,
..

,. mininno Chap�eswlü (rrjneó�• - ',..
. .

. .!. , '.' .
. {,

Cr$ 1.20,0.0. - Arlete OU\',el polis) CI:S 5.680,00 - Jorge.
,.
'", r,'1 Prado (SãO -Francis.co do

N
'

d C·
, ..... ,

_' 'd -\/('.
'

- Cascaes (Florianópolis) Cr$
O momento,':' a . O.PSflf!í.·áçao a h.,.L.1SS�· Sul) CtS 4,800,00 -- Oc:tilio'-'

.

�·.500,OO .:_ Pedro Victor ct()s
. p·arec.e-nbs ouvir 'J,esus.' .C�i�t(i dize�: a cada. Jasó May (Umbicí) Cr$ '"

S"1!lt;)S (Flo,.rianÓpólis) Cr$
-

10,350, ,00 - ll/rário Leal '(130m.

d ' "V'
.

l\tr
,". j -' P d'

. '1\ 10.595.00 - Afonso Kruegerum
.

e nos: .. ·OS. _'l:a.I'1a-. .,(lao,., e ro ei'l.n-. Retiro) CrS 10.QOO,00 - A-
" ' . (Florian6P9lis) Cr$ 7.000,UO

dl'é _.-. {Ga'OS V()S _._ da::i.:me ,0 vo·sso
.

corpo ..
dl;iana Vergani (La1esi C��

,

� Joel JOÃ,o de Melo (Flo-
, .

2.000,00 � Livino Borges v

daj-rne O VOSSO s-ànguo.. 'Uai:"fuefôdo'o vcs'C( dos.'Santos (Lages,) CrS ,:
rianópolis) Cr$ 10.000,00

.

.'
. , '.' Padm Antônio W'lgner ,(PIo-

ser; Eu n&6 }:joss,O, sofrer'· mais,' Já' passei pe- 7.520,00 Alvaro Borges rianópolis) Cr$ 11.960.00 _

18 mjnh� Cruz":J·�·-,�nch(a-i.lledida·dos'so·fri .. Lantman (JuiÍlvi.llel Cr$' ..

·

. , , "'. . ,'. . , 58.62-0;ob -- InClitli' MUl'gOt
nwn tós do i�1,2h éor'po 'fisü�ó: j:na� àinâa n3.(

,

Mangold (Jaüwille) Cr$ :, ..

cOrnl)letei �s sof:dme.n�Q�,· qu� :falt.ám ao meu 17.200,00 - João 'A1ves Ma::;-
. , sanei1'O .('Ganoin:has) Cr$ .: ..

CorDa Místico, de' qué VOs,"t9(lQS. fazeis pal�te 12.000',00:_' João Perreint
� <O

'
• � t....

-

; •

,�. .' -

. , . Cas,tl'o (Canoinhas) Sr$ ., ...

A Missa é o' niomenti:) ,elll ,que cada lllTj JO.ooo,oo - Milton R. Gon-
1 VOS .1�O,·.d� .Clunp·'rJr 'á letra: o' meu_ .'I:,>i'eceito ç:a1,ves - (Mafra) Cr$oe

Ü3'.440.00 _ Ped.ro Kotlevski
.

"TéJlT),<.Ü,a VDssa t�rüz'é· f:é.g\ü�'l.ne·" '. ·.N,osso Se- .

. B' C �-- (Tl'BS arras), r?·. '.' , '.'

nhor 'via-:vos 'do ,altó "dá" �l''uz no C.alvál·iQ 15.636,00 � Plinio Edegàl'
" '
'- ,Serafim (C1'iciuma) Cr$ ...estendia-vos os .braÇt1S .atr�rvé,s.

.

dós, -século :':5.200,00 Luclíl' D'AviÍa (Rio' ,

�
.

.

Acham-se à disposi<}ã6 dos serLhores
.

acionistas no' es-
. .cspcra.nd.o. que_, lIi1i

.

ia. VQ,.s.:n �J,1trçg��ieis .. ::: ,9::) Sul) Cr$ 24.ii,8!l,OO - An' .critório da Empresa, os doe.u,m.'ento.s a. "u·.e sr;> 'r'efer'e ,;. aI''''' •.

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

':" e.f', " ""'; _, , ,'.

.

" 1:6nio BarbQStl MáChadó

(Íta
'" Y v"

'ide;, ';fl:B �Ji@li!:16J;ltQ'I,d��gf.a�(T;" '. ".. �; . .i.un'l) gt,s:j.a.ile,Olhr.-"- FJá .'.
' '99" do decr. lei n.o 2.627, cI:e 26 de Setembro de 1940.

, E 'hOJe na, Miss.u q\1e ':$e réaliià: eSS�l, es-" i��glhet&, (!i>rleães) 91'$ ";'"
,,*. ��', SãO� JO�o ;'ialt�tal �2â,ide' jJino de 1964"

"

l':;el:ail'ç-,a.· : divir,là� .to.'"dã.'.{a.;·s v.'êz.es q\ie vos' en� 1.5.310,00 '_:: Flácido Thonj�z'
" f..'

, Ooriçalves (TUbarfw) CÍ/$ ..
'

treftais' a- Êle�' ,Qu,e pei'da:,' :l�ara a .hulUUnid?-. 11.080,00 _ '�mdo TJlyss,ja

..

E�ual'do Brenpand
I�"r.,. Cesar Bastos Gomes'.

de'não c�nhecEh�.O' 'v�lé� do; sofrimento!
.

(Laguna) cri 21).630,00 Valério Gohies
,

,,- -' ".
' .

José Franeisco Hibeiro (T�ll- ,

QlHlntas aliúas.:'tOituT�das; 'abandona- b' -

) C S ')!-l "?O 00 p':'
.

" . ara0. 1'., '.'''",V '.
- _"el-,

das, 'el�ucificadás' E81elribt'áàl.de dizel� i.rNos- -

nalüo MoraGs (Tubaruo) Cr$
� . "

.

'.' ",o'� ,'. ,

.

". 2.i 20,00 ._ Carlos .A:ntón�o de
so Senho. PO:'ji���nel;1tçL�,�Ç�p:sqg�'ação: Souza (Tubarão) Cr$ '-".,

. "Isto ,é: Ú rileli �Õli1Q:, áqúj '0,; t�ndes� SG- 3.17q,OO - Walda Silvja Bú-
'.

',)'.,'" .... ,' ,," .. '. '�"--' .

,;'.' rigo (Túbarão) C1:$ 2;9�0,OO
'

nhot;:., '

.. ',�'�' �<,,-,,-,,:., .:.:, '"
..

':"":
.

__ .10s(\ AntoEio'j;'urt!ldo" (I.'
,'.' ,

tajaD Cr$ 10.000,00 � �o�i--
1110 Binelo formes OtàjarÍl
Cr$ 8.000,00 - Adalgi�a de
Novam,; Bauer, (ItajaD Cr$
13.500,00 ,- Eloy gsteves
'Pormento (Itujaí') Cr$ ... ',

10.000,00 � Manoel ]\Í[achado
CItajaí) Cr$ 8.000,0'0 � o'sn1
J:<'aglU1des (It�j'lÍ) Cr$ , ... , .

4.950,00 - Itamar Paulo dá
Cruz (Itajaí) Cr$ 3.000,00 -
AntónIo. da Silva (Itajai)

ATU .... LIDADf.S
INQUlL�ATÓ'·

'-"

':"Q'Jirç�er do Pref. P;lt- --............--------.-.---.......--.
,

. " .' tiíd' êorre3.· de OÚve'irft
�

que
Sabemos" que D. Q,era'1do

\

: é,� �sigênte: d1- "Socleàáde
.de Proepça, SignalJ,dj SVD,"':. árás»eiià . d�· Defesa da

A�cebi�po cie, Di�U1�n�ina1-e
.

,rià.l:t.jç�o: v

li'a:ml1i,), � I:'rQ�
p. 4l1-tôniq de: C��tro pril'lC.�4.e, . sá.lle�:.q, aiHdfl o

Mey:r,
.

BiSPq 4,e Cl'H'l.rO�'. gl;"av�, ,,4çse�Hl11ulq 9,ue 8
escreveram carta ao ExmiJ.

.

anT;epró;et(}/{traria parh a

Sl;". Mar'echal H41uberUI' soluç�o:�do' probieilla hací
C::J.(>telo B'ranco, np. :pre-, t4çiop:�l pela' fuga 'dos in

sidente da República, apon- vestimentos, que 'ce1"tam<:.'n
tancto o carater an�lcÚs':"· te ' 's�

.

ausentariam. desse
tãó d:O anteprojeto de 'Lei 's.�to��

.'

!;";. '.
.,

'

de Jnq�1linato ,pedindQ ; Ctiprc :notàr . que o texto

que este seja álter�dó' 'Ue. . dó �a.;I}pep�O'�eto,· de lel de
. acordo com as sugestões: . Ül9,oqt1tna;to

.

. está !"m, fla
contidas num parecer' ju-' .grantê: iontra,diçào com o

rídíco de' a�itoria: do ;'Prof,', PtQjetô'-';a_e' ·Ífàbitaçõ�s. te
Dr. Plínio ·Correa. ·4e': ÓU-

.

ééntemc,nte aprovado pela
, - .' - -'.I· ii ,"" ,

veíra, qUI:; mostra' como (J q�tri4r� e que o <LlÜOr do

referido antéproreto gol- e.stv.do . c'pnsícj,era �'excélen-··

peía a fundo o díreíto
.

de', ti, em, �ui�ó,� dos,seus 'as-
propriedade. p.�etos''t .

. �

\,
, .

ÀTOS DO DELEGAD() 00
, �

Cr-�. 3.000,00 --. 'José João de

Oliveira (Itaja:í.) c.s. BmO.OU
- 'Izaltíno- Joaquim Anacle
to (Ita,j'l,Í) Cr$ 5.000,00
Gustavo Alexa,ndre C. Perei
ra (Itajai' Cr$ �.OOO,UU - 1 ri-

-

meu' Henrique PUta: (Hajal \
c-s J0.üÜ0/14 R,aberto
Zímmarrnann (Itajaí) Cr$ .

7.000,00 ", - Maria Verena

Hei! (Uajaf> C,'S a,000,OO -

, '.

,LA.P.C. - Param despacha
dos' pelo ,sr., Gualter Pereira

Baixo; delegado. do Institu-.

to dos Comerciários" os se

guíntes :Reembolsos de dos

pesas Medicas:

'Nelson Diersmann (Con

córdia) Cr$, 10.31O.0Ú -- [•.1-

Iredo Santos Bittencort
(Bi.umen'<lu' CrS 2.1:l:10,Uú· -'

V,,�1. Hilda Fritz (Blumenau)
Cr$ 21.000,00 --+ Antônio de

Borba (Blumenau) Cr� .,.,

y,'

== COLtiNA
Iiii-It CATQ,L.'ICA,

.
-

Ç)rlandina Lopel3 Medeiros

(F!oTianópolis) Cr$ 1.500.00.'
- Antônio da Silva (Floria
.nópolis) Cr$ 2.970,00 ---, I ri
neu 1\1:eyer (Palmitos) . CrS
15.565,00.

-"'--�'---'-'---,""�""'"

. li'dOa .üt

KtSnt)'
i!iX1J& eu. *1;1

Lona de 1re'0;
� 60% n;w:, 'i'
1,!'or.

-�4WL �_. ___,,�'�'_'__�..

I,:
" i1 ç..' .,', "L "1 ,',� �;O' ,..... ,í I f.J 1.. 1 i � li ti. . il·i", .

.

, �
" '.

,.' "-
;'

(I \ J' -: r!· fi' O. J :' .

. � I�. fi ., -

� •
.

.

..._;_.., ......-�-., .

, :

,

)

Comoro Casa
Em zona residencial prcj

xímo ao centro.
Ofertas 00111 'dados '��1)ln

pletos e prêço à J.R.é.
Caixa Postal, 255. Nest.a

Bit 11,11:1 -%AMI
Ci.rurQião '-

.D'niisla .

