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l!'rente Fria: El�.c18.,�� �?,!t�"d::'�",rériea MéÚi.a:.l1023.4 mílíua res: 'Iemperatura ;Uédia: 21;9° Centígra
dos; Umldade Uelativf1 fllédÍl�: �p.f)S �; Pluvíosldade:

I25 nuns: Negativo"":" 12,5 mms: Illstavel ....... oumulus
__ o Iitl·ó.ÜU� _. Nevoeiro cumular, com chuvas 6éparsas
- Tempo Médio: Il1&taveL .

, .
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.

trági�o:"a" morte
, .

, �. •

-.
,'. ,,: �I -".

Florianópolls assistiu em' menos de yin� e quatro
ras dois (l�asires automobilísticos" de consequências Ia

tais, com um ,�a:ido de .sej� �}óÍ'tós � �oz� i!e�dos., .

Os desastres ocol'reràÍri' rérspectivatrlente. sábado a noí
,te e na madrugada de dolningo, envofvendo tl primeiro' um
Aero-WiIlys e um, ônibus da Linha Florianópolis-Biguaçú e c

segundo ocorreu com um ônibus da linhil-Ga.::cia-AngeHna
Flo�ianópolis_ '. '

/ ", .

o m:;-;."�TRÉ Co.�' O, .

üNr.B1:,��·

"Correio do Povo", .�m
'sua t;l.diçãQ de 14 ·'.do flÜ��l'
te, pUblicÇJu telegl'amas, se-'

gjilldo os qU,ais ,o sr. Anta- '

nio TufH Mattar '$erüt" ,1l.ln.
dos di"etorer;; da' Sociedàde
de Nà:vegação Lagunense .

Ltda., cujo navio' de' nome

"Adelaide" teria; cont,ra.b'3.11'
deado grande quantidade
de sacas de café.

'
,

Reg'ressou' de' 'Parlo Alegr�' o
.

DL jADE-M�6AlH�ÃES
.'

Regressóu de Pôrto 'Âl& através dés� crédito espe·
gre �onde f.ara participar .' ci�l, pretende o BnDE. ad
dé uni élicoi1tr.o entre, os Di-

' ql.J1rir um siglllricati'lo lote
l�etores

.
c 6 'Presidente .do de maquin'!@; e 'irrrple!l16nto�

BRDE, o Sr.' Jfide �ga- a,grfCOl!lB, p"dutos da iu"

lh,ães.' En! pa,l,estl'a com a, dústl'ia band�írante, a fim

repoJ'Lo.gem, 'adjant0p:·nos o. 'dá satisfazer·' as neé8Bsi.da�
Di!'tstor do Banco Regioi1al ' 'de,is da agricultura, dos Es
de pesenvolvúneíito' dO" 'Ex· 'tados do Paraná, Santa ou..
tremo' Sul em Sant'a Oatari- w.rina ê Rio' Grmime do Sul.

na, qúc várIas ·pro"idêncills AiÚda po'r intermédio dI,) Sr."
que vis�ni à rápida dinalÍli-.· jade Magalhàes, a r?portur
2l-'lçã,o

-

das' athidades 'do gein foi inforll1ad.Q, de que,
BRt>E, '

.

foralp acértadas.' na pró� terça:-feira, vil:lr

lrU;or$ou
'

ainda sôôre a' jandO pela V�IG, devel'á

éonce�sãó, por., l:iartc' do 'chegar a Florl.anópolis, o

Baneo de 'EstMo de São 'Professpr A:í:y, BUrgle)!'; PrlJ'
ral1..lo; qe U�ll' e,mpréstilno 'sidente· do BRPE, C0111. o

q,e uni bilJ��o (le cruzeiros,
.

ólijetivó ge ,avi$v1r-sé coni

ª' tftu'to de financiamento; o Gove'rnadúl" Cel,s() �,�nws.

Uma notícia em destaqúé
Por' noticia pàrticular tiveútos conhecimento de �l�Vel'

o Sr. Presidente da RepÚblica, por Decreto recente," no
meado para o alto cargo de C�nselheir0 Representante'- ,das
Forças Armadas junto ao Conselho do PlflllO do Carvão Na,
,clonai, "toma�1do posse a 15 do con:elltu,

.

o nosso co�i��
rãneo Mll,jor de Erigenh.ariá EIIIAS l>A.Lf\>írtNo, filho" dQ
nosso pàrticlllar a1l1igo Sr. Italq l>aládirio, alto flÍnCió:aúià
8pCj)S�Í1taclo da Alfandega desta. CapitaL

'

O Majó� ELIAS PA!:.AI)INÓ é �amMm hofessot. dO
Instituto' Militar de Etigeriliatiá do Exérc!tO, antiga· 8SC(>!ã
TéQniCií. do Exercito, sell1 ptejúilro das fúilçôes Q�e e;erce
no Estado Maior das Forças Ahnadas.

A notícIá, por set aJViçareira•. ieva-nos a apreSentar 8$
nQss�s mais siilceras cOllgratulaçôes ao Major ii:ii,t.Ai f>4-
LlJJíNO; por 'tão alto estát co:tid�d:o à. 5lJa �:tiã: ���i
c�pri:t:nental1do tambem ao seu dig'nó geIlitor e demlÚ�
familiares.

,
, ,,. "�4�'Q4.Ub.

'ORMADÃO FILAS PABA COMPRAI
ONDE? GUARDO? '��

�u (l1l'1à de Chi- n� c61áb6rar .para. tOmát

"fIó
�.11.(Ó,t) ...;.: li ques.;. niais tensa ainda. a. SItuá..:.
44.' uia. de 6l1iprê não 'çãó ná conturbádâ. filia d�
fi,l•.e!h· eaii1p� �ú.l·· Mecllt(.l.rrânéb" � il'Ore!n1t

tA��•. 'tulooa t gregós ÓffiCe, eüger6 �ue )!OSCClll
tn..as· tlJci;bém as potêhcb.s adote a resolu�ão a,.,rq�'a _

�imdiàis. Em i1óta. oficial �di .Pelo· Cót\selho dé fÚgl1-
ii- 'G.tã.�Bteta1ÍM instou ral'lçe, c!a ONtt. a 9 de a.,.

hoje ào, U�ião Sov!etica :l 'C,) �ôsto.
'�c•.
�'

''Chipre Continua Fóco,
da' Guerra Fria

M03i;ou, Fi 'COI/]) '- O.
premie-t' n;�s6 Nikitu KI'U,s-

,

eh�·.r, p1:v4)::;�hJ"! E;l1 't6;'.P10:;
'v.�:Qlf_ú:lfb5 CQHL:a -

as. te�e.s

'dos�; djr:igel�t\:li> ehi,nêse" com

respeIto', I), .i)l.'ili('iÍJios (vnda-
'Ü·l;;':Lítli.B· , d;J .lr;;)-"�í.:--p�·o-le!li-

'-� .

q_l:sr'lO.� L�'1riiJni!l'.Ji.u q�8 Pj;.,

elevação

sôbre rodas
'a,Govêrno vai pedir

extradição de Aragão
RIO, 17 tOE) � 'O na

maraty, 'segundo conclus-io
de sua ·As,sójiSSOl'i:-) 'I'ocuícu.
concederá a G\:;Jc>:.l!çüo .íc
salvo conduto, �. n scgurr
pedirá a cxtradlçào do
ex-comurudaute do 'Corpo
de Fuzileiros, .AJnlÍ.m'1Lc
qanciido de Aragao: aguar
dando para isso, sua co ,1-

�----_ .._._._-, - ':'-..-:----

FIM DE SE.iv.B.NA TRA-, D9 'ohQ.él;i;le, "�nvol:vctidp .

GleO Aé.ro-\�;;il1�;$ e.�o" ónibus
'

dt
'

Dois acidentes' rodovíá- linha' F:t1olÍs·:i3iiua'çti, 'l:esul
rios trguxeram desolação, ü taram PlPltOS, .Orlando T�i

Capital do Esta�10 de S"inta nhares 'e' suaI 'espósa Por: .J

'Catarina e municípios ,ele, LiI4�3re�, _ além -de, JofLQ, I I
sua faixa. ',. Neto, ele 2'; unes .de- i�v.j
Sábado, a tragédía aba- cá a vsra. EmHif'. �', .'-:;c .::::'

teu-se sôbre o Sr. Orlando va, de '60 anos de idade.
Línhares, Inspetor de, Trân- .Baírarn g'1'8Velueu...,· .l�'ri
sito c familiares, vítímados dos Enaich� Línhares.. de 26

na BR-i;i!t; à altura de Bar-
'.
anos de, i.d�dB, 'eSpÔfl;!l. . 'dé

retros, quando seu automo- João Pio Neto,' srta, riorapi
vel chocou-se víolentarnen- Línhares, 'de 15:!1''Cós, ® lq'a
t�; caril a 'tras'e'ira de '�nn de, .filila do 'eas'll ,0rJarido
õníbus da linha Bíguaçú- . Dorací Linhares. •.Ó:

Fpolís. Morreram quatro
dos ocupantes do veículo
menor, Àlguns êOl�PÓS 'fi· .

• 'j' -

d' ADVER�NCI1\.: Eis o e!<ltado em q1le'ficou 'o AERO,,'WlU,YS após -o violemo eDO·
caram' cm· CC'1Cll.,oes Ci.)lO-

CiiC cnm o ônibus da !juha llígu.açil-IJ'lórianúpolis. Inú.me:ras 'qllehas têm chegado a
ráveis, tão violento 10,i o· J,� na madntga,c::: (L� do- < .',

, . , .

n�s,"a reda<f.ão sõb,·c o exc()SSO de xelodÚilde ' com que t.rafugam os velt'utus nc'i,«
abalroamento. ,:, iÚ.i,í':ígo, "po!' '·Yolln' das . 5,30.' .

.
"

"

fl';l,'icto e� dll.l'ant,C a madrugada: nus ruas ce"nh·ai.�· da Gitpiial, trazendo il1irl.lm�!ljli·
Doming'o, nOVamel1tC,' a, hora�, o' ónIbus que faz o ,"

, " .' d:ide àos -tnu1fjc'Jilte�. (�IlC o trágh:o acojliticiIn(�iiio, que rout,ou pl·eC�(.",as viltas.
dor l:êz'f;e presente. na' 'l':':;", 'Pc'·cur<:,o r:<:,rcla,,' An;gélinu" , .

:.' , ·sl·,\'a, (Ie advedhl,da a t".idíJs aq1l.l:;�'l� 'Q!li�, �J'af�'g�m' I�"'fl. lLi,(a n<lül'ü,hule, ar!:js{�amlu il " '

trQda' em deniand,-\ a "\ngí:'" 'c, ,l:'p9�i.p. 'k1?G�,;;. çle !})'ll'fr . ,-'. . ..
. .,' .

, ", . "'.. .
.

lm'a, quando o (>idbn:.; 'L1'ue" "'''ntar diod'r"i'j "'I';"'ba'"ra {le .,' '.; o'•• '.':'.,'j' , 'llrUpr,ia,�'ld;l'n'a,�il?:�se.uSli(:;u'íclll�tltes_....,'.;_'_'_. ' ....... '

faz. o tmjE:'(j para ,aquele direção, �)�;�ler:�:�,5� �.�wx�a' .

. '
�--�"---':"'. .,'

..' .. " .

':�:��i��6S·C'�:.:;�ver:;����� ���;�Ssãs��dev��;��·�:+ll;}::� '1"',0':.', ..",',d'··"".""0': '."'U·,:,,·
....

,'·e'·,·,'S,·:·�·I·"d}·,··.·.·8·,·········::',:,:.d··"",'e"
"

.. 8'.···'.,...0':.'.. ,','
..',·,1',··,'., ,·b.a,r,, .',-.';:'"110 .morro às in1ediações ela dente resultal;aüi·.'f'inOn;OS

,

l'epr0Sa local. fale::!era��1. e.lO .feridos �ú!ltre. e-ies o

duas, mO'.'a:i, sondo l:mspHa· motori�ta Josê Pé,dro ,vell-
lizadas 10 p'!:,�Õí1S,· incaíi- tura,' Q o eobrado:r "Qsny .;

;-'

M:'
,

I"
"

'.
.

elos o moto1t:ita, e, o cobi'a, Lulz ChuplL'l;, ainb0s 'estilo
"

.," / :..", "

a" as'Ia'
,

dor. Os fCl'ic1.ç)s .fo�am tra, fora de perigo.' .,,:. ',",C·�.',.,a', 1'.'8', D'8:-' :'.
"

zic;ios pa:r:>;t o JIospita� ti,', l\s v.itim,as forata as'
, �

,
.

;

','
,> ","',t.',' ��.

.'
:

",'
_: ,

Caridade., 'pefo Samdú c nl}ol'itfis Wilmil 'l.fulstell ,: e '

,

.

ambulância da Sêcrétal'üJ: j,JNl1;dilia BUIT, ,'�st:í" ��Úo;· ._., .

de 'Segurança púb1ica. :r-;ó nária do Hos};',ltàr Nereu Ru· n;Á.KtLRTA ündoilí'lli;ll
conhecido nó,socõmio (�êsta 'ln03., J4 tj�le.i:;.n;,��ltã.:� se e� .. "(17�,�) .. - ,P1P.� '�,m�ro

, ·Cap._itàl l'ecéberam os. ne- . �0n:tra1h re'l::olr1iq.;'s; �\,6iJá�· nl;2,��r�:,�� ;',1U�' �

ê' .,,;,�ios..�OI:f;0�,'�éQiaàs�_:)leSid��a�J á �1jÍ.ilntt�a:' lle.;iús, tf.canZOlk·�e: ttltio,

�en:do' }JQ::Jtos iom dU' pé!'!' �d.üll1d,t.� \"'€'iflli"fr fIá '3, ,fmOl,> 6esembu{·t.ue.s �hlt05 l-lll.