ATENDE DIÀRI/':'ÚÉI\�
DAS 13 AS 1'6 Hà,RN). .'

,

FOl'fID: 3e78 � RUA CON
SELHEIRe) MAFRA, 53 .

Usina. de: Aç.ucar Tijuca's S. A
.

8;,1.0 convidados os senhores acionistas da Usiria de A
çucf,lr Tijucas SI!>. a se reunirem em Asseniblêià -6eral Or
dinária do' dia: ....

.

1. �7 Relat.círio da Diretoria, bal�ço 'geràt ;00,�tâ:� (i� hi-
.

eros e petÇlas e' parecér :de éonselhci . F�ciU, àô éx�rêfcÚ).
findo ,em 3J, de_Maio ci� >�964: :'. .'�' '�,>. . ... ;

-,.',
2 .

.'-l. Eleição do Conselho FiSCal e' respectivos suplentes"'
'

3. -- Assuqtos DivElTsos: do hlterêsse '�oéial. .

.'

r '

"

_ :

EDJTAL

I,; :;'
','/,

c ./\::. :','

ASSUNÇAO' DE l\il�RíÂ, . SANTISSIl\'IA
,: '"

'

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

("

,_

"

AVISO

c'

•

<

Sãd João B'atist�, 28 de ,Julho ciJ ·,19'(H:.� �
, , '

,'". � '", .�.

Eaw.trdo Brerinand
valéria Gomes'·

.
César Bastos Gomes

. Ó Virgen� lmac�lada;, Mãe d� Deu8 {;
Mãe' dos homens: {�ieJ1iós; com· tÓd<> o fervor
de �lossa fé,. em .yossa' assUll,çãn triunfaL em

corpo e alma ao céu, onde' s'ois aclamact8
I-\'aJnha por todos'. os corpos dos Anjos 'e tôda� Ias legiões de San.�os:, e'� êles nos upimos PH-

.
Quem vai construir Ja .

sabe!
ra ]<:mvar e be:n�:hz�r o Senhor, .que vos exal-I "

'.

,
"

'

tou sôbre tôdas as de�ais _criaturas e paro JANELAS DE CORRER E BASCULANTES'
vos orerecét as expansões çla nossa crevo��ã(
e do nosso i:Hnor.

".

',:--
,

Desta terra onde: somos peregrmos
eói1fo��tados pela fé inima futura

.

ressurrci.
I

çào, v�lv,emos �ossos, �lhbS parq VOS, _.
noss[

vida, nossil' �oçul"a e 'bossa esperança.
.

Atraí,·nos �com a,' ;su�vidad:e' da vosSc
, .,

voz, para 'mbstra,r-riO�
,

uni. dia; depois de
ilcsso exílio, Jesus, 'bebdito - fruto do' vo'sst

. �'. _,.., .

vcntr.e; ,o' clemente, (, piedos-a, o,doce Virgen
Maria .. -.' PIo' XII,. Pàpa;

Iteproduzido por ter saído com incorreções no órigi.
nal.

.

: 1&-8-64'
--�---

P�RTAS E PORTÕES .. De !erro, de alia qu�idade
,"

-
� :I

• �
• ".t.

'

Compensados faraná Llna .

RUA DR� FÚLVIO ADueCE, N.tO ·748
Telefone 6277
ESTREITOASSUNÇÃO DE' NÓSSA SENHORA

,I classe, ��issa pt; Ct, Rf BMV Et t,;:,

in Assumptione.
PP: Tardso, AI!pio, ';Arillilfo, 'Arna1�o;
Maria.' da Gloria, �Iõria,' Assunta.

per preços mais ec�nâmicos., já
e· à sua· disposi�ão. em:

1

CQmpenssados de: Pinho
Amendoim
L'óro
Cabreuva
Cedro
Faul_sia

Imbuia
Pau-Marlim
Gonçal�·Alves
Mogno
Carvalho

PQu�Oleo

----.-.,.__--_. ___,..,.. s-._............ ----

CONVITE
e os fam:osiJs

eslão 1pronlos,

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



',,� U�" ::),S .HI:!!·, OUlJl'as eXl,:"l 4_ ....... 'iI,l!::., LUUi:!. 1)l\"••��cl.O, u-

rão, de ordem física ou psi- ma vocação, e uma �spécie
Confesso: n'ão sou uma quíca, 'EU}' príncípío, um su- de avasão..'CompJiàe�q.b 'o'

pessoa otimista do, gênero ,jeito pes�tmi�tà',? um sujt)i-' conflito' interior' de ,Clift.
(1[;8 que tem u.u sorísv'·lJ!ü·!'j. to chato? 'Eu í� dízar burro.. Diz' ele que \lão tem amigos
todas as situações 'da vida, Clift 'deve ser do tipo pessí, e nem tampouco ·os conser

Cicie Iunciona como uma; pe-
'

mista pouco encentradíçc.' o "'vl( porque isto seria, segun
ça sobressalente. rei) urna que possuí o: desespêro de do êlé: rematada locura

' Ü*!
entrevista concedida pO)1) a- viver. Para êle, não há mais amigos, diz êle à1nda no's
tor Monegomery cun, em salvação em. nada.' A realída- Impõem limitações

o

pará
que, perguntado o qlÍe faria de do cotidiano é mais for- conviver E nós devem:lS a

por êle proprío, Ina atual te que tôdas as demais realí ceíta-los dentro d�ss"l.S Únll
crise moral em que se en- dades, N�o têm êle rnaísob-

' tações; ou então r,����os,
contra, responde que lhe da- [etívo, uma diretriz, um fim que é 'melhor. A vidai�
ria, quando muito, um tíro na existência.' rim homem um homem que ví�eu pr:�
pelas \costas, A franqueza do .corno êíe não, pode achar fundamente deve ser' �ldà.
atar IS chocante, Quer dizer soluçãp nem. num casamen- \ Para um homem com aIS ex
que esvaziou íntcírarrienteia to, com _Uma. mulher que o ii>�riêncial3 de C:I: -t viver 4&
vida é não enco.itra maís amasse delirantemente e' que ve ser uma" causa àmf!,l'�
sentido em nada. Não vou êle tambéma. amasse. Amar Há experíêncías q9'" corq,q
me meter a julgar as opí- uma mulher é uma forma zem a uma compr�ilsiiQ me
níões de Clift, 'mesmo por- de vencer o tédio.. Amar, '1l1O::" do mundo; .há outr9.1> '

que deve ter' êle razões bas- ,não uma mulher; mas uma' que são catastróficas, prín
tantas pura pensar assim, ou ,criatura, um' ser, 'um, objeto cípalmente para certos, tem- ,

peramentos. Creio que 'Moir
tgométy deve ser

' um
' h;;'

rnem sêco,' uma índole ;CÍi.fi
eil, complexa, propens , a au

to-flagelação, Uma pessoa
normal deve agir normal
mente. Uma pessoa normal'
é um sábio, quando essa '1101'

,

malidade não se vulgaíi.z�•

1'"
'

1P0 s>·��
i�i

• 11;>"

"

,

A part�r, de setembro novas

Ta-rifas Postels
RIO, 13 (VA) - Porta

voz do . Departamento do,>
Correios, e Telégra ros anun

ciou ontem . Que às f r'"ln':>�s
tarifas postais e teleg�ifi
cas' entrar'ãd 'em vig-or a

part.ir .
do pl!imei.ro minu ...

to do dia 1. de setembro,
próximQ.

o Conselho Nach:mal de

,
.

.;' ,�;liOMBJlS
HID�ÁULlCAS

o m�ximo de eficiên.:ia

DANCOR1�A: Inddstrla Mecânica
ex. Postai 5090 � end. leiog. OANeOR -RIO
Representante em Blumenau:'

Ladislau Kusklloswki
Rua 15 de Novembro n,:U 5§2

1,0 and.ar-Caixa Po�tál. 4C7-S,C.

Telecomunicações aprovou
as, novas -tarifas' t..:ile�rifi
cas que passaram a custár
15 cruzeiros 'por palavra,

, nos telegramas loca.s e 20
cruzeiros' por' paI:). iTra ncs

telegramas interestâdu'l.is.
Os telegramas "'Í,} texto

,até 25 palitvras cl1sta�ãc
200 cruze1ros,
O Ministério de. Via�ã(\

',lá r';"u aou também as !'o

vas tarifas ,postais ·que te-'
rão reajusta�ento 'jc

100%:' Uma carta simp'es
custarã '16 crtiz�iros �,uma
aérea simples. 20· cruzp't·os.
para todo, o' território n:t<'

ORA, TEV\1i\ C PEREIRA
Clínicà Odontolóllica de' ci1

ciona�..,'

O reaJustamento das ta-
rifas postais-telegráficas,
�Qqundo ". o· port.�-voz �
DCT tem o objetivo de .,1e

lnora,r o serviço post.a] e

vas tarifas postais que te
redu�i� ç. vuftoso ,déf1(!it
que apres�nta .aquele ser-

viço público.
'

anca" p \dullos
Consultório: I ,Rua" Tenen�
Sllveir& 28 - 1.0 Andar

Fone' 3798
�tende diàriamente das lfl

às 18 horas
. l

P.:xcJusivamente com ,lIón
marcada

- ._-_ .._-------

,

'CONVITE• 1"'". '

SABADO DIA 15, COM., INÍCIO A�
22,00 HORAS, GRANpE SORÉE.NO CLV'
BE �ECREATIVO LIMOENSE.

A 'DIRÉTORIA

. Sua· Cas� Pro,ptia Financiada· em 4 Anos
,

' .

O,lrlllP

g_U"A R'TO

O condomínio Solar D.a �1?J'GE
NIA e o NOVO h\NÇAMENTO da

IMOBILIA'RIA A, . GONZAGA, apre
sentando à família FlorianoPQlita
na, em excepcionais condições de

venda. Voca tem 4 J3,nos d,e prazo

para pagar. Mas veja bem: este é o ,',

Prazo de'pagamento, porque dentro de 8 meses você já estàrá morando eru sua

casa· própria. E as prestações? Elas esUJ,rão quase que ao preço de um alqguel.
VEJA:

.
.

" Play Ground (uma preocupação a menos para sua esposa)
" ,Local Previlegiado (próximo a ColégiOS)

,

* ""GarJ3,gem Independente (on<1e voce pqde guardar o carro e 'os brinqUedos das

crianças)
': Condução à (Circular-Almirante Lamego) ,

" Acabámento Primoroso' (material de primeira) .

* Aquecimento de água à gàs (colocaçãQ de aquecedores JUNKERS .por conta

da incorporadora) ,

VOCE JÁ H,EPARO(J QUE GF�ANbE O ORTUNIDADE?

Peç", informações-\mais detalhadas à' IMOBILIARIA A. GONL;,AGA
,

•

1 '1 .. 3 '-O
. Rua Trajano D.O 12 -- sa.a .

� J.one "o

,;,-.,;',
.

,I.··

:��±=��.�,���,�����

e':'O�ea,rt;9r afia:
�i:ite:. planctons 'se:encónttam:bf.lni' :!01�,�O, 'SUb�ririnO :�":a pró-, dêsse "Mundn

• , :�' '"pria vida 'an.irl'lal, dêsse ,mefo 'que z:.os cerca?!

Pequenos, peiXes' e' tâmbéin" liquiQp' (esta <par,té, h,Qje' Já
�'s grândes <;:'$'8" se

'

'E!Pcon- ' 'está 'sendo. ,.é_nc'1rada, corr'
-- --

mtram' hêst� meiO" pa1J;l'ctônf- l'tma _ci�nQ�a 'ã_ p�rt� '�b� '���������i!!!§�s
co' em busca do' àlunent;tl ',logia' marilílha). Proq.e:-emo_, CON'TRA EALE'néstas ocasiõ�s, lio se mo; � '�indá, 'éxplical� � OCéanogra,< '""O
vimentar.eni: fazem .com que. ,.fjà 'como a geografia, do.s o

�s planctons fosfÓrescentes : ceailos.'. , :,' :.', ' .'

produzam' a tãb coÍlhecidá Já liissemqs� através à(,
" , ,

ph?gI'f.t�as radiofônicos, que

'\ : ":!ttsüe."':para, .