,gó. :', _d�' idade. e o l:�o.·.M�l'iP eosht "m�rtô16hal cm. 'l\1.n.-
Foi um fim de 'Sft!"'l .... 'H\

.

Scl1ínidt \Tent.Üra cie:5' anót� lasia. C"r.ul:ios pó,llc1ai6 ",.1-
trágico,ode sangue; dôt e :lU-. de {dileto;" aÚ:�lfl: d_á' 'butl'�i VÍado1!,,;para Li ��egj4o;..c� --:
to. A consternação tOj11o)l irmãzin,p�" l"ope .. "OS l'J�\!:l seghir�ril,,::;tp:risIbp.ar � in�'.
conta do povo de F.loriam).:. das, c'!'1anças ":Úridf! C.QHti� vasôres:·.,

.

polis 'e ci�cunvizlnha�:
.

·,:puam internidos. 'nQ
.

Hospi.
" í 'DJ�ARTÁ :tnélOpé,s�j,) �

.

tal de ,Caridaqe',' tv-ctos, fora .' - ... , '. , ,

.:...O_S_M_{)_R'I�'O_S_I�_F_ER_.inn��_".._de_Pc��,_�,,::,_,:._
,

,C�ritro"dfrEstudos' Pedagógitos�.· ""

ESCLARECIMENTO
c

.. ',."

.•

,
•

'

'/' ,N'oVA DIRETORI,Á , "

���l�h,,:,�lái�.aq';�t,'Jri�.:,eq��.�o,seq;: ,:.;:('Óino�'-;posse;, � .n�l-a dx- r�s L i. �l��. � céis� -AJ� ,
.. :Nà·Guanabara� Poliomielite

re-tbt1n. ':do 'centro ele ,Estu-� cal,t,." Viana.,- 2 ano'....:..' ." �
,

,
;,.;. .'.

.

.... ' .

, '.
fiÍ'a', ao:' l'lfiyi.d' ":A.dEJlflidà". ," -�

-

_ -

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

'A:
" .

"

1""

d'',. doi .P.éd,,"""glcos': Profoosor MarliJ.',_,',í;lé :L,o.Úr.,d,e�, ·Ii:.,t.,'�"l.<r,' .'.,- :.... ,-: �. ", '.:: ". -ta,'c� ti" rna Lfl-ail,ç"ij, por ",·.acla,nt.'iela'! �'!l'j'.i)I't,'s.a',' ioi,"rem,tt :., . �""
[i ff I.., ,'li--I;\ndq·ue. F&11bt".,:,· .dã., '. FiL .. , �_ ��. ·ur-o·- R.bsl:.Iila �611ID;... �'" ,',e '_

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

-- ,:_ : "

tido.
' "à' J,ustlç'·a.' ,'. li�o ,tê:ndh.· ,1:1,

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

f:.�t;ide·· de .J'i'il0Sbna 'Cit'Ín- f:lN'l'�:t&;;jQ, (foral -.,- Ál1tê'; RId,' 17· (015') -...; Llc ú'é.Ól'- po:iomiellte.' A Seci'etano
ele, sido " otWiifo; J'Jjnda� u:

, ,

. . ".. " " ,
.

,
. ..', '. . .'

. ,. ., " .
. • .1' � :Letrlts."d.a: UIlÍverfJl- nia. C�3,ar �ecket: 1 .. 8ecre- do com. '·levantamento,:;- ·fBi.- da S8:1J:de, por seu turnqrespeito do fàto"" Disse tum,· �.

,

dadc.! de Santa '. catariuli,· ,t:í,rlo:""-' ,Jorge Augusto ��e- too peJu,s. autonctad:=s 111e- afirn'la lIue n:1o há moli,'bém q'"e a embarca.-;ão· lião ,. ,

(l",ue d,lrigjJ'ã oi!, deStinó,a 'da, VI�� VI,eira; , TeSol1rélro, �- ,dicas ':c,s:J'iocas, ti:.mi ct:iatl.- VO· pará ü.1óH'ma, polt; noE'�part!,(�ipOu de 'q�alquer 'de,,: A�éllíia.p.ao iló. pei·ÍoQu: J:ál - .Marw..
· "'AUXil1&dora' Ç1t pOl:':'"dlt� D.3 'Ctul!naba, rLt, ta époea dq �l_no, e nOfnltllcamiúlio lje'. caie," lião terido, � • ' ._

I ' . , '

, , .' 63 - �4.
"

"
., . _

"

.', A,l,ves;. i. Tesoureiro � Ma- està 1;;lon!]o atlJ,é'lhAI ,1 incidência.,vIajado,', ..,até ,·;Para.madbQ· ( �' -7i
.

..

, .N 110'1:1 dlretoria�" esLa_' •. ,ria Luiza f"uncl'\' Pires;usandó o seu nome, de 'ro- . " , ,

assiln constituida: _". Orientador de Pesq'uisasCumpre esc1arêcer que o gistro oU qualquer outro, .
,�." .r,' ,

Coordeuad,or . Oe
..r41 � �. 1 ' 7"',' Pr!:>,f. 'Eiinão Hess; Od-sr. Antonio Tuffi Mattar, ,assip.l com'o não féz .descar- ,

desde fevereiro de 1968, núo reg�mento de caIé.,Do, Mara� João Ada19ci'to .dã, '�:)i�"Çl-,' e�Lador Cult'1ll'al. -:-. Prol'.)

tem participação alguma .na nhi:io.. ta;, Coorc!eml,.dort;s �\lXi+iq.-: .E.�liliana Simàs Gardpso..
referida Sociedade:

.

Quanto à entrega 'dá nioT'

A propósito, transcreve- ca,doria do '"Adelaide''' no

mos a seguinte nota publi- municípiO de Bragança, no

cada em O Globo, do Rio Patá, àcentuou que isso

de Janeiro, edição de 15 do aconteoeu porque doi� ofi·

cor'renté: "O sr. Luiz da Silo. ClaIS de <Justiça. foram a

va Nogueira, diretor da 'So� bordo com um maudado
ciedade Navegação Laguilen- judicial; e 9,ue .o .recibb, d'l

se Ltda., a respeito da no- edtrega do produto ClNOn

ticia . sob o título '''Berão t-Ta-se. no:; escritórios; 'da
J:lresos os COl1tr.<],ba�dist�s 'emprésa. DisseÚl1ais que 0

Ql;le Ganharam M<tis de sr. Antônió Tqffi Muttar

Seis Bilhões 110 Café", pu- úrro mais part*ipa da: com
bHcada em O GLOBO no dia .' pmlhia desde' fevereiro de·

, , I '

12 do 'corrente, endereçou., ; 1,96�L"
.

'

.', ! ?

Segnj'
.coníínue mal

ROMA, 17 tOE) - Coa

tinua' grave o estado d':
•

saúde, elo Pr�sidentc ela
J,tálk1. AntonlQ Se;;ni. O ho
letim íuedieo expedido e�"
t.a muii.hã, djz. qL\I� 'lHO

houve :.Ütera�\u.o no eSlo,rif..'
do pu'ciente tiUe pcrnltllle
ce �ei'cudo de Lodus o"

cuidádos lJl':'cijcci', r'OI'

tro ladO". foI r8gJ,.i�tatja n :-,

va melhoru. J;0 (:;,;:'a.do t:t;
;'ttLÚúe 'du l'allllil'o To il:L t J.

é;eeretárlo. do parLld'o co-

munis!.'i v" ,. -

"1(,.>, Que se

()llcouLm ('�'JL:rmo" eru

1\:oscou,

de
'

&al�,Ú�s naUnião.Sovié
ti.ca ICOJ�1.'J jmJiciÇJ de n.lmr

gue�u!Del)td:' 'i'Ç�"u.�w]Jev. ;su·

blülhà: "Silo dil'ígepl �[, da

in.reHci{la�j,€. Ilm'(:t"',:.;omi.
rios .Çiá, infcÚoiUaclc',' _" ,:UI' Je

.te3 que, COf,,,idsl'üm 8.' .,1':':'/11-

ção safarltllJ CC!l1U U111 ftnr l�

sionbmQ.

.Hoje a Escolha do novo
. Governanf'e Libêinês

BEIRlJTE (Líbano)
17 (OE) - Amanhã, será
escollüào o' 1l0VO chefe do \

G1.wêrno liban(:l). A indica':'.
ção, deverá recair em

.' ·:.-í

Cllarlle IIeloú, Ministro da

Educação, que sucedet·á ao

Gal. Fuad Cllarrad, . cujo
mandatb expIra no dia 23
de setembro.

Encont-ro 'de Gove-rnadores
com Caste.lo

cÍo ÁgUiar, e CelS,tI Rq,n10I'
de Bta. éatatina. To4a� Oli

�ov8rnadotes,. tew l\'eluvtl
dic�!ií€s de caráter finan
ceiro q, ���etl alélli, dO,s
próblenias dó deseni�rêgCl
ê

.

parg;U�açã,o de obras fe

derai" a expôi.

• RIO, .·17 . (OEJ A ne=

c�sidadé em que se en

contram governadores de

vários eabelos' em apreselh
tar suas rei'Vindi::ações ao

l'tesldente
.

da �epúblicd.,
transformou a Ouanabar�
�1i1' verdadeiro palco de

reunião .de· parlaIUentare�. -�__,.--------

nos 'Últimos ruas. No Rie

PI'"de � f!,n,elro se üncontr:j, o
• OJhC" .

O-overmi.dOr gancho que
álliwçou noje. com o Pre.,. 'F'I'n"anco.ira;ldénw da Repüblica. Al!h ., - .'" '\1""1
d'a. �ta tarde setã6 rece... �R.àfP:��. i7 (OiD -..ir
'bjdos taJ:p.béill OS srs. _"\J,ui- .t\ pQ.J.ít�� �!.f1àl;lcei!'a . do
810 Alves elo Rio Grande (l,ovê:rno, serq, nO'lamente

do Nortê é. Petrônio Porte� �ipu�df#. no' plenário da
la do Piam. A:manhã se- C�l'P4��. feéj.erá,1. Dest�
i!� . tecebido5 pelo

.

Mare- ,,-e�. pi �élàJt€chnento� aos
e:hal Cutelo Bránco,' o� 'Oailant�tate.s, ca.beiá aO

ohefes de ,Êxecetivo do Eí>� Mini�trl\) Ót:ltivêÚl- de Bu-'
llirito San\q. �r. Licerq.;t.. ih�� El� ��endà"
�- � _...;..' --.:r

11 EXCLAMAÇÃO $ERA. OHISOB1:
'

'!ISTO
.,

É QUE i BAilATO!",
DE? (lUA -DO?

-'--.v���.
, ..

'

denaçào pela p'ust1.ça,· o

que fatalmente OCOI"l'C"',l,

Aragãó, "que perde,u, sa!?J.-

do, os galões, . continua
asilado na, Embaixada

" di)

Uru�uai.

"A Gazeta" um dos mais' eestacedcs
.'. Periédicos de Sanfa . Catar:ina,

.
".\ (;.\2:1';'1','\'" cumnletou dOJiíjngo fJ Sr.�t 3(J" anívorsü-

.

rio, nüjllute cs:ses: trIuta longos anos de existênela, �í po.
lIular OTl\'ão ,d� jn;ilwe11s,á 'florian.opoliÜu}lI. ,:e.m 3C (te,,;;
ü;��mljo ;,eJ'a ,:atlla;;ílo' eqúílíbrada... (' ;8é�ena; , e'fet}él\d�!l
t�ilc f:iz rlf', ",\ (n�El'A", 11'111 d,os 'mais dj!stacadQs pcrió.:
dícos d,· Sailta (::a1arina.

.

.

'

:Hoje: dit'ig(lla pela jorrm'lJsta Maria' Jml "'ai I.' .reali
zada por uma equipe brilhante {lo redatures e Iunehmá
,'lO'i. �'}\ (l,\7.ET.\" prossegue 'cm sua' nrts<;âo de bt:m Ul
Jonmlr, �,ínlet('d';til;a J'i.,al'Ci1o(c ri;'!' <;1.;a or;�'llt�eão.

..

"0 E",T:\!)(r' ao registrar .u, ch'l'l,l;;rid,< ("'sh�('á () ,UO.

me d!� dO'is �IIJLigos llatalhado.l·c$ do' prestigioso 01"gü,0 t11'
hll)H'd1sa: Wald,j,r de OliH�ira Santos e' ROllleu J.i;"." Ykj:
l·!!', 1:t"''1�:ctiYam(:,,1c. Uire10r de Hed��ão : c, fÕ!·t'f\Il1ri: lh:�
'".:' (;,'i.�;J,;'fi\ ,;;', sua lÚhidadé. ue· d:estac�ldo 'lj,à,ril! Ú:tn1íl·
nOlmn.tj;uu. 'ttlJ' �ido inarénda por dccUcàção .Juet-cccd9-,
"li, d9S '·1ilJ1.jfJn·s l'nçónúos:"

"

.. Y'.
'. ,

;;O ....;!:lT,\Qtf', ao �",st>jt:i do:}O" all;Jci·�!irio de'
. fJ,\ZEl"A'\ ài}l·(·�'.,ilta fcU�jta.çjj�s,· a HustJ'e tiil:�ão � II

tOdQs qm( <:1:,.11 seu tnÍbalho fazem ,do ..reSpcltá\'t"l' jO''TI,al.
11m 'd{�:-; 'iuahi 'litsta(!ado1) orgáos da inipl'l"osu
:se."

�
.

,,·i. .

. ::, �! :�::.'r ; ':' 'P'. . .�",-:' " , \'�.'.';. �, ,;1
�

.1.1" �. �".:- �(�
No eHch'ê né'ftila vé1l10S "0 prof_ VirgHio AlexlÍtidrlno da SlI·
'Vil da: EscoÍa Bnlsileu'a' de Adm.inistração Púb.l:tca; jUlll.t,
lm�lltc con� ° Dr_ :Antouio (h'UJo, Diretor da'UlvJsUo';dtl I'es·
�oál da use c o sr_ João. Nilo ,Linhru;cs, (�hcfe (Ia Seção 1;1,

naneeira e de Cadastro. O :renomado professor este't; em

vis1.ta ao Palácio da Iteitoria. quando, dN:Ilti-ou (lue a llivisãl!
de Pessoal possui instalações edificadas uos moldes maU.

modernos da administração. (Leia na �tu_ págiuit)

'OS PRECOS SERÃO. MESMO
UMA coiSA NUNCA, ,VISTA o ,"

ONDE? QUAIDO?'-
---....---, ,

Curso de. 'Enfermagem:'
EXAM'ES DE ADMISSAO

J

1\ EScola da AUxilia.r de

Enferiliagem "Madre Ben- .

V�l1uta" est.á COllluuiéauqo
aos il1téres�ados' que cu

, E�ál:nes
.

de Á.d�8ão ao

é'!i!'$b terão· lugar UUb.

dias 19,20 ti .21 do' corrente
às 8 horas;, a, ;matriCula es-

tará aberta DOS dií;l.S 26,
21 e 28<'Ú ag(:'S,to; início
do' Ourso dia .1. de setem

. bro pró:tjmo<

Informações; . praçf1> 'Ge

tülio' Vargas,
.

5

Fone: 3697.
.

Gov�in.Q yai propor ào Cong'ressQ:
I -

.

, A·lista,menta Esco.Iªf. Obrig'atório
BR.As:tii\- !-i""?61l1) - �_ 'Al!skmen6 Eióólar

:' 'j -'í.' '.: �b!!gat6tio e� tMé
-

Ll

, Comenta'�s�·, nos,' qíl"Culos )' ,X?a�. (_J\. mecU�a., pe:hh!t1t4
;>úlimentes de,

'

.Brasília',' , 2r organi3ação anual . �c '

que o GO�'ên�'e redera! de-'
'

re�'stro c,a 'P07;l''',Il:1rão tr.
verá énV'iar aO :C_ongl'esso : 'fantll, !lara, '€uda...T!Iw,4a-
no 'D'tóxi!no mês, ante- mento' das, c!.ian�as
)?l'vJeto à.e lei; il1õtitu'Ülo.O �nos' � escolas.

,�",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CNE estabelece coefiê!entes para reava liaçãolde ativos
. . Rio, 14 - O Conselho

Nr�"
- considerando. que o pa- ano de 1963 serve de,' refe-

_ ,
�""'�"Z�:., cional

\
de Economia, reun; Foi 13, seguinte a íntegra rágrafo 1.0. do Artigo. 3.0 da rência aos anos anteriores .

..�, --"
//,//r'�;� . ,.�f" �,dO' ontem,

em sessão Pletl�"� da resolução íJJ64: ·�ei. n.o 435,'1, -d.é rs 'de julho Resolve, 'tenâo em vísta o

�'. lll�/,", I,' __.-'�; ..:
- I ,'.

• :"11.// ria, com a presença do _!JIl�) O Conselho Nacional de E·
" ul�rmo, .estlpula:,. o prazo de voto do Plenário, em reuni-

i."t, .

t ....
; ':�":)"�'_'h' r:-?!,.

�
nistro Gouveta de .Bulhões, 3 conomia, no uso de suas a· trinta dl�S (�O) a contar de ão desta data:

.1. � _::: �:,;���.. '" \ 1� da Fazenda, aprovou 'l'esolu- tribuições legais, sua Imbli:cR-çao, ;Pf1-:R qu: _o Art. 'üníco - 'Os coerícíen-
,

à"
O . A .

ção fixan�o os coeficie�tes - considerando que, em Cons�lh? proceda;
..

a nlVI,sao tes da reavaliação a que se

.J de reavaliação dos atívos : cumprimento. ao Art. 57 da dos índices rereridos .e. as refere o. Artigo 57 da Lei ..

imobilizados das emprêsas Lei n.o 3470, de 28-de novem pessoas jurídi�s interessa- 3470 de 23 de novembro de

calculados de maneta-a tra- bro de '1958, cabe-lhe a con- das promovam a seu turno, .

1958, revistos por fôrça do

duzír :a variação do' poder trfbuiçâo de fixar es coefí- dentro.tde noventa
-

díás (99) Artigo 3.0 da Lei n.o- 435-7,

aquisitivo c,a moeda entre cientes aplicáveis � reavalia- a reavaliação 'a que
'

estão' de 16 de julho último, com

dezembro do último ano e .ção dos ativos ímobilizados sujeitas; vigência até 31' de ,dezembro

a média anual de cada um das empresas; - considerando que, tra- do corrente ano, serão os

dos anos anteriores. .: - considerando que o Art. duzíndo o' índice" unítãrío o seguintes:
As crianças do Jardim de Infância do Pre- o critério utilizado pelos 79 da Lei -42li-2, de 17 de [u-

.

Ih órgãos técnicos do CNE' pa- lho de 1963, reduziu para
ventório sentiam frio. Pediam �m agasa .. C

ra 'flxação desses coeticíen- um ano as revisões períódí-
de acordo com êst� inverno terrível e prolon tes foi baseado na variação cas dos referidos indices a·

d dos preços por atacado ob-, té então bienais;
ga o. servada no mês de dezern- . considerando que o Art.

Era o apelo da infância. bro :de' 1963 (ano base) íor- 3.0 da L.ei 435'7J. de' 16 de ju-

Professoras' daquele estabelecimentc rna , de dimensionar o cha- lho de 1964, estabelece que
. . ITiado < .Iucro Inflacionário, os índices' sejam calculados _,

1943

tomaram a si a tarefa de fazer chegar aos co- , sobre o 'qual indíde a per- de rnaneíra. a .traduzír a va-

rações geherosos, de nossa gente aquele pe� centagem de 5%, de <acórdo fiação do poder aquisitivo
, com o disposto na lei que da. 'moeda entre dezembro

dido das crianças.que sentiam frio. altera o 'Imposto de Renda. do últim'O ano e a média a·

Num' instante e sem grandes esforços, (:

pelúcia começou . a chegar ao Preventório
numa resposta ,lidimament�· cristã' e em rne

nos de vinte diàs, .foram .confecionados os

uniformes quetinhos e já 'em uso pela me

ninaoo, que sôrri agradécida e hem ag2.sa
lhada pelo presente que receberam.

Agora, pO'r intermédio desta 'colunn,' aE
abenegadas professoras, pe::lem qúe agrade
çemos a todas as pessoas que atenderam

prontamente o apelo, que é mais uma prove'
da generosidade d,o bem formado coração de:

gente florianopolitana.
Atendendo ao pedido aquí consignarrtO�

com imenso prazer, os agradecimé� tos daE

professoras do Educandáric e (�C todas m

crianças, agOl:'a forradas contra o frio.

·OSVALDO MELQ
i I''',fç:"-�'' ....\..

ALUNOS DO JARDIM DE .INFÂNCL�
DO PREVENTÓRIO AGASALHADAS-

Ainda ontem, foi...·n,os dito, pôr. um ào::

professores do Instituto de Educação de Fl(

rianópolis, que esse estabelecimentó ,só nes

ta. Capital está com mais de T.RESMIL ALU
NOS e cento e sessenta.professores.

Por esse índice expressivo 'já se pode f::
zer idéia de quanto a'V�nçainos nesse setor.

."..-'
.'

22 horas

Eleição dé?
Miss Universitária

Domingo _., dia 3Q/8 -- á� ·20

Dançando na- Colina
horas

TOURING eLUB DO BRASIL

/" .. Mecânico-M�torista - Temos V�g�,�pa�,a
um mecânico-m()t�ista� afim de f),M:à',;; elT: /

carrQ-socorro. Os interessados queiráin �i�i
gir-se á Delegacia dô TOURlNG CLUB DO
BRASIL, situado'na' Galeria Jacqueline,
sala 6, diáriamente das '14,00 ás 16fOO hora�

.' d�véndo oporttlhament�, serem �ubmétidos
exame de selétéãQ�.

. .'

"?l,,' _.lJ.�"t:-..",�.�. - ," ""'"� ...::.<Loli...�A04 \,; _., _.:... j .;;Jt'l,. �l

........ _ ........ lP,O (cento e oriee virgula zero)

· - . - . . ..
. '1115,0 (cento e CinG0 vírgula zero)

· . . . . . . . . . . . . . .. '99,0 (noventa e nGlve vírgula zero
· , , < .Ós ,

,: 90,0 (noventa vírgula zero)
· : : '•. 7\0 (setenta e três .vírgula zero)
· . : ,

i"
, .' ;".

,. !i'3,0 (sessenta e três ví,rg.· zero)
·

:
. .. . . . .. . . . '55,0 (cinquenta e cinto 'vírg. zero

· : .'. - . "4'7,0 rquarenta e sete vírg, zero)
............... .: :'1:1,0 (quarenta e um vírg. zero)
· . ,

"

'. . . ..

.

'38,0 (trinta e oito vírgula zero)
· : .

' : , . : '.. .

... / 36,0 � (trinta e .seis virgula eero)
:'.. .. .. . .. .33,0 '(trinta e 'trêavírgula. zero)
· ...

' .- .. : .....
: :. :�9,0 (vinte e -pove vírgula ze!l@l·)

............'.,'.. 'f4,0 .(vinte e quatro vírgula eero)
.. : ' . , "�',' 22,0 (vinte e dois vírgula �ero)

·
'

, , .is,o (dezenove vírgula zero)

· '.' . '.' . . 1[',0 . (quinze vírgula zero)
· ',_ ',' -. :. . ...

.: 13,0 (treze vh'gula zero)
................ J1,0 (onze virguJa zero)

. . . . . . . . . ',10,0 (dez vírgula zero)

· . . . . . . . ·8,5 (oito vírgula cinco)
· ... , , , . . . '6,2 (seis vírgula dois)

. . . . . . . .
) 4,7 (quatro vírgula sete)

'3,4 (três vírgula quatro)
... 2,2, (dais vírgula doi�)

Ano

1938

1939
1940

1941

1942

1944
1945
1946
1947

A RESOLUÇÃO.
nua I de' cada um. dos

, anteriores}

1948
1949
1950

1951
19:32
1953
1954

Hl55
1956
'H157
Hl53
1959
1960

l�HH
'

1%2

anos

, .

Pur motivo d.e r:rludança, moveis

perfeito estado.
.

Tratar,á Av. Rio Branco, 68.

em

Usina,de,AçucarTijucas·S. A.
/

. -

Coeficientes

A-V I SO

'.".,' _ r

,.Acham,s9 à disposiç{Lo dos' senhore� acionistas, DO es·

cl'itório, da Emp.resa, 0t� documentos a que se refere o art.

!.í!:i, ,.do decr._lei n.o 2.6�7, de 26 de Setembro de 19..1O�

Sao João 'Batista, 28 de julho de 1964

Eduardo Brennand
César Éastos Gomes

Valério Gomes

PROFESSOR OSMAR PISANI

Registramos' com : grande satisfação c

aniversário qué tra,nscorre hoje de, nossl) in
teligente ,colaborador, o estimado professo!
Osmar Pisani do In'stituto de Educação "Dia:
V Ih "

.

- ,
,

e, o
f.

•
.

. i ..I.. i JIi,,"
I ',fi4rand-e núméro .de/amigos ir. hOIP..er,a-

ge�r"o autor da côluna "PAINEL", que mar

témem nossas paginas e que se dedica. à li·
taratura.

"O ESTADO", deseja. felicidades.

EDITAL

São convidaclos os senhores acionistas da Usina de A·

çucar Tijucas S;A. a se réunÜ'em em Assembléia Gera'l Oro

chnária do di"!:
1, - Relatório da Diretoria, balanço geral, contas de lu·

cros ,e perdas 'e parecer ciP Conselho Fis,ca}' ao{ e'x�rcíciO
findo em 31 de Maio de 1�64. .

.

-
.

:2: _ Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.
3. - Assuntos Diversos do interêsse social.

São João 'Batista, 28 de J.ulhe de 1964.

o1'10'i·

FALECIMENTO: UTAVIO MELn�

Faleceu no noite do ,:li"
11 no Hospital d:: Carid".·

INSTRUÇÃO E EDUCAÇ1..0' NO 'ES·
TADO -. O Estado de Santa Catarina 2St8

agora figurando nov-amente' como �endo (

que mais brilha no mundo do ensin'o em t�'1d-:
o país.

. O plano de inst;rução pôsto em �xe;:�n·
ção pelo Governo do Estado a efetiva escc

larizàção que abrange, todo o ,terfitorió dE
Santa Catarina, cOm criação de grupos esco

lares modelos. ..e estabeleci:m�ntos de 'em;inc
de toda a natureza e m.ais � criação d.a, Réilü- Edui:lrdo Brennand

ria já em pleno fund�namento; coloc'àm no� Valéria Gomes

so Estado em ausptdt')SQs condições de d.este
.•__.""

César Bastos Gomes

_ &lUiP·'

que, o que demonstra o carinho e dev.)L't· . Reproduzido pór ter saído com incorreções nn

mento do Qovêl'no do sr. Celso Rah;l'Os paré
naI. 18·8-64

com o ensino, ponto alto de sua açlministl'R"
.

ção.

1

PORQUE NÃO TEMOS O 14 BIS..�

Não mantemos nenhum museu de "�Alíqllias aéreos": um motivo

Fazemos questQo absoluta de oferecer rapidez
I

e confôrto: outro.

O 14 bis noo oferecia nada disto e nunca vela a Florianópolis;
A ,Tac·Crnzelro vem todos os dias (coisa que outros não fazem)

nos melhores horários. O avião? Convair, padreia de eonfôrto e

rapidez. Contmue prefeí'indo a Toe-Cruzeiro.