� ,

'

J�m.'�() Ribeiro, A mo4pria dos bul$istas
,

...

�
, ,

� ,

'

tlest.' __ 'ados àquele Ipstituto
..

CÓriforme
.

fõra aníPlãm�- 'têt.l menos de' 2� an05 de i-
• te divu,lgado, pa:rt�Í'âó ,hóje. dade e;. poI' isso, acredita
f,

'sábádo, �aia �:. cidad� de mos que o futuro aprovei-
SantOs, .

Estado de �1io Pau- �mento'dos me�mos junto
Ío "doze (12),. bolsistas; pes- àJS Có�ônias de: Pescadores,
c;dores �e nosso litoràl, otientando, dirigindo ou 'eri

que, naqllela ,cidade" irão lli,naIido os .seus' companhei
partiCipar de Guisas' ,de' fQt. ros, será'de. grande valia·

mação de MaquiPJ,stss e 140:- pata a elevação de nossa,

torisias' e 'Mestres de.,P'escâ:. estaÜstica pesqueira. 'Muitos
corno já foi dito atrav-és' dêles,' naturalmente, àpós a

da� 'páginas, ,dêste
.

roesl:tlo tt;aJização dêstes cursos,'
jornal, em dia_s .passo�dos;,til.l ,que. durarão cêrca de 106

fato .oCqrr�, ·,pêla.,' pI:_ime.ipi dias, estarão 'lpt'os a dirigir
vez, na longa, 4is,tó��', ,j)�s- uma, elllb�icação;' < Ol,ltr.os,

qUetrá ?e S�nta,: Cl;\t)��a. pot sua:vez, pOderão re$pon

Trata-se' de ,lima' miciativâ der Iklo funcionamento dos

'da Fedehição das', 'Q<)Jô,nWs motores : ou' máquinas de

de Pescado�S d�sté Estado. ba!"eo� ,�� pes<?a.
São os prim:�iros frutos a,_d
vindos da re� ':iliiz�á(!) das

coi6nias' de 'peséado.t�s '''1*
sao, em cada p���a çle pes
e'a . ou região, as assóciiçõe�
de classe. de nossos hómens
q1.lé vivem das lides da,.p�-
.,
,'"

, . • r W
,

ca. . ,

.'. ,""
Estas·bolsas de estudo S�Q

uma ofe�'ta do ,Instit\tto' de
I?esea Matitima,: 'fN��ini��
to Júnior"" Õrgã.G:,. sulrotd,i
nado a Secretaria da 'AgricU1:
turll, .do' Estado d�' São ·páu:-
10; O qual; dest'a,.rt,e. est�000-
laborando pata.' ii el�vaçãÓ,
'tio pàdrãó .de. '. tra!>ãlllo '(Je
�ossos pesQadores.e':' ao. m�
mo tentPo, cooperand,o .'n9.ra
a méil'íoFià di··prOd1:1Gao De' "

queiI'S1 do Estado de S?nta
Cat%trina.' 'AI
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"SU'PERVISQRAS" DE'VEN'DAS
• '. ...,.1,,' (I," .i
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A mai�rAirtri'a, de e6sméticos do -mundo necessita
· de nioç,��:f),u':s��hoi�' 'qe. rPe'��-icl�d,e,'r��iq�n�es .em
·

itQRIÀ;N��b�I��':��r� <,4ii1g.!�(!� ,.�iía� �����$ nessa ,

ctdad<�;,���'r��,:9ri�t�"'���",:�,�jes e,.qema-is'
·

cídadesPfq���� ':' " ,,'
r

''''''''
". '\�•• �;- " 't��Y/'- '_'.: �.
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As 'candidatas dàv�tão.�. experiência admínístra-:

tiva,
.

àúk>m:6ve(pr6prio,' e� ea�te4câ· .de llal:>il�tação. '
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Escrever, c�rta d(i',prÓJ!)P�; pun,ho, c(m �Tgê', da, for- .

" necendô dad.�$' ,Pe'$l;lÓªi� �:,grt;luo aeiill"1�ú�:ão.,."a· fim
�de·. marc�r��� umaêritreylsta: epl"<FLóttlil:qpous.;.
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.Exceleate" opor:tu,nict���, ,à<.1ilelas ,qU:� se,qualifiçareh1. .'

�
; , 1:

.
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'h.

Silencioso"

(COntinua)

. Ve.nde-s.ê',um 'Escritório
•

t • ,

, Com -,umá 'maquiriá' _de eSClever Remia
�ôn, ,4 mesas, u� hlrfranq, <

é '� po�ralla�
:t4d.b de .irnbuiâ� tini 'c6fre:'de, ferro.· �,Ar�'
��NÓ � urn�'prehsa de:;'�ei�o. Prêço' de' o�asi.

, :'à9�.,. "

"
.

.

.... r-.<;:- /. r,':; ,"',,' o,' \.,;'��;��
,'; .. ,,:,: ?: ; Ve:te.,tr,àtar .na'.!pjif A,' .Brasiléira e'n:'0 , .. " . '. , ,

;, :frente .dó C)ne ljlória;' fi� :Esttêltd� : �

..Moça -7 'Auxiliar' de� EscrJó,iio'!
"'

.

. Ptecisa�se que ten:h�' pratic�' de" €6crjt( .

rio e seja datiiografa�'
� .

Car� d�' 'prorrio punho com referên
das ,e idade para caixa Postal, 507.

outra, forma será mera 'de'
magogia:

Te� O prazer de participar o contrate
de casamento, do 'seus filho.

6< ele Agôsto de 1964
R " 'MaI'G 'lh' '1 F 'l-ua:

"
,;

. ,UI.., er, "-,-, pO ...lS. .

,Rua: Saritos Saraiva nO 324 � Estreite" .

DRÀ. EVA - CLINICA0 U1FANTíl
I • j -.

Cómuiiica a reabertura de' seu. consul·
torio' á partir de 17/8, nó" conjunto 207', de
Edif:cib

'

JULIETA, ,Rua ,;eronir::o .codhn
nO. 325.

'i' (J' �.'.
' ..

.'

A Aliança pat:a o' Progres
so (A. l. D,),' que tão' bem

compreend� e�ta necessida

de, coopera C0m os pe,scadq
res do Estado de: Sllnta C�
tarina; concedendo a�!*mes
mos bolsistas o necessário
p�r:1, suas despes� pess<>ai$�
enquanto 'durar o curSo..
Tal colaboração se eleva

'

.Q

Cr$ 600.000,00 (seisc,entos
mil ,cruzeiros), que serã(),
entregUes aos bolsistas, em

pallcelas mensais,' de Cr$ ,.

15:000,00 '(quinie' mil éruzei- :

rbs) * para' cada um. '-,

O Govêmo de nosso ES:

tado, como não poderii dei-,
xar de ser, traz â sua Cól9.
boração', aos' nóssos pescadO:
res fornecendo' as pàssagens
de ida e �olta de Florianópo
lis à Santos, aos jóvens bol
sistas. A Aliança par'l o PliO
gresso 'e 'àos Go:vêrnQs dos

Estados de São Paulá' e"De

à l>'Ll>.l, p1'0pna �SCOLa ue

Pesea' ccÜiSá qú� 'já deJeria
sér 'uma'· realluaue'), ael/ere- .

xrlós prÓcüra�, at.i'avés 'de
boúiàS de éstudo' em outros

'portos pesqueix:os de nosso
Vasto' 1ítóral, ' dar méillor Santa Catarina, consequen

p.re,paio aos nosos pescaüa;- temente, deverão estai: <agr'a-l.
rés.' Somente' 'através da' e- decididos todos - ós . nossos

d�CI!-�O. qu�quér que se-' pescadores
jánl as atiVi.�des a qu� pre- \

..

ten-'iamos nos deêliéar, 'há- ------------+
. -

.. "

....) ,
, . . -

" . ..
,

verá' possióilldade I de unlJ3,
o

verd&deira . tecuperáçiÚ> de ,.... ->---....�-"'"

nossé�" e,�er�"ento,s m�n6s

,f�-I
' 8 A B () R O S O 'l

vorecldos e de 'uma VJ3,10n- •

,

'9[0', cb�s�qtténtem&bt'e,· de: ," S (l C'� f E
-

Z'I T If
produtivi.dade, Preten- .

.

,f._ (����
resolver R .l)l:-o_bl�a :por

' .

Enquanto' O Estado de

sán�� 0�tar0a não possua'

Participa.ção
José .vvadi Cherem Élpidio J. da Rosa

e' Senh�ra '

e Senhora

, " OADI E ALICEOMAR

,.

'I .

;,BREVE. i ;.�
<MlJíT�. MUltA, CCJJ;i�' Ci!$TARA

"',MA!! '.BAJtlArO'! i'.
PORQUE?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECUUSCONSTANTl EM PROl
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AMANHÃ, EM CURHIBP:, JOGAM M'ElR'OPOl E MARINGÁ O SEGUNDO MIATCH DA SERIE PARANÁ-SANTA CATARINA PELA lA'ÇA BRASIL- Na tarde de. alma- .

nhã, o maiestcso estádio 'Durival de Brno" será p: Ico do segundo encontro entre- cata rinenses e parenaenses. êstes representados pelo brêmio Maringá,
de Maringá, e' aquele pelo Metropol, alias pe�a qu-rta

..

vez, ns dóis quadros, que domingo passado aqui empatarem pelo escore de l' tente. vão disputar
uma peleia das 'mais renhidas-e emocionantes, 'nr qualpmcurarée darfedo. O quedrocatarinense. ql' snoprímeire jô'go, embo:ra·tendo, o fafor .campo 'e
o calor de sua torcida, nãojog�u nem a 'metade.do que 'sabe. espera. desta feita ;dem�nstnir' ,fadá a "sua classe. O ve�cedor�n.ff�ntará o Gr�mio· .pô�to
Alegrensle. Em caso de nôvo,émpafe:,,: nQ mêsmo,'tô;,Çid será' eíeíuada e "negra"" 5:Jei,fa, pr'ó}üm'a. Na djr�ç.ãQ',:do�n·c�>nfrQ", fÚnc.iónár�·o novato V� Vi'eir�.
Clube Doze de ,Agosto hoje 'cQmomorará' ,'9:2. ': ,ano�c,omo Bane de Gala '� ,Os parantnf�s dQ�-enla·te"de Ire'nê lacerda:,:e ;Ad:�rb�l R-Qsa � M.iss,:Univ. ,64 Kiriani

.

Fsvorito O

'

A�aí�'Pi'ara� O maic:h, cJ� don,irlS() . co�'�' Postal
De conformidade com a tabela do .certa.
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.' -", '-, "', :--
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:6�a ;a::��t: �?!i���d�s���t:�;lu:; : Federacáo Afética, Oatarinenss' '�
,
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le- NOTÁ OFICTÀ-L" NO 211:)4
•

circlll'a'r Y'�.8;;j64 ria T'RD.. ,Marti.nelli)"
"'.

Dia::;�2;�::8�,�4 ';_;S'�,15,OQ�' h,o- .' ',�':",�,.1':,'" ,',,:,'fã1'.,',O'", an",idD de ·cadel°Prl
0bOO

:

'I,prólío regional. Jovarão Avai e Postal Te e- .

.... ..

'- RE80í.UÇÕE$':� Tomadas'. CONSFLHO riêNICO DE N° '3 _" Antonio Caü�s . ras ._:_ j)upl:â '7 x D�pl\1: 1•

gráfico, OS quais poderão, corno rio .primcirc 'em reunião -realízada no . TÊ:NIS DE ME$A: ln, 111s- Scper�r ,e JOel ?Clli� Uni-, e 'Dupla '2 x': DUl:ila'6 :. .� 'I!, / «. Iturno, proporcionar uni escetáculo, renhido dia
..
11 de' agosto' de 1964.' . crever as -duplas. . abaixo vetsitárfo Catarinense) Dia 23':,8-64 às' 09,00, Iio- 1, 'Jo..::.._', .