CRUZoEl,RO DO SULJAe

de, onde se encont:rava in

ternado, o sr. Jt<,vio Me-'

lim, natural, da (.iclade de

Tijuca�, competen:;c Con

tador aposentado. qt�e prc.,'
tau ,valiosos serviços' a .cli
versas e importante:" fjt ..

mas desta Capital" :nchi�'i
ve ao Banco do D:}<;envol

mento do Estado d'2 R�n;;a

Catarina, 1'1a Matriz e Cf)!'X1C

tnatalador da agênc)a de

'São lOão Batista.' D,:i.xou

O sr. otávie Meli6 viú"a

na Maria 'L'iliZa da. Cn'Jta.

Melim, sendo seus fi1ll'JS

Xoile da. Costa Melim, t.m
.cionãria da Delegacia. Fis

cal do Tesouro em S:w

Paulo, Francisco Otávb (�a

Costa Melim, Agente Fis

cal Aduaneiro também em

São Paulo; Comandante

Ilmen da Costa Meli'11. pi·
lôto civil residente no Rio

de Janeiro, Eleonora :,1:e

lim Passoni, casada. com o

sr., Carlos Passoni Júnior
funcionário do Banco do

Brasil nesta Capit,G.\ :r,;[a,

ria Alba Melim ,Esmanh(;t.
to, casada com o engenhei
ro Celso Luiz Esmanhotto,
moradores em Curitiba, e

Luiz da Costa Melim, fun·
cionário do Banco do Eg·

tado do Rio Grande rio

Sul, nesta cidade. Posuia. o

sr. Otávio
-

Melim 9 net.os.

Seu sepultamento '·)correu

às 16,30 horas, no Cemité-
,

rio' de Itacorobi, a.pós ('ele

'\bração de missa na Capela
do Hospital, com. grande
acompanhamento A famí
lia enlutada, as �'j'ndi)!0n·
cias dêste platutino.

DR" DARCY IAM·I

Cirurglio lIaalista
.

A'l'EN'DE DtARtAMl!l�
DAS 13 AS 16 HORAS.
.

ONE: 3678 � RUA CON·
.. '

·,EJRO MAFRA, 53.

)�onfecimentos Sociais

c7\� U{�L-t--
. 1 - Nos salões do Que
rêcia Palace, reuniu o

mundo social. elegante na

noite de sexta-feira, para
O movimentado coquitel

.

quando éra homenageada
"Miss Santa Catarina" Sa
lete . Maria Cl'iÍaradia.

93. aniversário do clube
Doze de .Agôsto, o slmpatí
co casal sr. e sra. dr. José
Bagg da sociedade de La

ges.

8 - Eliane Pires, Maril
da Rosa, Vera Regina
Guerra de Araujo, Maria
ela Graça Socas e Tânia

Ludwig, estarão em pauta
no baile das Debutantes

no 'Clube Joinville dia 29

próximo, representando I)

baile oficial das Debutan
tes de 1964

2 - Esta sendo assunto

em reuniões o esperado n
citai do pianista Peter

Schmitausen, a se realíz.rr
'

em setembro próximo, no

Teatro Alvaro de' Carva

lho.
. I

3 _. Sábado próximo no

clube Doze de Agôsto, a

contecerá a festa,' denomi
nada "Quando Setemb ./
Vier" - Como atração a

brilhantará a noitada a

famosa orquestra "JR,ave-.
na".

'.

9 - E por falarmos em

"Debutantes", amanhã es

te 'Jornal estará publican
do completa reportagem
sobre o acontecimento de

.

sábado p. passado,

4 - Comemorando o 1.

Centenário de Lauro' Mar

ques Linhares, logo mais

dar-se-à no Clube Dme

de Agôsto, um recital elo

coral ide Florianópolis. '

10 - Neide María, a

cantora em fóco no Brasil,
foi ovacíonada na noite

: de sexta-feira no "Amert
can

.
Bar" do. Querência

Palace, quando era lan-'

çado o seu primeiro disco,
recentemente gravado pe

la "Odeon"
5 - Bangú: Realizar-se

-à sábado próximo nos sa

lões do "ginastico" na ci

dade de JOinville, ma;s

uni.a parada de elegância'
BanglL A promoção da 30-

çiedade Amparo aOs T'l

berculosos, está sendo a\s
sunto na progressiva cida·

de.

11 -:-- Já se encontra.na
Europa onde deverá pas
sar

.

três mêses, o ,�enador

e a sra. Atílio Fontana

(Ruth.

12 - "Acontecimentós

SoCiaJs�' cumprimenta a

Direção, de "A \Gazeta",

pelo seu aniversário ocor·

rido domingo último.6 - Durante o mov:·

mentado e elegante coqui-.
tel homenagem a "Miss

Santa Catarina", a sra.

Edna Turcinsch, assistên

te internacional de Hele

na Rubinstein, ofereceu 1

representante .' da beleza

catarinense, a nova linha

"Miss 'Brasil", elos afama-

dos produtos de beleza

"H. R."

13,- Na noite de '1::>

mingo Cecilia Medeiros

Jántaya no Querência Pa

lace·,muito pem alCompa
nhada.

,\'"

,
14 - A beleza ds Dum':"

ra, Pinto, foi ponto alto

em.� recente reunião socia'.

15 . - Aniversáriou on

tem;_ ·0 jovem' Walace Ser-

7 -:- Passo)l q. 've�ck.,,,"Qsl_ . .1;.a.tJP..�cf'1;:;- Acontecimentos
em nossa Cidade, partici- 'Sociais,lcumprimenta com

pando das, festividades ao votos de felicitações_

•

INANTE DE BAIta'l'AS, PULGAS,
SCAf�, FORMIGAS E CUPIM
erno com Garantia de 6 Meses
A CATARINENSE 'r",IMITADA

informações pelo telefone 2681

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Por Geol'g 'Muell"
Para o I.F.

como' o incremento do mes-
.

m� em 'oc�siõ�s" críticas
representavam

. 'um duro
'. golpe. O· prestígío interna

cional' que Ulbl'Icnt· se e,�

forca para angariar para
seu- reg�ri1e., 'Urgia portan
to, pôr. .um ·fi.in .à, sítuaeêo.
Urgência -essa que' aumen
tava face -às 'consequ&nci:as
sociais 'do' grande' êxodo:
era considerável a presença
da "ttitelígenzta". e (ia mão
de 'obra especializada MS
multidões que" se. dtirigia:Jil
à -parte livre da Álemanha.
Acresce 'ainda, que mais> de

.

50% dos' retugtados cón

tavaro -menos ..
de 25- -anos

de 'idade e· que ,6'O�5-% -eram:
'ativos 'antes de'procurarem
Q {exíiJ.o·.'

".' ,.

'Um dos mais impressio
nantes fatos da história

poMti'ca de nossos dias foi
, o êxodo, que, por 'mais

'

de

15- anos, empreenderam 'os
alemães, hobitantes da re

gião eomunízada "de seu

pai3� em direção, às terras
sob, a, égide ·da

.

'Rep'liblica
Fecler_al da Alem.anha,

De- 1945 a 1961, quase 3

mi:l:hões de pessoas 'prefe
riram abandonar seus ·la

res, empregos', 'sitliações di

finidas e, muítas vezes, fa'
míMas na Alelniliha 'sob
do�io conrumsta- para,
enfrentando ',�i�iculdádes,.
inieliSlrerh ' nova : vida. na

AlemMilia Oci'd�rita:l.,
MEDIDAS REPRES_5IVAS,

·GotPE PAR,A O PRES
... TíGID DE pANKOW ..

C€»110 é sába'do" ,t�l luxo
de

:

reruiia40S 'sé 'deve;� na

Imensa triaiorin __ dos casos, '

-à insatisfição'�, 'Po!ític,a,
5}uando, ,', não' à 'decla�1idà
'oposiçi(} .'

e, ','; mesmo, . à
,

ati"iÍdadé conspir,fl;t'iva 000-
tra o' térro�r," stallínistá rei'�:,'
nante na assirn;, "cliamada"
R e p'ú b í i c a Democrati;"
ca Alemã. As deciara-'
ções, dos refugiados :J.

testam isso, 'e além ·,diss.o,
é notório lO incremento do

fluxo quando de .alguma
crise política,. social ou

ecenômlca" fiaS que
..

ocor

riam e ocorrem nas· terras
. da' Zona Soviética, , �ssjm
foi a9ós a malograda· re

volta operária de' 1'i de

junho de 1953; e tanihém

depois da coletivização for,-
ça.d� em 1959/6Q.··

.

Tanto, o fluxo .contín�o
e inexorável de refugiado"

Já em 1945, no ano se,..·

'guinte à revoltá 'que por
UlU 'triz não: detrúbou,' o '

primeiro.' "Estàüo; : ,pl101etá
río" da'·Alemanha, ,tipha1m .

sido iniCiad�s. m.eélid-à� re,-,
, ,PresSí\T�s "v';Üland'O .: Rúr UrJl"
'fi� à salda' 'de' p'eSsoàs.�

.

Rs medidas' �dot�da:s .

4p
entao ,pa�� cá,) po��iJi ':li(

,s�paradas em '. P'lgdida; "

àdministrativas .:_._' que V.
savam dificultar as viagér
entre as duas partes' d(

país - e policiais. Esta�

últimas sempre que nãr.·

conseguiam pôr côbro ii

�a

valanch,
e de

',/
trans:liugas ,

iam se tornando mais ('�

n1a�s severas. '

'. �,�
, Entre as medidas de ca-[J
ráter administratiVO, uma�das mais " importantes

fblla de se aplicar a regula-
.

mentação de 'passaportes e

vistos de saída. - conce-
<

bida em .1954, para os ca-.'l
sos de viagens' fora dali

,

,

' �1
-ft---......,
·-......

E-_-.----'--------....,..---. r
pr"��" :

. IIUIT1 .. 'Ml11TA r.n'Sl CUSTARA
MIJS BASATO!

PoBOUE? ,ORDE?

Alemanha -- nas viagens
entre as duas partes. Essa

regulamentação é muíto
severa. na concessão de

passaportes' e visas de en

trada e, saída e prevê pe
sadas .penas para os casos

de írregularídades. Além

disso, .até 1957 era aplica-,
da, por .símples autoridades
distritais. Depois, entre

tanto, êsse serviço foi cen
tralizado' e 'passou a so

trer torte supervisão poli
cial. éomo resultado, cai
raro em 75% as solicita

ções por via oficial de, via
gens ,pára

'

a .. Alemanha
Ocidental.

'\�ALSO'" PROSELInSMO'".
",'

� . '. '

,

Uma: intensa. '�anipanha:
ae propaganda contra' a '

Alemanhã 0'cidental, a

qual
.

clizia que 'os refugia
dós que lá aportavam eram.

<!l:ri.-igâdos à prájiica 'de' es-:

pi'bne,e:ém ou .• íngressar, na.
','Bundesweh,r". foI, desen
vol;yida: Sem ,,;resultado po-.

réín:', Cri�-:se ;p.or' ,inicia;:
,ti:v:a da Sra. :Hilda . Ben

'jâmm, mii:fis�,ro" da Justi
,ç� de 'Pankciw; tá.ti1bém co

.1ihecida. ,como BUde a Ve'C

melha - um novo, crim".

no código penal alemão. O

de "falso proselitismo".

"Falso proselitismo" con

siste; segundo a linguagenl
dos j�ristas da RDA, o

exercer influência ideoló

gica, motivar ,e induzir pa
ra: á fuga.' Promessa c1e
emprego, de moradia, e

eloglotl exagerados sôbre a

Repub1ica Federal Alemã

são componentes do "fal

so proséiitismo", crime ne

fando, para o qual esti:i.o

preVistas' .
penalidade . de

até mesmo 15 anos de pri
são.

-e

'. '�.o;-:,

ó��� TOVOTA DO B�RASaL S.�: IND'. E COM.
�. ; .' '

rAoc;. .

.

.

Producão· e Econômia 1,I?
, •

•
' "l.;. ...

l!.specmlmeme projetado e construido para 'trabalha} com possante mutm Uiesel "Mercedes Bens"
.

de 78 HP-, o Utili·

tário TO'tOTA -BANDEIRA.l"lTE é o veiculo ideal para a atualidade brasíleíral De fato. super-reforçado, of�recendo
�xcelente desempenho e utilizando combustível de baixe vusto, o robusto tTtilitário TOYOTA .Ban,deir;:mte apresenta
emito importante elemento para o aumento da orodutivida ae agrícola, com muito mais economír-J

'

Vá conhecer ainda hoje a famosa Iínba dI' veículos a óleo lJ!ic��1 nn Revendedor Autodzado
'

ao longo de quase 1.400
km de fronteiras entre as

duas partes da Alemanha
e ao redor de Berlim Li
vre - nos limites desta
com o território da Zona

de Ocupação Soviética.
Essa zona . em profundida
de, na qual já era difícil

viver em condições nor

mais, dado ao aparato po
licial e burocrático que se

tinha de enfrentar, passou
a ser população civil. Ago
ra, somente ;'vopos" e ele

mentos dos "grupos 'de
combate das empresas
'�têm acesso às zonas".

'A ULTIMA, BRECHA

. Tôdas . as medidas torna
das por Pankow .eram, ím

J.iro'ícuas, pois (ha:via em
Berlim 'onde' o livre 'trân

sito e�tre a parte oriental
(comuni�ta, mas de aeõr-

.

do com' o Trata!io :Qua<;lri
partíte, não poderia ,381'
posto sob a égide- de .pan-

.

kow) e' a Ocidental (lívre
e, com' "status" que respeí- ,

tà: o citado -acôrdo) , rtói
�a:va' nulo o . eSfôrçó .: de

Ulbricht de imoedir a sai;"

da de seus. súditos., Entã::>,
o ditador comunista" no'

dia 13 de agôsto de 1961,

"

Uma .importante medida

para irrípédir fugas - em

beira não tenha atingido,
de iníéio, a eficiência ab-

'sõÍuta- _.__' [pi o' estabeleci
mento de 'zonas J;Jl'oibidas

,;1't�-.'E:�:U:.
_',;.