, l,U(j_,��Itvtf) ;�,V1.._j�.M,e IEX,I:'EDJENTÊ: F O! a � para .'0 Torneio Aberto 'de í No' 4;'::'_ 'Nnton:.Carvaltlo ras _ DupÚi. 3 x Dupla 4 '..... �,,l.. ':::]L - -

_.__j.e ·sensacional. Naouela oportunid�,ae., atra rE'ce.bidd� os sevuíntes: orí- Duplas: � Carlos (Alberto F'ernandez e Dupla' 5 x Dupla'2 ". ......-:::--
vessava O time dos Correios sua mellor fase ' cio, 45/64 do Clube t'áuti-. 'N° 1 � Edl1ardo C';� i�l'o '(Clubé� 'universitário . Ca- Dia 26-8'-64 'às ,20·1)i>' ho- ',,"

.

co "Frat).cj�co· Marti.nr�"�·· . ro e Milton 'Pereira m. -R. tarinenséV' ras :_. Dt{pla, 3 ..x nút>l!t 5
.

. Rio +: Agôsto - (Cortesia da Cruzei-
tanto que conseguiu suroreender o camneãc 'ofjéio' de '

.. 5-8-64 do ,M, Modelar)" ."', NO 5 ._:_;c'oetúlio ',Ferreti e.Dupla 4'_X Dupla' 2,� 'i... ródo Sul) _'_ Completou mais um aniversá..da cidade com um marcador igual: 1 x L �',' .": Bregman, nota' oflcal nO N°,2 _ Sidney Tr-�its,e :é .. pedro·"Arms (Figll�.}i�',:�rj- Dia '.29-864 às 1500'ho-,
.

,. ,
'

'" 0'1'" ," \< ' " .' ", '
" "'. ':fi:o

..··.· ..·.' a. ,.A,'ssociação dosCronistas Esportivos,. ',39/64 .da C,H.p.,. Nota orí-. Elieser' Flores -da :3íiva s� F. 'C:�,'::, ,.

"

"

: " ras _ Dupla 7 x Oppla 6,

Para a batalha de amanhã .nesta capi.. :; ci�l.:í}.o �2!64 da C.E.V., ',e Clube' Náutico Francisco" N°'.6';·:"""Uélio :J;.,ace.rda·e e,Tl"''Il<t 1 x"Dupia 2. . de.Sarrta Catarina, entidade que congrega fi
tal; o Avaí leva certo favoritismo, já 'q.'e· ·"P·Q ..

c
' --,-.., .:.--. "'. Zadn:zibar" .Fernàndes ,(Fi- -Diac30:..8-'64!às,,09:00 lÍo-·· 'I I d 1 d d d

.
�

" ' ...."'4"'gUeirense.Futel;lOl, Cluge)'" ras _ Dúp-Ia L x 'Dupla'3 9-0ye é asse. aque es eno a os servldore1.
sul melhor quadro. As goleadas repe:tidJ.�s ,f;J�P \,_, N° 7 .",-;-,Zenor( Gar,tia' e' e Dupla' 5 x 'Dupla ,4;" clt? esporte, profissionais ou amadores;' qae
que vem sofrendo o Postal Telegtárico COlo- .�.

. :�,!f "' �0ui-iyal �:a:uzarel0 '('fwaí Dia. 2-9:"64 "às '20;00' ho.. na.�.o medem" sacrifdos
.

para bem levar <úran
, ' =;.-.= k F' C):l ,"� '. "

x,a.s � Dup:ia '3 x Du,r.ilk' '1caram o quadro colorado em sitúaçâõ,tafq\l( ,

'�"'; '::': �0�', ��:." �' .• vIiso� 'Brertâ� ;re�cna)' e Dupla 5 x'Dupla ,6 "',: te' a niissão que lhes compete: informa�': ac
sômente um milagre evitará que termine c ,s��ã realiz!J,da na noite mor Hübener, parti"I da 2°) ..Apro\far a 3ego1 llte Dia 6-9-64 às 9.00. baras p:úblico tudo' O que se refere ao esporte, é
certame .em último luga.. Quan·.to' ao 'A'V:''';I' da .,', p.roxlma terçà-feir"l.., própria Federação q1.le 've

tabela para, o Torneio 11-
.
..:.... Dupla 4 x Dupla 7' "

.
.

,
,

d- berto dê. 'T.enis de :..Iesa:
-

CONSELHO TÉCNfCO attávés comeritários; crônicas e bem medi a�
.

t'
.

bT d d"
.

.
,.' ,tendo por 'local:a sede da na figura do desportista '

com sua VIOna rea llta ora
.

e'.quarta.!.fei�' Jr�deraçâo citãhnen:ie.· de todos os requisit0s ,.ara
má 15-8-64 às�0900 11(,- DE VOLEIBbL: 10), Em notas,: vên:): pelo correr dos anos, trayándc

ra em Criciuma, quando derrotou 'o CO.mE;'l�� " Futebol,. 'as eleições para ocupar o alto pôst,). ras .-,-- D1,iJ)la ,I x Dupla 4 virtude do desinteresse dos
luta. desigua.1, no sentido de uma proJ'eçãc.,.

f d' . .

" .

�';., . presidente' e vice-prei;id\m" Assim, caso Ney, vmha a "

e Dupla 2, x: Dupla 7
.

clubes participantes do
ClarlO, avorecen, ,o Flguelr�nse e Ferro\Qa�,,' te 4a' Fed�ração de Vel'3,' e aceitar o convit"l" p1.:ttici- �:>ia� ').5-8-64 às 15,00 110- Torneio "ICARO PASSOS",· maior dos nossos esportes, sugerindo e aprE
rio que ficaram à vontade para alcan,ç!li ·u�:, M��Qr de Santa Catarma. pará das eleições na quali-. ras Dupla.3 x. pupla 6 e resolve cancelar o' restante ,sela.,tando pJan.' os qUe visem um mqior soer-
d dade' de sucessor pélâ,i si.. ""-'nu�la 5 x ,l')'�lP:a Iode jogos .do referido i9r-as vagas para � disput� da fase décl�iva.> e�:' ,: 'x IX :;r" .tuàção.

" , .II<.,t \' �, 'QJa :16-8-64 as 09,00 nú- neio.
.

I guimento>do esp<?rte em geral em Santa Ca-
tá em condições de, doravante acertar":em

.

x x x
. ras _ Dupla 4.X !>up1a, 6 Florianópolis, 11df! ::tgos- ,tari:na: Sirn, a 11{ta ,é'·desigual� porque tqdm:h· .

b d :'
d ".,' Tel'Í,do ..em vista q.ue o e Dupla 7 x Dupla 5.,

.

to de 1964. . : , ,

'.fC elO, mesmo sa en o-se que am, a; tera pe· '

Dia, 19-5l-64 ás 20 no h" .sabemos, qUee de há lli.uito "se malha em ler-
1

' " seu'· atual' presidente sr., O campeonato de fute-
a frente, pe3a or em. os con:iuiltos' do' Ret· Ccystaldo �'Catarinense de boI de salão da cidar"e vai ras _ Dupl� 3 :x Dupla 2 Od'll VareUa, to frio", e pou.cos são os clubes e assomaçÕe�
'1':C l\(f. "1 G' t' M "1'- n' Arri.ú.J·0),n·5.0·d'eseJ·"r .-::e·r ".

't ,'h eDupla·lx·,Pupl.a'·6 Presiden!;e·· .

dCI'IO ,uz 1', IneraSl, ua a, arcl'lO:' iat!;",� ... ... .., prossegUIr na nn1 e (te .0- "q'uet.em .·d€m.····on,/'strado vontade e capacida t
F

.

. reeiêito, 'surgir4'm 'vários je com o encõnt,ro Atlético
.

. igueir,ense. • candidatos 'ao pôsto máxi- e Juventus, na prelimina!"
/ �"""-----.-.----------

.

para levar o progresso de que tanto necessi-
mo ,da .entidade

.

ve'Ísüca enquanto que· DmG
9-
üe Indep�ndiente levanto_u, taça liber� tamos em nossa terra.barrtga:,verde. Agôsto e Industrial, p.�e1ia-

rão no cotejo de fm'.do, na fadares da América e decidirá comantepenúltima rodac:l; da .,

temporad�; x x
" 'O· Jnt'ernazionale O título mundial.

.Interdubes·
'

.. Independiente 'conquistou na ,noite' df.
4a feira� a Ta'ia _LiberÚidor.�s das Apléri�a�
,ao'suplantar 'em seu gramado, na Avellané
da" ao ,Nacióhal, dô Uruguai, ,pela contagem
iniriima, 'tento de Mário RodrigÚes·,·na etapa
,prinieira.

"

'.

'

..

Numerosa assistência presenciou' ao �pe
-tácuJô fazendo passar pelas bilheterias a' S(.i
'ma 'de 15.1'98.950 pêsos, mais ou menos 100
niilhões_de 'cruzeiros. O púlblico deixou a A·
vellaneda satisfeito com o .espetáçulo apre
sentadb� notamerite por parte, do Indepen·
diente que sempre foi mais equipe em can

cha. Na' equipe treinada por Zezé Moreira
faltou finalização o que permitiu ao arquei
ro portenho, uma jornad'a sem grandes preu�

. ' "

paçõés.
Com êste rusultado o Independiente dE

. ve�á agora disputar contra o Internacional
Milão, o titulo mundial .inter-clubes.

As equipes atuaram assim constituidas
'INDEPENDIENTE - 'Santoro: Zeril·

cmr �,ou .

As formações para amanhã:-'
,. �, E ilingu:ém desconhece 'que, atravé�
dbS tempos� a imprensa tem sido a maior ar

.

ma,€m busca de tão bôas medidas, capazes,
segundo'a s�a ação, de levantar ou derrubar
ch�be.s, presidentes' e federações.

,

:;' 'Ela tem::sido, ellltôda a história, e gran
de"\ lncentiv�dora das bôas causas, mexendc
com a i:p.éreia ',d,e muitos desportivas e apre
séntando 'se�pr� ,s\lgestões que depois de
tUd.adas, � levadas a prática ,�ão resultado!:
PQ�itivos.

.'

'" ,.' ,A ACESC tem colaborado decisivamen.
t�'éfu 'tõdas�as ocasiões com o esporte catad'
nense, e tem marcado sua presença com c

trabalho eficiente de seus diret�es, em t.ôàV.E
as gestões passadas e através trabalho hones
to .e' eficiente de seus associados que iJahu
tam na imprensa.

Se em certas ocasiões, a Acesc parecia
acéfala, devido ao descuido de uns e falta
cai no descrédito público, face a medidas se� f
de tempo de outros, n:�o chegou contudo a '

mpre concretas e enégicas que surgiam por
parte de um grupo de denodados que jama1E
pernlitiu e permitiria fôsse a ACESC esque
cida.

Resta muito afazer, não temos dúvida
maSl com, disposição e trabalho teremos em

breve relizados todos os sonhos, inauguràn
do-se sede própria, a fim possam os associa
dos e visitantes, tal çomo sucede aqui na
Guanabara, terem encontro marcado em dia�
de 'jogos ou em dias de folga, unindo assin::
cada vez mais esta classe, que as vêzes pare�
ce deSunida, mas que é na realidade um�

equipe notável,-evitando assim que a ÁÇESC
perca o respeito e a autoridade que ainda

.

possue perante diretores, chibes e púlblico'
porq�e, na l)�aliaade, a nata,dos cronistas

e�p?:rtivos está. na ACESC.

.. '�
.

x: x: .x.

'POSTAL _: Valmor; Babá, H.�ro�âo'
Bezerra e Waldemiro; Alípio e TeM,' :'M�ri.�. Sa15e-se� que -lespQrtistas

, ligados à' Federação C!).1a-
riho, Caheça, Rubens e Guará.'

' ,

,

.

rlI}enl?e de Velá e Motor de

,AVAI- Édson; Ronaldo (Bi11hàh)�e. Sa'uta Catarina. Jstao em
.' grande mÇ>vimentação. 'a

ry, Mirinho e Hamilton; Rogério Gils,Qu; .Re· p<mtando,nomes pam !;u-

nê, Cavallazzi, Reginaldo e'Vadinho". ce4er.· ao ,sr. 'Cry:;taldo
.

Preliminar entre Figueirense e'.GlÍata-
.

·Araujo..
x lC x:

nÍ, pelo certame de juvenil.
" .

:�,�'"
.. ',.,;;

r'
� (: ">�'A:

.

Lo�o ap6s a, lea·Uzação
dó ,campeonato l'eghmd, o

clube que se sagrar I!an.

peão, estará se apro·�tanGlo
rápidamente para os iogos
do Torneio Ivo Varela,
quando representará a ca

pitaÍ do Estado, r aqu"fa
imp9rtante 'disputa, ,�!ltre
,seleçã0.

.

,
,

x 'x' x

.r:.

Érttre o� nomes figti;arr,
. .os 'd6s -\tel�JàdÔres Alf:"edo

Hil�nÍann,'NeYWalmor Hü'
bener.

,

Quant(i ao: primeir.>. po
de,mos informar .' extraQfi
cfalmente 'que eceitará a

sua candidatura porém
quanto a Ney, aind;t é

problemática; a, sua acei-
taç�o. �:

x' x x

:�.: .� -;- .. �:�.�!:< "

Elaborado pe'a FIFA c�dig.()' ... :. ,:.
'pen�! para o fUfebol,é'

" .;"
'

Ficará' ,também o clube
campeão _ com o .�l.i'reit() de

requisitar qualquer ,�oga(lc,r
de outra a.gremiação, ,caso

o seu treinador assim a·:;he

conveniente, cntardo é
claro com o total npôio da

. F:'ederação Salomsta qpe
então procederá a ccnvo"a,

ção do Atleta.

ZURICH, 13 _ A uma partida; c) insul'o ao

arbitro - suspensão por,:
duas partidas; d) vioJeilcia
coIitrá o árbitro, jogadores
ou espectadores - 3Uspen-

. são por três partidas; e)
violência grave col'lr;�a o

árbitro, jogadores· ou es

pectadores - SU_)'P!h1São
por doze meses,

A FIFA elaborou um Có
digo Penal", visando a coi
bit a indisciplina dos .jo-.
gadores em partidas inter
nacionais cu,ia, apresentv,
ção será feita por OCfl.Siã.o
do Trigés8imo Con<?;rE'3S0,
que· a citada: entidade -rea

lizará em Tóquio nos dias
8 e 9 de outubro próximo.
A secretaria da FIFA en

caminhou à Junta Execu
tiva, para unifc�mlza.r u,s

s,anções a serem 3.pli'!J.:hs
aos jogadores as seguintes
punições: -8,) cond'.1ta àJ1-
tiesportiva _;_ adm,)t';s::ra
ção ou multa; b) ,=,xpulsão

.

de campo _ suspensii) por

° nome' do sr. Ney Wal-

1 a. Zona - A clas-sificacão ,e �os
, -

.

.
'

contros da- oitava rodada
en.

A FIFA também conser

vará as faculdades qu.
posui para impor sanções
às 'associações na�nm:i;:;,
cujas equipes atuem de
forma incorreta ou que ni.,)
montenham a ordem nos

11° lugat: _ Postal Tele

gráfico, 31
Eis como- se .apresenta o

certame da la. zona, após
a realização dós iogos de

quarta-feira, quando o

Avaí der.rotou o Come'r-
A 83 RODADA: DO

RETURNO
estádios ell) que se reali- ciário, em Criciúma, pelo
zem jogos internacionais. .escore mínimo e o Hercílio

Luz passou pelo Guatá,
impondo-lhe o marcador
dé' 3 x O;

. J& lugar - Hercílio Luz

e Metropol, 12· p.p.
'i0 lu'gar _ Barroso, 13

30 lugar - .�arcílio Dias
e ,Ferroviário, 14

iO 'lugar _.Figueirense,
16,
50' lugar - Comerciário,

18·
60 lugar - Avai, 21
"[O lugar ....;. Atlético Ope

rá'rlo, ?2
8° ,lugar ..- Guatá, 23,
1)0 lugar - Imbituba :�6

k loo luga.r ..... Mt1'1erasil �

'.��' t::����anga� $ . _:_.. '. . ..

lo, 'Rolan, Ferreyro, e Acervo; Maldonado f

Berna-o,; Mura, Suarez, M. Rodrigues e Sa-
A oitava .rodada tio �,o'

turno marca, para ltojti,
os seg �s encontros.
Marctlio Dias x Ferro- voy.

viário, em Itajaí NACIONAL S
.

B
.

E T.

oza; aeza, mLIO
Minerasil x Urus,>a.nga,

em Lauro Mü,ller Alvarez, 'Ramos' e EElizio:' Alvarez; MendeE
Imbituba x Comerciário Per,es'; Douksas, Jaburu, Sergio Arias e Ur..

em Imbit)lba '

Hercílio Luz x BàÍTSIl. ruzmeridi.
em Tubarão Finda, a contenda os torcedores porte-
Avaí x Postal Telegráfi.. nhos'vibraram. 'com o grandes feitos que cr€co, nesta Capital .

O' jogo Guatá x AtléticQ . dêncioui:aos""roj6s" de Avellaneda o direit(
Operário· será ef�tu9jo de di�p1,ltarein o 'cetro mundial, numa' provequarta-feira � o· er eont!""

Metropol x Figueirense, da escensao, do ., futebol argentino nesta tem
marcado para 'Criéiurna Sl'-

;, 'f.>orada e q:1iléâe�a antever uma brilhante ca
rá efetudo, em outra opor.,. ,'; ,;.;�" ",,:;., '. ", .

;.;tUllidade. ::,.�". _
"
__:.' "c��panha,:�p>:,,mU�li ,��l de 66.

� \�; . e'�,,� 1 ;

__..._--••• c'" __ .. _

GIBJ' NO MElROPOL
Pôrto Alegre, 14 ("V.A.) - <) zaguei

ro. catarinense, que e'3teve em t�stes no -"Clu
be dó Povo". agradando à direção técnica
como não pod.erá ser utilizado pelo co'<oi-ad��
nesta temporada vem de acertar-se. com. o�

"merengues", de Oriciúma, cujàs, cores de
fenderá até o final do ce;rtame "barrigéJ;v�r"
de" de 1964, voltnndo no ano vindouro a PÔl
to Alegre para tentar seu ingresso definLiv(
nas fileiras rubras.
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N
a,tJ

I
Escreveu: .

Nelson Brâseher
dos seus finissimos trajes
que usou . no Rio de .Ja

neiro, durante o Concurso
.

"Mi:as Brasil - looí", ten
do sido muito aplaudida
pelo "Society" lageano. A

convite da comissão pro

metera, desfilaram ainda
as seguintes Srtas. . Zilma

Maria Heusí, Miss Itajaí-
1964 e Rainha do 1. Festi
vai da Cerveja do Centro
CatarinellSe d� Guanaba-

.

ra; ll!va Maria t,isbôa, Miss
Rádar Santa Catarína :

e

e Máréia Broeríng, Miss

Curitibanos 64,.' Compare
ceu também ao Satau uma

caravana de OuritibaÍios e

c

Aconteceu sábado passa
do nos salões do tradícío
nal Clube 14· de Junho, o

Sarau Benefícíente de Miss
Santa Catarina Srta. Sa
lete Chiaradia, renda que

.

será distribuida entre as

entidade, de carídade de
Lajes. Foi Uma bonita
festa. promovida pelos Srs.
José Pereira Baggio, Dire
tor do Jornal "Correio La
geano" ,ó . jornalista' .José
Helio Guidalli, cronista so

cial, .daquele bí-sernanárto..
Naquela noite 'Miss-Sarita
Catarina desfiló.u corri . to-

n.
".'

de Itajaí, para, assistir, as

solenídades, que a nosso

vêr foram cqfoadas de

pleno êxito.

"

Em visita 'aos,'seus ·fapii,.
Uares correlig�onários.. <e

Edital de {on'vocação
6 Clube DOZEr'ae Sete�bro de Càpm��i ..

réiS pede a; inestimável pres�''P-ça dos' seus as
sociados na Asse�bléia' Ge�al Ord1nária,; L

realizar-se no dia .16 domingo próxiÍno� 'às :r
horas que tem pór óbjetivo a eleição·da. dire
toda para o àno .64/65.

.'
.

.... :

CONVITE
S. R. Ente do 'Samba

Tem a hom:a de convidar V.S. e Exm8.
família para o �ai'le que fará -realizar nos sa·

Iões da' S.R. 15 d� Novembro, no dia 15 df

Agôsto nO' próximo sábado com in�ci.o às. 22
..

. horas, o qual será a hrilhantado pela orques'

tra, V9.nderley e seu Conjunto;
�A Dil'etoria agradece o' .:comparecimento .

15 A�

,Dr. Júlio Doin V�ieira .

Comunicação .� " _ ..

,

. Cómunica' a seus �tlílg,º�L' _� &li�t�� _, t:
mild;ihÇ�:-a(?s(1{t�bfiSüjf.órl(f pará:�a<TÚa-Felr

.

,

pe Sch'midt n. 5�' sala' 50· - ,Edifício Jaqup
line rao lado do, HQteLCa'CÍQue}.,

, .

Vai Construir ou .Refôrma?.

Consulte Nossos. Preços

Ind. e Coméréio Metalúrgica ATLA� R. \

Rua: Deodoro·N 23

Filial ·F�Ol:'.anópolis

,

, ..
,

dNEMAS: '.:.i�amigos, estiveram senlàna ,do PaP84";. as Bras. D�:ina- ". em nossa 'cidade a la. Éx-:
.

-

passada em nossa cidade cl��s servlra,!ll no "Serrâno ,PQl$.;ão Estadual de Ani-' .:PROGItU'iA, DO DIA
os Deputados Federais'Os- Tems Clube um Jantar maIs e Produtos Der' d. lva os,ni Medeir08 Régis (PSD) e amer�ano eomo homena-

.

patrocil.láda PQr ' três )oi'�
Laerte Ramos Vieira gem aos le{jes, num o' ,a01- gão,s; AsBf>daç-ao. Rural de
(UDN), rem-esentantes da biente festÍ'\ro e al�gre Lages, Secretaria' da Agrf...'
zona. da Serra cãtarínense

I
como são todas. as re�ões . eultula do Estiado' e Pre

. e Deputado Estad.uál, Au-
.

dO' Lioos Clube de Làges. !e.itunl· MWtfcipiJI. ,( Os Te
reo Vida! Ramos (PSD),' Atualmente presida o Llona pf'eSentantéS das Comtssões

. que representa a '"Prince- Clube de Lages, o Sr. Célio d, ;Parque.. e- Fmanças es-
sa da ,Serra". na.' ASSem- :BatiSta de !daStro.· -: ',r,

('
..

bléia Legislativa. \'

'

. .

t ,,: tãO' :est\tda�do a .programa-.
, Está mareada' para, o' ,pq. ,E' com grande ínte-. '

6
.

,
'. .

. Censura até 11:) anos'
pr xímo mês de No�embro' :rê$Je que este certame vem

sendo aguardado. A frente
da cceitssão .organizapora
da :Exposição, estão o' Dr.
!Lui�, Gabriel, titular da

S��.etar:Lá 'de, Agricultura,
Dr. Afonso Ribeiro Netto,
Presídente vda Assocíaçâo
Rural e o Dep, Estadual\

.

\ Áureo Vidil Ramos, que é
-o representante dó oover

nador Celso Ramoa.

Ouça
.

às segundas, qU8.rtas e sextas'

feiras, ás 20'h' 30�, pela Rádio Anita Ga�i·
baldi, MELODIAS DA TELA, propramá dE

. -- D��r�����pa,g� OtivªldO' dos Santos e da "Livraria. EduCél-
.