, "

Conto da 8.· pág.
Há algumas de -suas obras

espalhadas ,em .Santa Cata
rina. Muitas até, t.aJvez, co'
bertas pela poeira' .dos po
rões de casas velhas. 9-0
interior.
No Hospital de, Cal'idade

.;, Rua Fulvio Aduci, 597

�ua :r;:"Üpe Schmtdt, 33

Tel!ú\mes
.

_:_ 2576 e 639;,
T�strelt.o

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

ano' "''''.'V'
','

... '., '

'." '.
'

,

li
"

..'. ª.f!a�CI'>U, .. ' 'fiCtO r., '. � ç.. " -...
. !IIBrI

de Florianópolis. está uma

cópia feita .na Europa .em
1861: O jovem Tobia� curan
do o pai cego. Quem quizer

. ver, vá à sala, dos médicos
daf1uela casa.

Na igreja .de São Fran·
cisco, também em Florianó,

mandou erguer o muro. As

fugas consequente, dimi

nuiram muito - mas Ul

bricht foi óbrigado a tir:1."

duas máscaras, que aliás

nunca enganaram 'a al

guém: a de que seu regi
me con.ta com apôIo popu

lar, pÕis só o extremo uso

da fõrç,a, tem iI;npedido
aos que sofrem a t;rania a

'(Jrocurarem a liberdade

�or soluções individuais,

pôde' pôr côbro à fuga co

letiva de um povo. E, por
outro lado, a de que está

disposto a respeitar qual-
,quer acôrdo referente ?

Berlim - pois Só o moda

arbitrário e em absoluto

contrário á todos tratados

bilternacionais ,com qt1e
agiu, provam· o oposto.

.

RAUL CALDAS, FO'
FOTOS

Aqui· um grupinho, de

jovens. risonhos. "AIí um

rosto florido' de, mocinh!!-.
ansiosa. Acolá mà.ts m'na
turma de rapazes, estam-·

panda alegria; em seus
semblantes .

e procurando
fingir que n,ão' estão vendo
a máqUIna. '

E .vão desfIlando i:t;ldi3-'
tintamente . a�QnteCimeutos
ligados a diferentes épo'?as
de minha' vida: �ma via

gem governamental�� um

aniversário, amigo, ),pmno
l'arlas de ,praia, �xr�-..(,�s
,a Blumenau; com dis:outas
bolonísticas e palha«B��,s
em Yleira de pis'c�a.
Os . cenários cpn��l11

'ml1da�déÍ: no' velho Ford,
modêlo ,40, lá:'estoti, trena
do no éstri!.\lo.· nt)m verão

pa<::sado eql' ç�mpciriú, que
já vai longe; baile de -de
butantes. :pásseio's. doini
nirai.s de automóvel, ,fins
de semana' em Cána,sviei-
'ras. 'cerrerias peia:s . dU>1as
da lao-ô;1, Coqueiros., ,com

a�piantes orôtós' fazendo
pô!"es esneciais na· areia
inpsnita: e·:dtlra? 'Vêrão', in
ver"o. janeiro, jUlho.

'

Nova viagem. ,a Blume

na,u, com àlmoço em' belís
siD"a �hácara. A intensa
veo-etacão,

.

no local cir

cl1�1ado' por árvores e fo;
lha g;ens de tôdas as espé
cies. faz fundo à foto em

.

('fllP vários pares amorosos,
hoie .tofios separados. es

tão postados em Ul�'. pe-
I •

.

que'1a ponte, situada. ac!-
m�, de um encantador ria
chootr.llo:: Ainda na cháca
'ra:' churrascada,. cavalei
ros improvisados, Que <;8

lan�am em audaciosas à
'venturas equestres, por en
tre os 'descampados do '<t:'
pr�'Zível lugar e um bôlo
de môcas e ranazes ao re

dor. do confortal'1te. . laezo,
eom os det.rás espichandrl
as cal}pças nara tambptl1
ap!'l,recer. Tudõ registr.ado
imnienosamerte pela mi.

Tal'lllosa máquina C1ue. fixa

os momentos na sua ho!'f.t
exata. deixando-nos mOGos

o "'�''''_'-=_
�.�
1.Êí:
�

.�
"

.,
_'.

r,e,lógios TISSOT da
_",,'

t�lmonn 3,512

o M E G A - P r o d u t Ó doS o c i é t é 5'·u i s s, e p o u r

I i n ha

mascofe

para 'sempre'

inflp,finjnamente.
E o temno rel1.'rtde

a.vll,'1Ca. Eis-me al!ora, na

Ql,;.,t.f1, ela Bôa Vista. ..m

ah,.il ne 45 e em S"!(!,11it!a

at."<I.vpssando o V!!'In"t.n �,.,

Chá" em 56. Já em COUl.'!

cahàna, ,com ár bl'm -rr)�js

jo�rial e acomna"hado de

pes"!oas, Que não mR.is "..1:'
tenp,em às minh9S 1'1'1",

�õp,,! No trot.� da ""'1"'�''''q
de em R?. bancan,õo T,l>n-

, polrlo Heitor e na' rpl!ory

cão a um 'Dintor nal,l;"t<.,
•

O àno ",lassar!o. (11'1>,"'''''''
."

i .• "

am por demais

de hoje ...

alegres e o ambiente foi
invadic'o por aquela di;;

,posiç§.o só consegUida =n1
. ocasiões especiais.

Chego ao presente.
tos recentes mostram

.

at,ual fase, que, no entre":
taI',tq, já inicia seu entre

laçament.o com as . vistas

a",t,igas firmando ulll\ con-
\1 jUBt� gl<?b.al".q\lJ�, ,�ão'" ::e

'.diferencia muito. do que
.

perte;'-c'e a� passado.
"
Imagens perdidas no

tempo!

pn'i'l, e�ste,n1'Y) ,'SIiq, Fran- pôsa do Conselheiro Mafra.

cisco da .Penitêneía.. copia- , Aind'lt no· Hospital de Ca

do por Victor; de u�n1;\ .tela rídade 'há outra obra autên-
Salvatore Rosa. .,' ',,' tica:' l!m ,Crucific!1u.n•

.

iI t,,;�eja da Laguna, 'está No Pa�ãcio do Govêrno
um� ,Nossa Se�horâ d� COI1-
�eicã3', trabalho original.
Na cidade,' de Imaruí, o

S1". Pedro Bittencourt pos,
sui alguns retratos pintq
dos por Victor Meirelles,
sendo Que um dêles foi ad,

, quirido há alguns anos pelo
f,"!lecido deputado Leoberto
Leal.

O P1'ofessor Oth::m da Cu
rrR d'Eça possui em sua pi·
Il? coteca um retrato de es·

. há' jll11a' cÓpia da "Primeira

Missa",. feita por Sebastião
Fernandes, discipulo de Vic,
tor Meirelles.

Sua terra nat:>J homeml'

geou,o com a "Casa de Vic
tor Meirelles", um busto na

prf'ca XV de Novembro, se-

'rr,(."lhante ao exI�tente no

P!'J<'se[o PúNico do R.io de

.T",'1ei,ro e um 'gTlmo esc::llar
D3 cidade de Itaiaí

'NECESSITA-SE UM. EXIGE---Sr
PRÁTICA E REFERÊ'XCIAS. TRATAR À
RUA TENENTE SILVEIRA, 25 -,1° AN,
n ,i\R, DUR�NTE O HORÁRIO COMERCÍ
AL.,

.

Fo-

a

___• __ ... 'c"' , _

'. ,

'Instituto de Aposentadoria: e' Pensõ�s
dos Industriário-s�
Aviso às' Emprêsas'

<Lei n. 4.357, dé l6-7 -64) .

o Instituto de Aposenta
doria e Pensões dos. Indus
t'riários (JAPI) avisa às

1j:mpr�sas Industrii:üs, seus
. administradores e SÓCl.OS
ou quotistas, que, nos ter
mos da Lei nO 4.357, çie
16. de lqlho p.p.:

á) poderão ser pagos, até
o dia 15 de outubro próxi
mo ,futuro, com redução de

50% (cinquenta por cento)
do valor das multas ap'i
cadas, os d6bitos, dessas

em.prêsas, ante.riores à vi

gência dessa lei;

.lO'

b) será feita a correção
monetária determinada no

art. "{O da citada Lei, de

todos os 'débitos, inclusi-
've juros e cmuItas, que n'3.o

foram liqüirl.ados nos pra-
zos seguintes:

.

.

I -- até o dia 14 de no

vembro próximo
' futuro,

os de valor inferior a Cr$
500.000,00;
II -- em dua� prestações

metlsais e i�!'t'ajs at,é 15 de

outubro a 15 de novembro

próximo futl1t'OS. os rle 'la

lar entre Cr$ 500.000,00 e

Cr$ 600.000.00;
!

UI - em, no máximo, � O

prpstac(íps me""'s.ai� e sueps.,.,

sivÍls. de "aln1' l'13!J i .... f"
rio" a ér� 3(Hl.OOO,OO cada
U!1'a. a 1)rim"h;� "t,< 1!'i "",

Ol,."bro n�Óy;"no fut,l1t'O f'

as (ip,..,..!';S atá jQ'1JaJ cata

do'! messes sl1l}"Ory"P.,..,l·,

no'!
.

Cl'!!>f'<:: rlP ,.1-'hit"s rI'

va'(')',. s,iuprior a Cr$ ....

6()f' ono 00:

c) ° n1'í1) ""I'('lhi'f!'!p..,t.l),
na" .."",." <:: ""';"";9.s. flas

co··tT'i1"'lil'r,,� a t'j11p, est�o
()b-i"'�,.4r.s �l';"H-"r" $.1.S �"n

'nr�"Rs llJ';,." (lq� 1"PnlllÍrl'j.
,.:If',1:;;' 0111 !'"p-n i ....... f"f"\,..l9�T'(:)in. :'

{'('I .. �«n<ir. mf)�pt,;,·ia nns rf'!S

pectivos débitos, na forma

Valioso como uma jóia ... precioso e fiel
Çl você ... um encantador relógio,pulseira
Tissot será a sua mais querida mascote.
Tissot é uma garantia de felicidade durá;
vel para voêê. Para' combinar com seus .atri
butos de mulher bonita, há os mais vari,o'
dos modelos: tanto o vistoso linha de reló
gios clássicos, para uso diário ou para o

vida esportiva ... como os novos, distintos e

luxuosos modelos Tissot nNouvelle Vague n.
Tissot é o melhor'escolha que você possa soo

nhor. Será sua mascote de hoje .. ,para sempre!

determinad,a naquela
posicão legal (Art. 7°).
d) as pessoas . jurídicas,

en�uanto, esti:v.erem 'em dé
bit� com O' IAPI,' por falta
de recolhimento, de suas

contribUições . no prazo le

gal, não poderão, sob;;s

penas da lei:

I -- distribuir quaisquer
bo""ificações a seus acio

nistas;
II - dar ou atribuir pa"

ticipação de lucros a seus

s(1cios ou quotistas. bem
,como ,a seus diretores e

dern,ais membros' de órg§.os
dirigentes, fiscais, ou con-

sultivos;
,

3) as Delegacias e órgãos
arrecadadores do !APl es

tão em condições de execu-:
tal' as medidas necessárias'
a facilitar a abteção da

vantagem mencionad,a na

letra' a; .

f) as modalidades de pa-
game .... to prpvistas nos

itens I, II e II da. lpb
serão atendids.s direta
mente ,pela Fiscalização'
junto aos estabelecimentos
das emprêsas

I

que. J>ara
isso, deverão desde logo
reunir e preparar seus e

lementos fiscais, dillcrimi
l'1ando o débito (lue reco

nhecem' existente perante
êste Instituto. Outrossim
as emprêsas que jã tive
rem saús débitos' devida
me.nte discriminados pode
rão antecipar-se à visita

fiscal, procurando a Dele
ga�ja ou Agência para. ins
trll",ão à respeito.
Rio de Janeiro, 4 de

a�ôsto de 1964
a) JOSÉ DIAS CORR-mA

'S('BRINHO -",'Presidente.
da Junta 'rnte'tventora

J:S;;S.A

1 '.

.Semana oe ...
Conto da 8. pág.

formaturas das 6a, feira
Visitação Pública ao lL'

BC.

Competição Desportiy:1.
Será realizado nó Está

dio da Unidade um Jogo
de Futebol entre a equipe

e adis- ,de sold.ados antigos
equipe de conscritos,
,Tuiz: Sd VaI ter, d�

Cia Fzo
\

Hora: 0930 hs.

,'1.

Encarregado:Oficial

Cap HANS
Retreta a cargo da Ban-

'da de Música
Locàl: Praça XV

Hora: Das 1900 hs. às

2COO hs.

Baile, . abrilhant.ado pelo
Conjunto (ia Unidade
Local: rancho do 14.

"11'ario : das 2030'
..,,, O hs
Unifo;me: oficiais, sub-

t,pnentes e Sargentos; 5.
.

C!3.bos e soldados: 7.

I Fiscalização: a cargo do
1 Ten Fregapani, com ele

mp,'üos da la. Cia .