. - " '"

',' ,: Náõ<rnd'htefn6s�henhum mus�u de "relíq\:liaS aéreas�: um '�otivo ,J- Yvette Mimieux::' ·eM"';. Çaoif. "T' ::n.il}·,�; : .

. �.=-,:-"F�.�s '€fll€StÔq�;;;t�S[õ;Jt1tC1 ·.d�tJ'teL�êl"� ''têrpr�z::::e .:é6�..

'

..

�; --'6�ftj.t·� ,��'. -

:'"ê"'"",;,cc;'i;NA "võRÃGEr�r fJAS�
....

_-'"
�

" . .' ,.�: I �" 01 -

'. ,': '

.

..
_

.

,
.
);,c'

". .

' PAIXõES'. .

O 14 bis não oferecia nada' disto e nuncd, 'veio a: Flor.iCm6polis.

PORQUE 'NÃO 'TEMOS Q 14 BIS:.:·

. A Toc-Crnzelro .;,;em todos os dias (coisa que outros/não fazem)
"

'n�s rnelhores hOf!jri�:)s O avião -;> C�nvàir, padrão de ebrifôrto. e
. -'.:c'. �. .'

;.tçipidez. Continue 'ptef�l'indo -d .Tac.Cruzeir0. " .0'1

Pelo transcurso do "Dia

·HAVERÁ. ARSI! DE CO.all
O. ,SETOR "MAIS BAií.riTEIBO DE"

o ._� •
I

'>-:
'

.<

FLORIANÓPOLIS. ,SElÁ
.

ONO'E? PORQUE?

�'.
TAC C R U Z f I'R·b .i O b

Chie SAo JOSE"
...• ,i ;

ás 3 - 7,M 'e 9,36' hO'rás
Gregory peck
Helen Wostcoot �

::_ em-

o MATADOR

Cine .RITZ

Fone: ars
.

ás 4,30 -:- 'i,31) - 9',3() hs.
Steve McQueen 0\

" ,

Molly MeCá.rthy
- em-

.FASCINORAS
,MASCARADOS'

. t

Censura até ·14 anos

-.' i. ,�- ,"
.

às 4, e.'S ·horas;

Gleen �ord "

Ida��úPi�é
',..... 't-O

'-,' '

Censua' até' 18 anos :,'
. .

Cine GLORIA' ,

(Estreito) ;

.. Fone: 6252
ás 5 - 7,30 e 9,30 noras

Kenndt Mool'e
Laureen Baccal" ,

.

em :.,

SANGUE SOBRE A INQIA

CinemaScope _ Te�nicol�r
Censura: até 14 anos ,

ChIe IMPÉRlú
1,,'

(Estreito)
.

.

FOne I?�'
às 8 horas. _

.
PanaVision

Cine'RAJA'
.

, (São. José)
�,

.às 5 e 8 horas
Kirk Mortis'

SUL '.
EIsa.M'lria Canale

O TRIUNFO· DO MÁClSTE
CiriemaSc0lle Eastnlancolor

.' ::

E rn

SALA'S, DE FORMICA·
Maravilhosos e 'novos conjuntos com Bufe

. _.- Mesa Elástica e Cadeiras. Estofaç]as con·

Revestimentos em Plástico

-

,

I
Conjunto com I

J
Bufet' de 1,80

I\
Conjunfo com:

�ufet de 1,90

IConjunto com

Bufet de 2,20
I

Diferentes Conjuntos
. à sua Escolha,
em Fórmica nas Côres
TECA ou Jacarandá
com I>ecoração eD1

Jfórrmica Branca

.1

Cr$ 260,000,00 ou

'10 pagamentos de Cr$ 3�1 OOO,O�

-Cr$ 28Q.000,00 ou .

(.

to pagamento.s de Cr$ 36,000,00 .

Cr$ 320�OOO,OO ou

10 pagamentos de Cr$ 40.000,OJ
.'

I
,
,'"

MOVEIS ,.CIMfl,

,lo....

,
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Bra<;r,her, Jo�� 'Re1'r8i�A da. Si1v.a. dJcmenc('q'l do An1Qi
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"

'. .

•

�FP'PFQ�1\Trr.".,.T'T'PC;:
P.,eTlrf'�T1t!!('õe� ,4, � . T."r" T.trh� ,Pln ((113)' - 'Rl11Jl-.R�
(ln';'Dlli$taf; 40 � !,o anr1i'i.·r _;_ p,;;,-, Pa1110 -- 'Pl1� i'lTit,�
fi.;?' ._ C"f')nj;mt0. il? - B,.ln 'f'.TC)";'7r,r,h' - SlP - P..,I.'I dOI·

, r,aTll0!"; !'iS!:! -, 2" pnn<l,r -:;- P"'1't') Alegre'� PR()PAL;�
.

.

Rm� ,cfl;' >Vi�ent:e, 4"� - 2° an c1"'.r..
.

.

',' - �:.
An,\n�in!'l mediante contrll.to de '1côrdo com 'a' talle1a'

'

. I'lm vigor. .

' .

'.

��q.TNA,TURA ANUAL 'Cr$ 6-,flOf\:OI' -,,_ ,VENDA AVUI,SA',;
""tr t <!(l(\{l'., ,

'

,,(XnÍ:'R,FC.V) 1\TÁ() Rl'i' 'RW.cwn1'T�.-qTTT��ft, PFf�(,.� CON
,. êW�TOS .EMITmOS Í'T08' A;R.TIGO� ASSINAl;>OSY.

_/.

EDITAL
Ficam convidados' os senhores contri�

buintes abaixo relacionados a compa.rece�
rem a esta Prefeitura, para Pagámento de
dívida referente ao Ímpôsto Predial e Ter- '

ritorial, e evitar a cobrança judicial:

NOME RUA

VENDE�St-
Uma casa com 2 pavimentos à rua AIV'e�
deB:7.ito, nO 50 _ Tratar com o sr . .José
Amaral Filho. Fone: 3·425

Eurico Queluz _' Gal. Bittencourt
Herd de'Euripides G. Ferro _ Estevos Juni�
.or

Euripides R. Lope; - F. Schmidt
Euzebia B. de Souza - Amador' Gonçalves
Euzebia Nicolau Silva -. Bento' Gonçalves
VVa Euzebio Hipel. Pereir� - João M. Es
pezun

EuteTia. Ma da Silva _ Antão
Eutraclinio A. dos Santos _.

.

Lauro Linhares
Ewaldo Mosimann ._, Germano Wendhausen
Ewaldo Mosimann' - Alves de Brito
EwaIdo Mosimann - MaI. Cama Deca
Evílardes Farias _ Boa Vista
Evilasio Nery Caon·.- São Francisco
EviIasio Tiago da Silva - Pe. Schereder
Ezaltino Feo. Vieira Pantanal - 'Pantanal

Florianópolis, .23 de Junho 1964

Vende.,.se ótimo prédio, com três P<=!Vl
mentos, situado à rua Conselheiro MaHa' ry_'
33; _fundos com o cais Frederico Rôlla.

Tratar com sr. dr. Paulo, à rua D�odo�
10 n� 13 -.. AJ?to. na 1, fone 2230.

, ,,;

,
.

Age�fe Oficial da Propr;edãde
Industrial

Registro de' marcas patentes de invençã,.
nomes comerciais; títulos de estabelecimen·
to, insígnias frases de propaganda e marcas

de
. exportação

!tua Tenénte Sílveira. 29 -. 10 ::mdar -
Sala 8 -- Altos da Casa Náir - Florianó·
polis �- Caixa Post::ll !l7 ._ Fone 3912

Vendá.se· um Ao�rtamento
Vende.,.se um apartamento com três

Quartos, saía cozinha banheiro e area da sei,
VlcO. Situado à rua Felipe Srhmidt. Aceit.ª..�
carr'a no negocio. Tratar com Mauro na Av,e�
nida aercíliô Luz 66 das 13 as 18,30 hOJ;a�

ESCRITORJO DE ADVOCACIA
UR. NILrrON PEREIRA.

Advogado
ABELARDO H. BLUMEr-�gERG e PERS.l

A.·HAHN
Solicitadores

ACÕRS' CíVEIS. TRABALHTSTAS, CO·,
MEHCIAIS, PREVIDÊNCli\ SOCIAL, ETC

'Rua Consf'H1Piro M;fra. 4g �- Sala 2.
----_._._- ..__._---� _. -- ---.�

O·LH�'" (.-..
U.::>

. ...

use Óculos
bem adaptados

atendemos com exatid60
I sua receita de ,óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOD�RNO LABORATÓRIO
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. i';:��:::i7!�····��. :.�=.,.�iE:::oo.S' .�::.::�� ·0'0'�·e 11'0: rC'18n �a fe--8-'�t'-a-"""'--�------�---
.....

..-� � '-t----senvolveu intensa atividade do, 4,ip�,np.cp' Vl!tt��t,ar�_ f',!-l!e rft' &Cabstlleptp e e�tá 'a�derá aes -,4 bairraS'Op&-; e/,'
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"

' I � II II II
Ramos 'reivindicações do dro Kraus: 'com o vereador tará ':oncluido, aínda êste grandes estabeleeímentes ',de "

Vale 'elo Itajaí, região que 'WalmOJF Beduschí e com' o ano. O segundo, conforme ensino, Destaca-se. aiÍlda, "�'
·;Pa,pa a Festa,de.--NQ�a 8&, I' Juiza - Elona. Sra. -Ma-

representa na Assembléia sr. João Santos,' presidente solicitação, do diretório �. operosidade, do., ,d�u�dQ dlh0ra,da Lapa"pa�roeira de Iria de Lourdes 'de Aquino,

Legíslatíva, do dlre.�6!'io' munícípal d; vereadores do �SD blume- Abel ÁVuá dos Sant-os IDO. '�*beitio ,Q Ilha,: fol or,�
,

2' .Juiz ;- Sr,
-

Hom!lllno

PSD, foi' solicitar jJ,UlÚ�!'IO nausnse, terá �ua constru assuntos ·ligadas ,.à,' �iS- m,zadCil ,amp�Q, pro�a ,00,. BàsilíO .da Gu"h8..·
.

sr. Cel�' Ramos um' aUJdlio ção autorizada no pla�p de' traÇjí.o,�$a:du!Jl ,da' �gIão . �orativ_o ,que '.� 4"�cor. 2� '. Juiza Exma. Sra.

do Govêrn6'do
.

E�t�o para; 1965,. do. PLAM;EG, e qesti- que ,rep,�nta, pelo'�eU- � r�r_á nes� dias (le hQje e ama- Lauríta Luiz Apolínãrío.

Ij. .: co�t�ç�o da Matemida-, na-se . 1j, população escolar fê.rço e, 1nter�Sse ,demoos. nhã. . .Mordomos: (Díversos)
'

de NOSS!} Sellhor';' 40 Pron-
'

de, Fort'lleza,
'

outro impor- tnj.<ios' nas vãrías ge�tões ' É O se�ie. e PFograp1a: Tanto Sábado' como • Do-

to Socôrro. ,Esta obra: vem' tante bairro, proletário de que tem feito -jUnto as' au-
Dia' 15 ...,.,- Sábaqo mingo, havel'!Í' _ Barraqní-

,
" , . is 2Q,00 hora&'� sta»Ó, Missa h' L 'i-' C fé' Oh

.

sendo éonàt;ruiCla graças ao Blumenau. torídades do Estado.
'

"
" nas, eI,ao, a" - ��rra,s-

es!ôrço, é, dediclj.ção' do Pa-
'

--------------
.' " e :g�I?_ção �É)in ti �an�s.sitlfo õos, Serviço .ríe :\lto-Fallem-'

dre GbdQfredQ; vigário' de, lauto ��a"rque{', linha'-r"e's-,,'.
,'�

$3,cramento.' Di� ,16 '_,_ 1;)0- te, .Fogos, etc,

Gaspar. ProI'ltalPente o' Go, U pi�.J mingo' -:- �s aeo horas, Sta.
, ' 'Mi sa 'co'm." Comun ...ão A1JI'jJ'nantarã to"da a 1O',0S-vernador ' �f�o . P.,awos .

au-
. • � ,

" ,,\lill.!. • '" ,..

torízou- 'um ,am,fiio ',de 500 CONVITE ÀS, 10;00 <horas St,a, Missa ta, a tradicional Banda' da
'.

.

,>' , ' festiva. As' 16 horas Pro- Sociedade Musical e Recreu"
trlJI .crueeírns para- a'T8feric',

'
,

"
.

, , ,

da' obra.'
. .A família de LAURO. M:ARQU;ES LINHARES, convida a cis�,ão com .a Imagem da mi-

seus parentes e amigos para a missa que, pelo transcurso íagrosa �ossa Senhora da
do seu centenário de nascimento, mandará celebrar, às 8,30 Lapai e, em seguida encer

horas, do 'dia '18 de agosto, ,na Capela' do'AsUo de-Ortans.: '
, ramento,"

'

São os ,seguirites os Jui:
, ÚJS Festeiros:

<fc Juiz Sr: Fra�lin
'Jo'áquim' Cascaes.,

INDAIAL

Acompanhando o ;>l·. Ger
mano Brandes J1'" 6 ,depu
tado bíumenauense

.

entre,
vístou-se . com o :�r. Celso,
:p..amos tratando de vãrícs
assuntas admínistratívns,

,

entre os quais as obras. dó
grupo escolar de .Rio ,Mor-"
to, no rnunícípío de Indaíal, "

já em fase de construção, e

o início dos trabalhos' de'
um -novo. grupo escolar em

Warnow, no mesmo muni

cípio.

, ,

. �LUlUE�AÚ

GASPAR
Nos àssuntõs referentes à

a�infstraçã6; estadual em Quem saheg:uiar produzJnais
:-

,',
nas, também seleçã9 de- c.an
didato para' uma bolsa em

.. apicultura ec6nõmic!l,
,

'l!:ste, são' resumidamente
slgilns títülos, dás atiVidades
do, �rograma de ;r'têina,
inento, 'que está sendo reá.
lizacto

"

em
.' join�ilre\,' ..

·

pelo
Proj€to Apidúltii� da Secre
ta;rÚl "da Aiú'ict,lltu)'!:\. :'

>

"
.

Conforme. a
, inforrnaçãq

do médic9'Ve�er�l1á�io'::E1rnY
Br,açiasch, arriú�istFa�ó'r <i�
Programa' de· P�'oduçã,(j, Ani-
mal, o tl'.einament.o 'd:e Join

viÍle sôí.,re:apicultura' l'ac,i�
nal, está sób "l responsabi
lidade ,do técnico' Helmuth
:Wfese,

.

,'supervisor 'do Pró-

;
, 'jeto ApiCtílturfl., :0 treirta�

mentó tev'e' inicio em. junhp
e irá até o próximo mês.de
setembro do' ano' corrente.

"

'

Aulas sObre ,Instalação de
. apiário; habitação, de 'abê
lh'l.s; Criação 'de rainhas
através � processo, natural
e artifici�l; ProJeção de fil
mes: esped:�is colqridos;. en
sinam'ente sóbre contrôle de
abêlhas- africanas' doen'cas
das' abêÚms;, instruçãà

. �Ô:
'

bre construção de colméill
raçionais _;_ tiDO Schenck 'e
Langs�roth;, dIStribUição . de
núdeos de abêlhas �'itaiia-;

-r��-�����-���--�

li� prfvas :'do' Curs�
de

.

Admiftlstraçj�
Sers,Q realizadas .às '9 ho- ,�,urS9' Inh'Od.utório ,de Ad- li� Alexandrino da Silva, da

ras de hoje,' n� Facúldade. mtn1st�a,ção' Públiça," 'minis- Fundação' Getúlio Vargas.
'de Direito: as In'ovaS do, tradó-pelo ,professor' 'Hl'!'gl'- C

'

'"
'

d
"

Il..
v orno se sa;úe, o referi o

" , Curso é parte do Cicio' de
''''.,., j "�, Promoções Técnico Cultu-

ALGC, n� BOM ESTÁ'Pf,R ' l,tOHTECEI
, " , .. �

-

5'
'.

'�I:Si�,�, D:�;
, .

't)\� .

, :l.' �� , ,,}" '", •

.• � ,", .'_.
.

" "<�:",.,,
o lUiS n'l!Co illAlln DE' SARJÁ, CI\'tA1U.Nf' .',',

FloJianÓI}O�" (Sábado), l� d�' iiÔsto ��' 1�64
'

-

.

P(lR�,E fERA F.OJtÇ'A)'OV•. '

A,PALAVBA'BARATO? ,', '

ONDE? ,PU'ÍlUUE?:,""

ri
IM

,

"o, ESTÁOO�\'
rais da Reitoril1 da Uiüver-

Em virtude, de huje ser
sida,de de Santa, Catarina, '

O, 'Denartamento de Edu,
' dia sa,lltificado, cun�a;grado

"

" '.
'

.

à ASsunç,ão ,de, No.:s�' Se-
cação e CuJt.úni d?_,�t:it(')ria
está solicitando aos' altl- nhora, não daremos ,e:xlpt>

'nçs' do citl:lda cürso, qu\')" se �Uentc em, nossa -reda�ó e
. '

'. �idÍlas, motivo po.rque1mãoà'�1',e5enter1 a F�C',lldpde
.

de .'
'

,

d circUlaremos' ainaA,hã,'" \rol-
,Direito às ,8,45, munidos e ,

, ".J tando a fá:i-ê-Io nonnaliIien�C�l1eta tint.ei,l'o . 'e' de docu'
mento de identidade, te terça f,eira.,pn�fo1I.u''E? "·C��D>t;,?,.'; ','.

, .IH' ,', ,.I",�,
" '

Históri�
J

, ..
,

,
" -'

,
',' ri

. O�,

Problemas do
,

"
"

total.
ti � ,

1""'['0., - "

t';' ·11

-

,
,

F.erhand0 ,do' A..'1larbol" e SÜ- dé �rp q"]f;,.J6:i 'sá)1:;j_ádi;, l)cl'd
v�,

-

Diréto;r d:.> Depal'tari;len� pre�id&nte�· ao· o:ri�o' J()ihâ· :

tQ.:.dc;:,D,',\tüghçáo .;da Uhi- lista Adão' Mi:rancla:',;: "',,y,
vbrsid,-�de de ;Sanfa Cat-a- : Corno se sabé:o J::l:rÇli,,��-:
riM, zini além, ele ter' sidu; Dire�
Anterionnente, o profes-, tor Geral dos DiáTl()S' :�Às-'

sor Carlos RizziDJi esteve, no sáoiados, dirigiu �ntre. 'D:!--l

Palácio da' Reitoria onde tros ÓS seguL."1tes· órgãos .de

foi. recebido em J3.udiência Divulgação: DIARIO" 'DE

pelo Magnifico Reitor João
. NOTíCIAS,' DIÁRIO DE

David Ferreira Lima, tendo SÃd PAtJLO, RÁDIO E TV

oportunidade de puvir ,do TUPY, DIAr�IO DA N()IrE
MagnífiCO Reitor, ampla, DE SÃO PAULO, ÚLTIMA

exposlçao sôbre as obras HORA DE SÃO' PAULO,
do Conjunio Universitário JORNAL DO' COMÉRCIO'
da, Trindade. DO RIO,

, A convite do Prof. Elpi- O prof. Rlzzini possui
dio Barbosa visitou o Ins, ainda vários livros publi,ca>

, tituto de
.
Educação Dias dos entre os quais: "HipólF

Velho e a :Faculdade Est"l- to da Costq, e o écirreio

dual de' Educação, tendo' Braziliense"" "O ,ESTUDO
manifestàdo a sua' admira- DO JORNALISMO". É, ain�

ção pelo Plano Educacional
v

da Catedrático àa Univer�
do Estado e pela belíssima sidade do Erasil, � possuindo.
.obra aiquii;etonic<l que é várias condecorações. ,

,�.

aquele imp�rtante estabele.- O· próf. Rizzinl ao desem�
., cimento de ensino, ' barcar em F�oriaqópolis

eia parI!- o' desenvolvimento teve um, gest.o de proful'ldá
da região,' estando. atual- Na noite de sexta-ftira simpatia a imprensa Ci;1�a:
inente so� .

'a 'responsabP.i- compareceu a um jantar rinense realizando uma vi':

d�de da ad:niinistração mu- Merecido pelo Sindicato dos sita de solidariedáde ao Dr.

nÚ;ipal qúê Pão diSpÕ€ dos Jornalistas- profissionais de Rubens d eArruda RamÓs,;
recursos necessários para a Santa' Catq,rina, ?portunida- Diretor, de "O, ESTADO';:

��ac�:��::�ãeO'tr:�!�t�d��' HA'ERAS-ENSIU;IONAL-MOVIMENtO
tempo chuvoso e adverso. A

' {f _,

rodovia· têm 18 quilômetrqs NUM NOVO I$ETOR
de extensão: ,ONU.E? PO;ROUE? O OUE?

Tendo alcançàdo êx:Ü;õ,�tQ:,' éstéve.; �rii, ;�;t$it�. �o
'. p:úá�io

tál. en�err;u'se· quinta ,teita
'

. -,Aá: Agt.o�oi.ni&;� .Qr"de roi.:-re
última: ,b curso, sôbr'i): Hts:Ú5- "cebiq()'�,�til,,'aud#hda:' .. �:�:;'n{;��

. '
.

•.• I", " ... :I'r_ ,..�.. ...... - ,'r.

ria e' Problemas
.
do Jorpac',' 'çial pelo_,GoV'eiriMot· Gêt�o

lismb, ministn1do pêio ."prq:, ;"Rà:iri:QS, :NlÍ,"j)casiãO ': gstav;�
j ,.

,. �'�',
'

,'.� ,L ,'" ',.'i<' "'�"': ... f": :",. " .}-,' .

1
.

.

fessor C\1rlos Rizzini, Secre- acompanhado' do prof" El-,

tário de Educacão e Cultu- pidio Ba.rposá, Secretário
ra de São Paul� e' D�tor cÍa'jtducação e Cultura e,

dl1 Faculdade de Jorna�ismo dos 8:1'5.' Ml;lrilo Martins da

Gasper Líbero. SlÍva, ,Direto;, ct'0 Departa-
O eminente jornalista que mento de ,Educação e Cul

ontem deixou esta Capital. tura d'1 Re,itp'ri-a e Antônio

�.--------�----------�--�---------

BREv��tE!i�I:E: ALGO ESPANTO�O El)J
PREÇOS BAlxts"

. CNDE? POR�UE? QU1�IS?

Nova� Es'irada para o plano
,

�

Rodoviário 'Estadual
() deputado Arlindo Tt&

b'ien, da ,legend'1 do PRP:
!mcámiÍlh6u' ao Legislativo
indicação no sentido· de irí,

cluir no. plano rodOViário'
dei Estado a estrada que li-,
ga a sede do municípió de'

. Palmitos a Ilha Redontla,
no mesmÇl município.
Conforme salientou o p'ol.r

lamentar perrepista, a es

trada é de vital importân-

tíva "J:.ap'1". (

Domingo, - Terá ônibus,
a partir das 7,00 horas de
hora em hora, ou seja; 7, 3,
9,00 horas, .saíndo de Fpoli!iC
do Ponto (Largo.' 13 de

máio), e regressando à tàr�
de..

Secrétari,a da'� Agriculf,urq" ' .... '.
: No' expe�iente' do

.

di,?-· ,',No �xpediente 'do dIa 12

,,13. do corrente' mês, Q' dr.. 'do .corrente mês, o dr, Luiz
J,Luiz Gabriel" Secretário Gabriel,. Secretário da
'. da '> AgricÜltur.a, átend�!l A1fi;ricultura, :a;tendeu a�
'em se\l gabinete .as ;' ,$�- seg)llntes pessõas:

. gUInies pessõa's:··
.