Serviço de Aprovisiona
mp.1'lto: A cargo do Asp Df

Rabelo
Ornamentação: a cargo

do Sgt. Pinheiro
Dem.onstraGão de Ginás-.

tica Calistênica
Local: Estádio

F"o.,der
Data: Na semana

Caxias; aproveitando a

realizaçã,o de um jogo de

futebol I

Efetivo: 150 hom�ens
Oficial Encarregado:

0n,., Cardoso
-------_._---

Nada de
REBfTES

fixija em 5l)u
')na de freios
·80% mais no

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C:.", : i'�,;',:l1, rEln.,ou 'aI' "deb�" '[lO'rncmstrirdorà d.� b,e:(��':f O(·;·G-,
.. FiiJi1d.�.çao. F'c")c_�:!..r.. ,: .'. C-uuc "Do"'" de- !l"'ó'"o'''Heler1tÍ ;Rúbsteitl,': '110,;::)'(;.:'12' .,', ," ',', �:,

.

'. ",
., � ." , , ,'" _." -" '" ,

- f;r.�La:,{n��,:;,�az. " 0:11"��()t':;t:. ; .. riO' diá 'quátro pi'úxll1:od9 ',�.i�I?:ên:Cià P9.1&e'� ..

· ,:Ho- .' daquele ifestqéado JCfEal,' acõilteterá o .ca�1ame�1totlj}!; fai�lldo'. de:J:,o'1E:'hq _: ,

"pela pata,: ;ç
.:.

,
de: El1�.ne Mendf-S com n

ç�s de' beleza. 'na i:<"'J,r1')1�;.-: ". "" '

,.

',' . .
. Dr:"ÀntoniÓ Sbis5U·.da Oátatinel�se ..

�Fiu4\.NDO, êln B�:P[�1
R;lI.lJsl:ein, 'seu,'j' Pt'O�t:lj ;:'"
de. belei;a sedo ofe:'�:�dQ:; �
para as dequJallt'�s do' t:-
1,y Clube de' CrlciU!l:u.. '��'(j:
baile de', gala do P'-o�(iJh6

.

dia 29..
's IliMí&."MI

Que:m· vai ctuilst'"",::r lá' sabe!

JAN�l�A,S DS CCIBr:a E f!IS,êUt.AN'fES'
'f)BT�S E .Pt·ltêt�. D� f�rro. d/e alia qualidade ..

�or pr��5,s m�is' ét��.ómitos� já estão pronJos,
. e à, sua di·rtp,�içioi em:

Compensadas. f arauá lIda.
RUA .DR. fULVIO i,DJ]ctE! N,g 748

T�l.foue 6217:
ESTREITO'

,
-', �

, . ,

.'
'

Foi .'1'11ufte

vCl·.Jll.rlo . de F'undaç�:;;o
'. r I ,"' .., I

O :ç'esfllé: de tr,;ntà o ','_\'):.' r)'
debutantes do, 1 DE;'( f �õ:" Radar, para a festa de

rncm ·no�a· C;�lÇi,;�� ..

'

e'i ;': (-
.

1 !}53; (���) acontecerá em

gou ,
a

<

fai?:>. ;3
.

riahho. -, mato, gr,;,lsqqe, 'será ::1 p: l-

ÍIelenitu' ÍvÜr:i'lrJg:, U3.:l1.':"" '!i1.eirl3..:Oiq:adé, a:.. 'esculber
fliUet.€ ChiéncFa, ;\Ál"s suas represeutantes p�F,L c

Santa 'Cat8.Tlna;,.uc. l\7G-t,· _ [l,no,,'05, S-erãó apresenta
'foi apr�s6n\aÇ.1Q.: à' +�l<:l., .:

. ,

dai a:s debutantes �!u i9;::-L.
de presente Behl"l n {;:; "

v,est:'dÓs�.d�ru;�, l1ó;a�'" �,1;'1 '

"

.)TI$Tr.V:El1:A?i1:: 110, .'i3Q�le
nos -sátões cio'>':xrCt0CJ.:(lI ,'. do ;C\ube' Doze. os· v,)nit;
marcando '.

Un11'V' "E!rC.a-rJr;l.. 't�QS; Sebs.stião Réis' 'd0 Ita

ra parada CU," !;;,)l'C�:a 'f', '�'" 'jait .e'.h,a\f", 'Rj':Z��l"'-J" , 1.'.
gânela dó' "granfl'·· n:.�n{t· J;Qinyille.::(Magail Kri1s�;;'"
frm1i11hlO ela �'VhaGln':, ,,\ .(ie,·:Bi'usque, : sempre. acom-
decoração foi <.de" .Gar1ié·:· .panháda., ·!:l.e . Sebast.i::io.
lotti e a orcuestra dé- (!�u;·, A ·D�ft.E..TO�.rA do, Clu
telan, Parabéns' a .Dfreto-; b� Doo:e; ofertou. "úri. as'
ria. do c.uoe Doze i,?- deb,�t�nlei p,�nÜQs b!H':'is:

'(' ,
.'

'r

. ' .

HOJE, .às. 1�.i.P.:te. horas no

ClUbe Doze de f\!!iÔ&t;o,' '&0':'

.náríc. de . Naseímento: d*,
:LAURO'·.', MARIQPES :Ü
NHARES.. ti 'ASSOCidif!il' i' <;"0-

, ","

SU"YIA .. If��pe'c�� :, ·:'d.:J:i, ,
.

SIlva e Dr. José M9.tu�a"- '," � >', ,f,1;.
I

.' , •

v,

1em Comél1; nlareatam eh�.'
' .: A-. 'Al�OCJAÇ.AO Coral

rOlltro no a.lta� no pÍ'oiF,
"

é),4(Fiidlts" d�ntni.' j J ''':l{'
. venta::�s i:.á. ap Rio d'c::

m.o dia ünte c cineo (25)-
,Je �eternbro. �J:allç\roi pa:rp� Ul�Jâ, .,�i),')-

, ��nt::t��.o, 1').3. TV Rio, e Ol:�

O' 'critJiBE Pahk,lJ,�I<;;,'.: tl'a ..
no :.Teatro, : Muúleip:;'l.

promove,u � nà: 'Doi.te çle. <10-· clif!, l;m :dc nov;c.mJm:i, ':..):1
III ingú, u·ma r.eun�q,(J d:;t�, -

çànt� recQ;1cionaAdo l\1J\3'S
Sapta C�lÚrrina, de lS6',j""�
Salct.e Qhtàradto. e� ,\ 1")
\'<m1 '$uq.rd�J; florJa':lóP',JÜ
ta:na,'

tomJJen�sadf!s ,�'.�� Pinh.� ,

�
"

'Amelldóm',
Imbuía

,

�PaÚ-Mf)'r�i.
L�e�

,

GODça!1J"Alv�S
�I.re�t",

"

",'. "Dgao
CedrQ' .: \.�' :, Carvalhn

p�l=tne@!

.: 7:

. '>R\lMlha ': das- Qr,Qt:�d.�às de
. 'Sa:'U1l:il. .-Cátarili.H, que será
"'UIno.'· d,eblltante, "r''',�i ao
,

11,!6 c1�., J�neiro, ��ah. '2"11-

tratar umà or;;'H��!-;�l, i;' ,ll
cantor 'para um ",f1h' .\-;,....

,Agdardem que a' novi 'la :'"

;pr�, ,h{)a, Ho� r> ,...<{. (q. 1" ..

m-esaildf)' " Paraná. :''')''

;<;>is eu conto.

. ""\T,."�JDO ",. ,'"q" '''1''

Orq�ideas, et<"r,-., :�r'::'v.'.
tf." corno ""'cony:tt1:i.r1a: eS1jc··

eia:l..- l\1i�r.; 'r., r-) r"!� li r')/�

saií.ta r::J!S":' ':1 _-" "1':';

E..;f�'\ �'L\RI A 1. '. �J3C:\A,

'C':vr' dos bO�L;.·�� v8;·'�i.6!C0
notados' 'no cOT�j.t(c� do

QU'3rê,'lcia :Rs. ·le�.' fJi (l r:n
Sim]lol.'u 7er(,�,: n·: :\í':li -

ques de SO\V8 '! ).Ii;]) '!ll o

SCl1!1orp, 'T:f":.i· '-""'1'

Ambos confeccionados :y'
'10 costureiro Lf:':l';,

N;O ,BAILE CO otuoe :)'.-

',,,,o de Agústo, notamos ,

H;:{iúha:, do �tI.�L]1\ico GaL.! .

'.rit�e(}se dt':\ I��4 -- :i.�rJ.)..

,"'.'_' '''''1''::1'' '-rjs" t'('I"."';'" li'Iu. jc�,�":; :>.JA �,�. J.Y .. �� ..

;- _0 �... l ,:
..........

ue'. Santa O.1türí:';:i 64
All'a l\;'\urjn, )'ic 1'1 "I:�:j', 't\� �i'.;

,': 1>i111!lU tia dq. S�l'lr:�," CU';_(J,
l'ü�a 64' �.•: Ecly� Ã�:',a't>!, ,_'h-

d.�f., 'GuUjela)J!1m 6� -� L�h;,l

Marià d0 Vall" Siivn: :"ví! oS
S, ·C,. 1-960 .

::. Éjii',ia·.:fl. :H:; �

··v0,rr()t.h: Mi�s �. C, 196'2 --

'J\thú'cia .

Re's: Miss �po!:s
64;'�-:- tifarjsa Ra1nuu.' �

�,-I. { '"

FO:[, uma. llel'L1 o li'�')Lúl,
rade do Lux H(),�d l'f;'\:'J,ar.
O l'J'o'grint.:íl;io, !li)) -:l'!'),',:<

'" EXv! ,To in vllle, a S\)cie.Je.-
.

de H�lrmo'lia Lyra, p:'o-
lnoved, o seu baile elas (�.e
butantes no dezenoye de
sr'tembl'o. O· clesfil� ;:;erô. a
prescntfl'.Jo peIo croni,.,vl.
social RaH Ritzmann, do

a JOl'11aJ de JohlVfllf.>
1 I

',UIÍIMMI•••iMIJI"__,r i

---�--�'-��'- o -'-__._'__

Prof. ViruHi� • ilva,. da fun_�ção;Geluli&,;·Vatgas v:sita Reitoria,
"A, Divisão do P'es$ôa" possui instalaçõe�' �difi€a, das nosH:)()'ld�smeismodernos

'

.

da adrnin,istraçáo'.'. '

1",,'
.,

" ", .•••.;" ,c.o -'

, .� .

\
i
i

"
.

(

"
'

Sale ele.

,- '.

com ;.

I_, �"

----------,....0.------'-

Correspondente: �>Afquivist�
. p'reeisa·osé - Div€tS6s .Àrtigos· de fa.

• -

•

'

'. <

I"
,.,,'.

accItaçao - e�lge-se � �xperlenCla$ l1C

l'êl'EO cartas ·pt,POstal· 5,6 - Fpolis.
I 1.

.

ci]
1)0

AVISO AOS' PESCADO'RES
O Presidente ela "AssociaçãÓ dos Pes

cadores Profis�io�1ai$ '.
. de ' FlorianopoliE

c�_ni.vocq tocl'o's os pes.caq.?t�$j pujas aposen�a
dorbs estão l:>€ndentes e paralizadas no IA·

, PM: a ,compareéerclll ·nP· 'auditor�o da Rádic
Guarujá, dia 10 de' setembro prDxhno� á!

I

10 h OF3.s,� ,ohde: sexG,' q_Pféciado � discutidu I_

. 1T,2stabeleeime�lto q.as referidas'" apo'senta,
t • _' _ ,:,

darias.
A r,::;múâo conitir� ','com ª presençél ·de

senhor Delegado do H��t: fi ·OJJ.ttqS autor.i-'
dades cOl1,,�das,' e 'li��d.ij:$ �d �S,Sl1llto.

(.
-'

. P'EHDEU-SE"ú�à �li�éà, de bhlh'ànt.e� .

". I.:J • '-1..\

de alto, valor estimativ�: ':','
.

Quem' aehar 'favor traZ�� neste ''Jói'nal
que será"r€corhPe�sad6,-,: ,,�,'. ."

'

-:
.

-.

,.",
"

,'21/8/64 � Censura até 'IS'anos

Cille Il��ERIO"
, ,

JEstreito) _',)
. Fone 6295

!�iik .;Morri"
, Rfl.tia �aro ,

o. TRHJNFO '1'

DO MACIS'l'E '

Cinema�oop'e�E�stinancoiot
Censura, até 14 anos ');�

tine RAJA'
, ,(Sá(>' Jose)
.ás 8 hOTa.s

Kenneth Moore
Lau,.eeu 33'1['<:'1'\1

,

Florianopolis, lt:'�{).��, '1.964

é.� 8,horas

Pre�Hlellte
'

• " It>

PROGRAMA :I:)() MES'
, ' " )

OUTUBIO,YOCE:'*'A U� COUSA

LOQ·CA,QJ B18ATOl
t,� "

P O

'.

íl'KI'III:S !!tÔDÊ�.LÃC!!
IEIIAS >HO.IIES. !ÂàA REVESTIMENTOS

em 4.6 RF�f
,- 'I'(OH;ia .. fei:ra:
- Anel de Pago

So - Reservas de mesa::. para as festàs de anivel·sá·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



otldário da Praia de (ãm6ori'd r
Do Correspondente:

CY'ZAMA

Combate aos Ahu&�;:, .dus
:

'-;;!�IJi; "ChalH,UJ';m"a"

'Notícías proc;f'!del1ks ele
,

Brasíl'ia' info'IT!)?jn;� 'que na
:/ '. _", • � ... , v' l- • I

.

t.;'.l/- c.L L vu.,.... _ L�l, é;'Ll.iü,..;r _( ... _1-

,zanàQ verd ..1deH�a· "bJh,l�"
C.)1.1 ...�.: C� .,:"",H!L:)'IJI."l" .'í)n·

sos, praticados por 'xuncloru1r
. ,

1'1C, 1.3, I," ',�_ ,',,<I" '�llapa-
branca". Não sendo f'� ob

jeito de serv iço tais veículos

� '��, ,,� sendo apreendidos em
"

I?>c,sília visando tão salutar
'�" 'HrJ'" acabar duma vea

'por todas com tamanha a
berração contra ,'os cõtres
públÍcos.'

' ,

Na qualidade de ,contri
buíntes, nunca aprovamos
a gasolina gasta pelos "cha

pá-branca" em' passeios,
:(� Cúi1.t..Pl (15 no 1h�....)_.{!8,0._";', c,;,f.rl"

r

-

das freouen.es ..�.- C"ITl'nos.0.'::' • v
J ;.....1,· ..0 • .. U� u. _j ....

de fute 1'.)�. 'víagans .de vers

tl�io.' etc.,,'
1a..8�,'(,t.}O :"r ';:.i . gtl'3 esta

h!�",6 em, eplÓr;:><",l;'6mo, Co:t:n
"

t
�

ft'e'1ü6ncia, ,te:nos
'�

,.
�

1
}; �p,�fjS

1

oficiais
�':'lll'" l�("�(! 9"1'"falS' esta-,. \"J .... ..-c. -I A..... ....,., '

rlUlJ.i� e 'n;1ur.ié;i,p?-i!'\, e" em' rios
,

&a� ',andanqas ,POT ,Haja! e:

l
,jStef:rt H1lf;\s" .t"�t,-'II ·'SftD �"',I[!(C�'

,- $e�pr:e, "l\,1:,�1 �
_' "" ....,,';',

ção "de jógos de futebol e

aós domiHgos então nem é
B'-,m Is1ar:

� .

"

11\;:�os �p!ena '(:et'te�a" çi€
que, 'no' que,' tange '<1P seto�
e-;taoú1.,l, tit<? fogo' tenni.i. éo
nll'.lcul'.l'nto, () pr0cl:,..ro Go-

- ve,n�'ã�?' 'ce�:;o R�mos deter

�ini�á f��' �nedidf;(;' puniti
vás· que o' casó' rOquer.

'

,T�r:1. �;n�,�
�

�iG, n,ár\--J Jhega-"

mos a afirmar que Iríamos

divulgar a relação de todos
OS carors ,ofieiaís que aqui
aparecessem à passeie e

m:"�l mesmo assim os ·(.ue
;''::' julgam � "intocaveis' l:r-

:1! 1';1. u medidas acautelado

raso

'Vamds acabar duma vez,
por tortas C01Ú tarn&nllO"a
buso poIS si todos os con

-trlbuíntes da Naçã(j, '''do
Estaelo' ou do Município pa

gam religiosamente seus
"

nnpostos. não é, para verírí
;,"'.�llqs gastos de gasolina

, com passeíos dos que se

utgarn, e..roneamente, "pre
rilegiados" .

: ':;.:cUl'sã) Pr-ah de Cambo
rhi-Rio do Sul

"

,

,
A, mocidade do mais novo

r �unicípio de Santa Catari

n:a que é sem dúvida algu
ma esta "nesga do séu na

terra" está treinando com

afinco suas equipes, 'de fu
tebol de' salão e vaiei bel!
"etc I' ,l1.1fk;culino e �;3tor

I
{e-

. , '

'-'1I1lDO para a' realiza;;ão
t:1;:'ô, g-r:õndios'3. excursão
'\ Capital do Alto, Vale do

Uajaf.
-

';egund':'J ('cnS()(!!l'7'10? ,'P

";"""l!", úint.rQ dos próximos
, 'ài�� 'p!imeiramente' iremos
,recepcionar os �apaz-es e a�
'noças da tr,adicióo1:t1 rep':e,

-.;e;'1'ta�ã9 do' "€al'&vana", de
E'io ctn Su1 e, lQgo após os
n8sws 1� estarâ9:' ,.,' "

'Retomando em dias· pas
.- _1-, "'-y ri,... rl" Sul, esf.a-
mos cri): çond'i,çõeS de, aftT.·,
mar, que to'dos, os integràn
'te�Lda Cdm;tiv<1 dQ 'Balne<í- .

rio de Camo�r1ú,�erão con-
, '

"

j.'

;'" Cervéja Suec'a Cara ',O 'Mundo'
:És'iÍ'0C.�V\:'-,A· _:_'q ::-.:� -

-

bricada.
"

-

de ,gr�po de' '�loricante� de Os �utros m�mtíro;;; l.tJ
eervl>+a S�t'" '

-

,'grups internacionai slu.
'}. , ,

gB�ema, -:;":Uil d�s quatr� 'Allled Breweribl'l pi'l íng(a-
�o.s da :�ova. couipa:Hli�t 'tert'a., JoQ1:)., Labatt Lb'.1a
lnteh:iaciOtwl' de fái)Í'\c�t-', nó Qá'rÚtcúi f;' Uniom' niL
ção de 'cêi've,à, Skol I1Üúr'" Bélg��a.
n�tiona,l �tda., que -se' j,1!-'>- ,�� nova:' cervej�- e, :d')· ti-

',ÔANCÓR S.A. rndôstria Mednlca
ex. '_1 S09O. E..d. "'.... DANco•• IUO
Representante em' 8lume!lBU :

"

Ladisfàu ,Kuskhoswki
.

'

'R4a 15 de Nóvembro n.O· 592
1.0 andar. Caixa Postal, 4C7· S. c.

: 9s quatro gru� cr�e
".torú.a..u, ,a ,'::'.KI:'J�, Ul."tl1"ua�I()-

1Aa1 r.:t:ft,.:Svh:l;':'(� l.u�/�er.�',\l":_
alis, ud.11ve :ue ou ct:c'!l:Ja
r.as l:10 l-�.aui:!., .:!..,�::I.uos

LJwuOS. ou�. Uo4JIt,U e

.&:.s.11<4••1a, Itt:nuo lÚWl'tI.,,,..;:s
lAXu.�ill> e l.u.a.útea-os: I!;n
outras' J.t)' la:;j':l�a:.-; ua .t.s

�ui1a. .1:b���, .l\:m�a ,e

mulás uCJueuWiiS. U too
sur�

,

- nevera c(��t2eul::t
tanUh:m llC�ti..as U� lusra

m�a.o Pal'á qu�, Otúras cer

veJarias proutu.am a, ctlr-,

veJa bKm: ao Oi i�mo ttl.Il

po que' mventtà o capital
e coustltwra. novas cerveJa

:ha:� .

em regiões amaa OllO

suficientemente abastJecí
nas.

dignamente aomenageaíos-na
qucle recanto de nosso cera;
ção, inclusive com uma :1!&

.

gre noitada dançante no Ciu·
'

Ú�' de C:l� e Tiro ":oi�� '�e
lho",

'JInb;.t:ilr�,d'i local ezn sua, c;on ,

fort�vel '''KOM;BI'', "o mes.: .

U1Q devendo acontecer c";m �
o sr. Li:r..tlolfo Sc1l1urp com '

sua camínhonel e' "1:<'-1:' , e

também limousines de ge�· •
tores de nossas.' atletas de-

Paze:r�os por esta ool1,ma verão acompanhar tão S8'lU

�llm apelo a0s atlétas aos. l,úl' excursão a,qu,ela c1�
'l'ubaro...s, Ta:t;>azes na im,e-' serrana sempre "pródigQ',G i'
tol de salão e do vo�ei ,e gentilezas para ;,.", �.:..;.,' r

moças do vol�l, para que vísítam,
compareçam aos' treines =,

: C';I.l:iO não seja possível ao
programados para que, "oa1l ',Direwr de "A Naçã;o�' Edi
próximas disputas ínter-mu- ção de Itajai, o, bom amigo
nícípaís, consigamos a te..-,. ;Ni!to� Russi' acompanhar a

,

uzaçao de embates r.enhÍdós' comítíva d� Pllaia':.dé' Ca,m-I
e sensacíonaís. "

, boriu,' se�ire;Pos :represtÍn
, O sr. Luízínho .Fernandes tando também' Ó jornal' "O

- • ,\ .

t

Estad0:'j , de Floriá.hopob.5', ..

«;J' j •

'

f,-;
levará

Alfredo Silv� ,_" - prontos para .lbes. se�·,
-. :r.

�
" �"'.t'a)

Sexta feira, vinte e um� ho

ras. Ruido
'

de motor de a11-

torrióvel, algumas pancadi
ilhas na' porta, ,Edg'3.,r

'

Bo

nassis (l,t Sdlre, entre. <lp.re�-3
dF.!mentE ('pmun;�;aflqo que
'n' ha ria si.d:J ;"""1d.ict',dt: o.{i.
);nl"-'1enf-e �-;,zl.::) t'{ü�is�r:-;6 do

TrabnVlo, .i-U!!t,;rlmn�e' , �: 'fi '

os cole'!.�,s ,JG'!:ge Cherem,
Ourfvl;l,lc1o Goulart ê F,)�'n:rl-"
do iil1h:;tres� d� . Silva pura

compor·o. n'esa ,'coletora 'de

'lotos no d'.0 da' p�meira e-

CJ

Pela ordem, a chapa : nürne-

1'J 1

nol'f;ra di�et,,:-ia dó

do, Pai SUl·p"�:3a.

"

�

CV"'!J:Á)�'t<1ranj.
mente, perdoamos e esta·

GASA,8 l\ VENDA ., 1"':.1�
� ;o tresidêncin de 2 pavimento� c:: -��;j � cada. 3 quar�����:'���

,

de;e.n-
�ênclas podendo fazer outra l'Bsidênéia no térreo -" Rua Tobi.as Batreto - Es·

\teitJo:
"

I rv;q ;Si': • Sobrado na Rua João Pinto com es(.Titório e fmldos para o mar com grau-

1Ilt" depósito. Bom para l'enda ou edificação - Grande investú)1e.Jlto iU1;0biliã;rló.
, * !residência tôda de pedr!:l. com vista para 3, baia na Rua Maria 'J'ulia Friln,

to .;..... 3 quartos. Quilital �ranQ.e"
; (I Residência vazia a rua Tenent.e Silveira, oportunidade para bom negócio.

,
,. Por moUyO de ser transfárido desta 01dade, �nde-se �a residência com

am'tlla obacára. jarditn e horta bem CUidada., Rua Santa LUzia junto a Ciclade

thuversitária - Tt:(ldade. Financiado em 20 meses.
'.

'

• Veldadcira pechincha, 'Oma grande casa bem dividida. �m garageí'n llQ,

Bom 4brigQ ......:. Rua Tbeofilo de Almeida jUllto � praia. :Preço à ru�' 0t1 .

ltoOJJOó,oo. .

'
-'

lO .An1plá residência com 185 m2 de área ul;iJ - amplo living - 3 quartos e

d9mais dependências - armários embuticj.os à Rua Garcia, esquina da Rua' São

j� no Estreito, parte financiada.
\

<
�

>

'tf;RRENOS' A VENDA

,l

) ,

PROPOSTA, DE QUOTAS
DE PESCA PARA O
ATLANTICQ NOR'fE

Oslo - Agôsto _.(�!ol)
_ A 911 Conferência Nór

dica de Pesca realizàda em

ReYk.JaVik, o senhor' K1aus

SUIlIlAnaa Dire·tor :t-.iõrue

�ê& de Pesca, :reivindicoU
para o ,Atlântico Norte 'U':l1

sistema de quotas de pes
cá., sob, rigorosO contrôle

mternaci()na�. Se isto " fói'
impossível por razões polí
,tlêas, ó sêilllor B�naa
entende que' os pa:1se� tb$.r.
téliós deverãó aigit Por
conta própria e' introduzir
as ,regulamenta�ões neces
sárias para tôda à. n:rea

da P!ataforma, OOntinent:al.
O senhor Sunnanaa ,lecla
rou qiíle é �selJlcial 'l1m1�u
a pesca .nó Atlântico Nor�

te a titn: de l'1sseg,urar� \11l�a;
prOduçãó razoável e pet.
n'lanente.

ç
OSlo +... AgÔstd :u. (S!)I-J) •

� Oficias das marltiliás io

glêsá.s li} ltállàna Vieram
rêcentemente à Nóruegá·',.
fim. de- àssistit

'

uma' de

m6nsr.raçãô :do' '�IglOO' 'flu
t\là:1'1t.e". Fab'ricad�C' lleló'
l<"1redrlkstad Tremaelfabrik'

,S�VS,' Fredrlkstad,- essa jan�
'i:;ada de m!lvament;O já ha

vla �ld.o anterior.mente �.

.. Lotes nos Barreiros e no Aeropotto ...:;.. F'fuanciados.
,

'

"Oportunidade úmca: Lútl"s nos Barreiros, próximos à rua Max Sonl'amm

J- Prestaçó9S mens;:)js de Cr$ 15.000,00. Medidas 24 m x 29m, Terreno firme.

,���, .. TERRENOS NA LAGOA: Excelentes lotes na melhor locali2;açãQ da Lã·

�ôa., io�i tranquilo e prestações mensais de CI'� �O.Uuu.OO.

I '

'.

,Monumento· a A1üta-'
- "Gal'ibaldi

provada pela::; _ utoridades

da N"oruega, Dinamarca ,e

finlândia.

TÉCNICOS NORDICOS ,

�, 'PARA. O' EXTRE�O
ORIENTE

trução devera: -_1l"1�' <.oh

cluída por volta 1e 1970.

LINlIA. DE' HELICóPTE
ROS PARA A l\IA:lOR GE-'
Q;IRA DA, NOR;')RUA

"

,
r

6s10 '_ Agõsto ,,- (SDN)
..... 7'écnicos.dos quatro paí
ses nórdicos Dinamarca,

F.uuandia, :fioruega e �u�
ciS; -

-

foram ao Extremo

Oriente' 'à -fim de estudar

as' 'possibilidades c'e inst3.