.

Frei João da Cruz. e ál-

Sr; Alfredo 'Wagner 1r; Varo Pucci, vigário e Pre-

PI:efeito clp· munieipio .. , de feito' de Campo Belo
.

do

Alfredo Wagner, traÚju \ia ,Sul; tratar�m da orgarti-

assi�têf',Ci4' técnic!l
.

ao
.

seu . 'zação, da . semana turalis,�,:L
m'un�ciipio:: Deputado Ivõ em' C, B. do S�l, 'visalhlo

Silveira, ,Preslde;nte da.
'

As�emblei� tegist�tiva, qUe ,alertaI," produtores rurai�

éntrevistóu'-Sii! com, ',0. ·sr. para organizaçâo dos se;v�
s�.cretãri0: e. debateu as� ptoblemas, Sr. G1.lerino
pEÍhtos pl,"Ogramad�s dá pó- Dalcanalli de Joacaba, as-

, líticá
'

agrár,ia tio.- Govêrno, sunto, cÍistribuiçã� de ie-

BrinciIiaIln"ente;· aspectos / p.1,entes e adubos no Oeste

dà p:t:'odução de .alime'1trl's Catarinense. Sr.' Ivan Ro-

'rla' oportunidade' táll{bém drigues, Presidente da As-

ot{viu resUl�o, feito. 'pelo sodação Rural de Joinville,'
dr, Gabriei, a respeito d� que encaminhou. a.ssuntos

.

reunião' de ,Secretádos ·ja presentações, tratou c.:e

Agricultura" !'!rh ,Viçosa, atinentes' a distribuição de

sob a coordel"ação ,do: '3r. semertte1?, Sr, Vitor Buch,
Ministro da· Agricul_túra, Frefeito· Mui1ícipal de Pôr;

sr� Alfredo Berrí, Prefeito to· União,' qüe combin�:).1

de Rio -dos Cedros,: tratou oficiall1'le�lte a visita do

sQbte assúnto de rej:'1f.oc1,u- . dr. Gabriel, a Pprto Uniáó,

,l;ot bovlIÍ(?c pára seu. ml!- Sr.·. EuiáHo AndrJani,'. re-

riiéiplo, Sr. Amcé"HQ ,i. Bu.,. ass>&ntos· :espeéii'!itloo,
.

�r,
2a.tto, . r�srqente em Caç!I- Comiotto;, rizic'ult0r em

dor;
. <lue tratou de ass�m- Santo �maro da ;Impm','t-

.tos . referentes 'a, defesa da ·triz, tratou de semente d�

Uva.
.

arroz.

',.

j

H(es�dente, Alemão vai -(1 Etiópia
BONN, O

_
Presidel'lte

da
. Repübiíca Federal d�

.ÁI�inanha,; Dr., Ifeinrich

LUf'!J;jkc � sua espÔsa parti-,
i�.(), nó diá. 2'0.- de 0ulubt<L

......... .;.....-_;--�---_.-�------'-

dêste mio };1ara Addis Abe

ba,>para uma visita oficiaL à

Et1Óph, a convit.e do Impe
rador Haile

..
Selassie,

,'"

IMPOSTo·nE'RENDA
.' \.-

Nova
'

�egislação
A Associ�lç,ão Comercial de Florianópolis, convida os

seus a�s9Çiados, os titular�13 de emprésas comerciais é in

dustriàis) seus diretores e',cóntadores, para 'assistirem as
'palestras que. o'Delegado' I-kgional do Impôsto 'de Renda
em. Sànta Catarina,: ni·, Í!élio..MiltOn Pereira, proferlrli
"'sóbre, a nova legiBlaçiio" áos' diâs ,19/8/64 - qual'h-feíra e

21/S/Q4 _ sexta,feirai ás 20 �otas:"na sede da Entidade, à
Rua Tr�jano, 14 _:_ 2" andar �'Sàla 1.' "

A DIRETORIA'

Ptlmfç�D artística
ConS0'ante fomos ilÍfQr-'

):llados por :fonte fidedígud,
teremos no pl:6ximo mês,
ilo Teatro Alvaro de Car

valho,· suntuosa promoção.

'ajrtística executada , pelo
e,;q_mio· pianista- PETER
,sOHiMITAUSEN, expoen
te máximQ. da Música \o

Clássica no 'Estado de San

ta Catarina, quiçá do

Brasil.

Segurança PúbHca' em Fóco
;;-' , . ,.'1

O ,dr, Antônio, Moniz�' de CéI. Danilo Klaes recebeu
Aragão, ex'presidente' da, ainda, em audiência· o dr.

Associaç'ão -Mundiai Çle 'Me- Ari Pere'rr. Oliv<;lira. Juiz de
dicina,e um dos lídirpos re- Merrores da Capital; Cél.

presentant�s' da n�edieina Teseu Domingos Muniz, De

brasileü'a, foi recebido �m legado da Delegacia 'Espe
audiência' pelo cá Dallilo éializ'1da de FHl'tns, Roubos

Kla�s, .Secretário da Seiú- e' D,eÍraudações; eh:. Dario

rança Públic'l, 'O titular 'di! 'Tavar�s; T;en.- Artnro Fl'0u
SSp, manteve conversações" za, Delegádo de Políoia de

, . � I _

em s�u gabinete com os' Rodeio; S1". Waldir Gomes,
srs,: josé: de Brito'Andra-' Presidente da" AssOciação
'de, José Nazareno' Cóelho, I Profissional de Pescadores
Alcino ,Çaideira l"iU10 e' Ar" "de FÍoriaq_ópolis; sr.'

-

José
cino Teodo,to dá, 'Silva,· 'res- A·I b e r t o do' Li.vramento

pectivamente, Presidente: Abreu, "Repn;ser.rtnnte Fede

Vice,Presidente, Secretário� ral da C'lmpáliha Nacional
Geral 'e Tesoureiro da' As-' da MCl'Bndá 'Escolar; sras,:

sociação' dos Se�dores :pú- Dynmth Meinicke e Amélia
blicos de Santa Catarina: O· ',Koch, do Serviço de Prot&

çã;o' à Jover.ri, '

"

De qrdem do Ex�ellmtf,ssirúó ',Senhor Governador do

Estado; "torno públiéo qué &':t):ó, 'Exceiêhcia houve P01", .bem
. conside.rar faculta,Uva o porito nas repartições püblicas es

taduais no dia de hoje, (sabado\ dat'l consagrada à Assun-
, .' t'

ção de Nossa Senhora. ..l "

,

V�gário
Agradece.

'Digno de,encômios � a

atitude assUmida pelo bri
lhante pianista, que anos

,atrás empolgou a: !platéia
mineira com ,sua . técnica
'lUuito peculiar.

Acreditamos que dest�
flltura . realização artística,
poderá sómelltel advir be
neficios para

.

a Cultura
Catarinense.

Esla Casal SUa 'no Jardim
-

AUãnlicv,
Pôde Sér Sua

,t

"

O Padre Daniel Fêdet, vi

gário _ da Paróquia de Rio
do Sul, agradeceu ao Go

vernador Celso Ramos as

,providêncil:l.s 'que _
culmina

ram com à ilullünàção da,
Praça da Igreja Matriz dá·

quela cidade. Disse d sacer

dote que "o povo riosulense

gostou iinensarnente"· e que
"ouviu elogios, inclusive, de

pessoas de outros Est'l(j,os"
que tiveram oportunidade.
qe por ali passarem à noi

te", Termin.a sua mensaeem
agradecendo em seu nome e

em nome 49 população de.

Rio do Sul, "que multo de-,'

Ve à eficiência Administra_-
. Qão do Govê,rnci de S. Ex'.",

Está, assim, o insigne
pianista PETER 'SCHIMI
TAUSEN fo�entando o ta
lentb artístico n� capital
catarinense e, propotcio-

.

nap,do a,os amantes da·Ar

te Musical deleite original
e

.
emocionante, onde o

Sentimento Jrá sobrepujar
tõda a magnificência dês
te, incomparável artistá do

teclado. "

Pet1'Õnio Vieira

Presenle
<

dé A 'Modelar
��

, 'Club-e 12 de' Agosto: CONVITE ,

o Conselho Deliberativo e a Diretoria do· Clube Doze

de Agosto cbnvidam os' Senhotes cons�lheiros, diretores,
remidos !'! associados do Clube pàra

;

assistirem a Missa qlJe
lU'1nclarão celebrar dia 18 às 8,30 h&as na Capela do Azilo

de Orfãos, bení· como para a: Sessão sblene que será' reali
zada �o 'mesmo dia às 20.00 'hor�s em sua SMe Social, em
comemói'àç1l,o ao centenário de nàscimento de Lauro Mai',

ques Linl1<ires•.
'

;Ef;iti:l.do, aproveitândo' esta- rem' comprar. \N:os campos, .
Devemos, <1-ntes de tudo,

tí1)ticas e pesquisas efetua- ,filas de agricultores que procurar os meios que P\3l',
das. por espe,cialistas no as- querem vender. Falta arro:z; mitam harmonizar,

'

Pfodu-
sl,lnto, nos últimos anos. nl;!, Guanabara e, em Santa ção e consumo.

250 quilos 'de 'alimentos Catari-p,a, milhares de ton&.' 'Em Santa Catarina têm

ller capita, é o' que eo�me lada� dêsse p�qduto "Pé:- se da�o especi�{�a'tA��o
à

.

a p0puJação brasi1e��(;t Çm maneçem nos armazens "a extensao ru� Esta resu

um aqo. Nóssa produção, espera de, comé'r�io.:
' ,

.

m�se no/apoiO dó Go "r

invaii_àvelmente, . supera· o Perguntam ,os, ,técnic�!; no ãs i�ciativas do homell}.
COl;SUmÓ e, nO' enbmto, , vi· ca,tarinenses: ,,(), que há, do

rÍ11PO"
fornecendo-Ihª,

vemos em' séria crise de afinjlI; por qetrá� destes Pl\- condi es de vida � de tl'a

abastecimentQ. E é fácil ve- radQxos - do paradoxo, SO� balho' a�egua.d3s'- a im:m;l-
01:1· brétuoo. !'la siona e estimular

'"
"'a' 'J'.';�:'";t'hl.l -. '1"":-

"

,,�, '

el'l

Política e aka&l�cl1l1nH
em SanlrC lllThl

I
Marcíl,io ltledeiros' Hlho
Baseadós na experiência

e n., 00111 C;P''''_S0, ()<; tf\'ÕDi�l')"

!.lI) GCV-;';í:HO do' .c:;citaa.o. tel�-

plano de abaste.cinlento de
Santa Catarina.
Produçs,o, consumo, cré

de produr:ãQ,
são cuidado-

do agricultor pel'1 assistên-

,cia, ao emprêgo da_s técni
cas e consideração do� re

s,ultados obtidos pela expe
rimentação, à distribuição e

orientação' do 'crédíto, a fo

mentar e assistir o' associa

tivismo, ii instalação e am

pliação dos meios de 'ide

quada armazenage�1, à pro
moção e a ,utilização .

da
elétrica (curppre

de

pregada em Santa Cátari- niaiores fatôres . de produ
ná nos dias de 'lioje); a as:-

.

tiviitiade e, nela il' busca� re

segurar a obtenção dos pre-- cursos para' _Q aprimoramen
ços mínimãs e a valorizar: .

to e rendimento do seu tru,
as práticas de saúde e - o " balho.

que é muito importante no .

,panorama agrário do nos8.O

Est!).do, basêado na peque
na propriedade _' à utiliza

ção racional do uso da tel�-
ra.

," I
'

A ext.m��o rural l�va aÍll

da o hOme,li,l do oampo a re

conhecer �1á ciência um dos

A extensão rural - bem

orientad'1 - é a solução dÓÍõI"bom. senso para o 'proble
.ma ,da abastecimento (prc- i
dução-mercadó·cónsumo) 8111

. Santa GatariFla. E ela j6,
vem sendo empref?,ada
�m saldo aniÍ};ador.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