.ção de inqústr'ias de be-
• ueÍ'icialJ;rento de madeira,
nt1 ijelta do Mekoug.,�8Ses
tt�Bálhos serão fin'a'1cia' (,"
por esses países. �m Ban

gkók o Embaixador da N(·

ruega firmou em nome (:.
.

quatro países n ;f.('I!cos, U1:'l

�côtdo' com o� re]'>l ese').ta .

� do Laos, ,Tailândia,
Oambodia e Vll:li,"aní. Os

estudos tetão - !nlC'io n0S

ptbx1fuos I!lês�él'l e de�erão
'se pról()ng�r .)Cr n'ldió a::.'í.l,

·Vende;se
I

u'm Estrifó'rio'
, '\

C�ro'�a �áquina de escr�ver Remin
gton" '4 meSl:!s, u� Arm,árjo, e I, 2.. pptral.ll;l� ,

tudo de' 1mb�a. um Cofre ® ferro.:' um' Iii
·t1Ui� e um.á'9tensa de}erro. PrêçQ de ocas} ..
," ia

'

,: <" '� ',,\'
, .,

Ver ei h.:�tar n� ló.jé;l A Brasileira, ctr.
ffell:W do Cine Glóriq, po ,Estreito.

, ..
'.
'. t

Missa de' Séfrmo ,Dia
. ,·,O:'ávio:Melim

�ati,a LPiza', esp6sa, I-one, llmen, Fra
ciséo OtáviÀf;Jtleol\or�, Maria A1bà e Lui�
�Vio, bárIas, Leatidro;: ROdrigo Otávio,.
Cláudia� LeUa e Luiz Ed'u:;:rdo, netós agrade.
�em sensihilüádos a th:h)S"que os conforta
raro pelo passa.nfento de seu inesqueciveI
'Otávio, € convidam parentes e pessoas amii.

gas par� a uiissa 'de sétimo 'diã, que mandá.� ,,;

. rão rezar B,�, feira, d.ia· J.}8" :�ás, 7 \ horas na Gq."f,1!
tedral IVletropolitanâ. '��__ .�__ '_" "' __

""

.."i

CASA DE tONC'tRTOS
/ ' �'EDVA.RD- GRmo" ,

08\0 .:__ Agõsto :._- (SDNJ
..:.. Pari!. coniem::ll'1.:C o tlQOo

ànl��árid 'da fmldà:/io
de "Bergen, as aui;oildades
tlessa Clda-de dú��ti.nim
co"stru}.r uma càss; de I(,-,r"�

't �. <' �
..

'i

certos,' �edlca{la rt. ,'!'ert10ria

do c.on1pcsitor \ �"_O!",Jf)glH�S

ildva.r�, 'eg:, e�J:;�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pela Tacc1 ,Bra-;if
.

.
. . t ".

M·.

,AI.So- ... or ....

Acomy.;anhei a re:-ortrge� con' �ô ,ia 'h�
tenção e foi possivél constatar que b ��pre:"
sentante de Santa Catarin� foi; stip.eriór ',elt
tudo e por tudo esteve sempre aV3ntajâdc ..

no marcador e colheu aplausos até,' mesme "

da torcida adversária: Inicio.u levand� a. me-:
lhor fora do' campo, an:es. da 'p�:ida defen� ;

detido-se contra as joga.das ,des!:eàis de UInf
imprensa que tentou uma ,pertuhação ,psi�07;
lógica. Houve até um jornal" quê, 'anun.,:iQl,'
destaque a r.ealização de uma terceira 'par,ti- :.

da, fôsse' qual o' resultado.
Amigos paranaenses. E,etirem o cader

ninho da gaveta e anotem mais êste resulta
do: 2x1, para os Ca:arinenses segunda patti
da vá,lida pela taça Brasil - Ano de 1964

Amigo Dite Freitas: CqnheÇo-lhe come

um homem de fé. Mande henzer o G�lego
,

Esta é a segunda vez que os homens da re�a.
guarda não dão or:ortunidade para que o:

,torced'or.es de Santa Catarina festejem o sel

gol decisivo diante dos paranaenses. Gol!!
de Galego (vibração da torcida catarinense)
O que é que houve agora? - Gol' do adver-
sário ou penalti.'

.

i,

Maringá... Maringá.
Agora que tu partiste
Aqui ninguém ficou triste
Muitos íitar.:m por lá

Maringá. .. Maringá
Guarde éntão ,esta saudalle
Ainda poderá voltar!
La em tua bela Cidade.

Equipe do l\1etropol, parab,ens. Partire,
':a:os agora pa[·a'q�a),'6�auchacla."

.

.

.

. .'

.'

_, -.' ,-

:':, :�;.

I

.RÉDATOR
Pedro Paulo Machado

.COLABORADORES. ESPECIAIS

,

,

Iva TAÇA BRASIL
Em Curitiba - Gremio

Esportivo Maririgá 1 'x Es

porte Clube Metrc ',lol 2
,

,Em GOiania -' Vila No
va 2 x Rio B'ranco O

Em Aracajú - Aracahi
CO!1fiança 4 x campinen
se 1 ,

CAMPEONATO GAUCHO

.Em Porto Alegrp _ In

ternacional 3 x Flcriano I)

Em Rio Grande' - RIo
Grànde 1,'x GrêmiO' 3 I

Em Pelotas - Pelotas 2

x Fatroupilha 2
Em Ca�ias do Sul- Ju

ventud� 4 x Guarany Z

Em São Leopoldo ,Aymo
ré 2 x Cruzeiro j_

I'
CAIVIPEONATO MI'iEIRO
Em Belo Horizonte'

Atlético 1 x Siderurgica 1

Em Sete Lagoas - Alné
rica 2 x Democrata O I
Em Uberaba - Ubefaba

1 x �;�scença O
Em :P:a.ro Leopoldo O x

Nacional O

CAMPEONATO
PERNAMBpCANO
Em Recife - Santa Cruz

1 x Central 1

CAMPEONATO BA�O
Em Salvador _ Flumi

nl;lnse � x'Gálicia 1

CAMPEONATO
CAPICHABA
Em �Titória' - Sa '1tos 2

'x Vitória ,I
,

San.to Antêi�0o 2 :i Corín
tians 1

HÉRCn-IO LUZ 2 X

ALMIRANTE BARROSO 1

, O cl�ico d�ta.zon::t es
tava ie/)ervado para :t ci
dade 'de Tubarão onde es

tal'ianl' em . luta Hercílio
Luz e, Almirante Barroso,

T)epois 'de várias c�mfusões
o Fiêrcílio' Luz conseguiu

.

vencer, '2 xl, depois de
estár inferiorizado. no mar

cador por 1 x O, VirgHi'J_
Jorge foi' o árbitro

.

MAR.CÍLIO DIAS GOLEOU
.

,'AO' FERROVIARIO: 4 X O

': 9 ;'. Ferroviário perde:z
mais' dois' pontos na tard.e_
de domingo, ao ser golea'·
do pela ;representaçãq. do
Mareílio Diás, pela'conta
gem de 4 x O.
O clube portuário, jogou

uma bela' partida, acaO,!l?:l

õo cojrí as esperanças do

Ferrinho
.

de conseguir mais
dois preciósos pontos' fóra
de casa, permanecendo os

marcilistas na vice lidr)l'ftn-"

ça do certame,

COMERCIÁP":'O COL(!!!:U
TRIUNFO EM IMB':TUBA

POR1XO

o Comerciário teve gl'ar
de trabalho na tai'"1e' de

domingo para suplantar a

eq,<l1Jje do Imbituba, lá na

Cidade portl,lária,
O j.ôgo t:i�J�SCOrrel� '):1�;

tante equilibrado com I)

�n1T'erciário mais tcic:":Jeo

porém éom o ImbituiKI.
multo lutador o que wio

valorizar ainda mais o

1 x 0, conqUistado
"

pelOS
.criseiumenses.

MINERASIL 2'X
UR'['rSB:ANG�, 1

Atuando em, seu �·ei.tuto,
"; Minerasil, conseg"!1iu C.)

�!1er mais 11m e";�upcn,�J
H�!:unado pa-'�, Slla� ,'(ores
1><' suplantar o Urussnnr�"l
) u placard� d,e 2 x �.

CAXIAS MANTEVE-SE NA

nGE' ,LmERANQA A,O
DERBOTU'9'TUPY: 4X2

o Caxias -veueeu o clás-
,

sieo joinVuense,.· pela con
tagem de 4 :li: 2, 0 'clube "

alvi-negro da "Manchester
teve pela frente um ad

versário lutii��r que �a- (:.,
, mais

.

t.we ,'fÔl' a-",para

»

. O OlímpiCO após' perder
surpreendemente para o

ALie. ticO de São Francisco

na última quarta-,feira,
vingou-se no 'Fstrêla, ,g:r
leando-o por 6 x 2.

PALMEIRAS COLHEU

VITóRIA POR 3 X 1 ANTE
O PAYSANDÚ

O Pahneira que neste,
final de campeonato vem,
subindo de produção, co:'
Iheu na tarde de, domi)1go
mais um resultac;lo positi
vo para suas côres 'ao der-,
rotar o Paysandú pela con

tagem de 3 x 1, mercê de

um melhor trabalho,
Com isso o clube e.sme-

'

raldino, melhorou sua po-. '

sição . na tabela de classi

ficaçao,

POR 4 X 3 BAEPENDI

�VITORIOSOU-SE ANTE O

IPIRANGA

Pela contagem de 4 x 3,
a esquadra do BaepencJi
conseguiu mais um triun�
fo neste campeonato cata

rinense, agora diante qo
Ipiranga,' em ,cotejo dos',
mais movimentados que
chegou a agradar pelas
!alternativas do placard.

INTERNACIONAL ,VENCEU
CLASSICO POR 2 X 1
ANTE O OLINKRAFT

O Internacional em pa1."
tida das mais ocirradas,
dobrou ao Olinkraft, seu
mais sério perseguidor, pe
IR '1',..-tsHI'p.m ne 2 x 1, em

eotejo que teve seu deseIl
rO.ar no estádio Vidal Ra
mos,

-

OS RESULTADOS DA '

ZONA QUATRO

Comercial 1 x Sadia O

Alvorada 1 x Vasco da

Gama 1

Imaribq-l,x 'Hervalense 1

MAURY BORGES _: GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
.

RUI LOBO - MIL'roNF. A'VILA -. ORILDO LISBOA
MARIO INAOIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

./
,

ABELARDO ABRAHAM
.�._...... --,_._

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

(C

.' i
�,

CAMPEONATO<� CAltIõCA
,

DE ,ASPIRANTES
.

: Em Maracanã - Fla
mengo 4 x;America . O

Em São, Jal1.uário _

Vasco rla Gama' O x Bon,:,,'
sucesso O
Em !talo deI Cima -

Campo ' Grande· O· x São

cristovão O

Em MoC!a ,Bo.rJita - B.an
gu 1 x Olaria O

Em Conselheiro GaIvão
_ Madureira 2 x Can�o no

Rjo·2
,_

CAMPEONATO CARIóCA
DE PRnFrSSIONAIS
No Manlcanã ,_ FUtmen

go 1 x Améri�'l
Em São Januário -

Vasco'da Gama'3 X·BollSu
cesso o
Em Italo deI Cima

Campd Grande, 4 x São·
Cristovão' O
Ein Moça. BÓnita _ Ban

gu O x 01ària O
Em Conseiheiro Galvão

_ Madureira 3 x Canto do

Rio 2

Precedido de uma bela a�te' â fra:q.llé.z� ,(:(9 ��V:�f- tos à ':di�t;1rqia. E foral!! do-se que a esqi adra .pos-e reabilitadora vitória só- sario que. ap:enas se défim- certeiros; e, víolentoà.. não talísta já não pc.sue aque-bre ,o Comerciário, nos do- de
" ,.'

'

. ,

. '
.'"

, ' ,u.
".

: ",;'.""., citbendo'. ;Culpa:ao 'goleiro le vigor e coesàc que-tan-míníos dêste, em Críeíúma, Sômen�'e .

tio lll�iO," 4ô. ":_�V�'lmO�l "p�iqua.nto, verda- tos comentários, proptcío-imuito se esperava da equí- campo é que ,:0 Avaf''j-ogoQ, 'deí�ameni;�, 'índererísáveís. no íníeío do certame. A�e-pe do Avaí, anteonter.1, futebol, CQI,ri R9gé-tfo;é ,\1a ...., O llri�eiro marcou-o nas 'o. goleiro ,,'lalmQ� sequando teve pela frente a dl h 'lei d n _'
"

n o muni an o a" aw. "Ca�rallaZzi" aos' 4"3 minutos houve com destaque se-modesta falange do Postal d f nte
' .'

.�..:.
.

'"
.. '., .

e xe," que no, '�ntlUi"", "d.o primeiro;' período,' de. cundado por RuE ens, Gua-Telegráfico, "lanterna" do f t à t· d
. ,.., .

, .,

.

certame.
ren e me "a -8,' versârfa, fora da: áréa; após receber rá, Alípio, Bezerva' e relê.

�empte '.�ue. ade���,va a
l um lanç�in�nto rasteiro No avaí, ,apredamos osSem Gilson, Nery ,e Ger- area perIgosa, heslt.aYIiI- co- de,' Vaâl:ilho 'que no ,lance desenpenhos de 'Hogério (ocino, que constituem peças mo nunca,

.

tanto 'q�e ',�Q '. se .' màe.h.:lÍ�ou· de .leve.,' O melhor em earnpo), Jlapreciosas da equipe, o Av.aí \ se regístrou J�ma .sÓ "�qe- sêglmdô. foi-Ide autoria: de' milton, Binha,'.· Mirihho enão realizou o que se es- lnha" dentre' 'da nlElBMs.; «: •

Renê, o' qual:; recebendo .de
.
Vadihho, como, tons, seu-

perava do
-.

quadro, ,mesmo Os dois tentes fõtani �fei'-·.
.

Re�h'laldó, adentrou a área do regulares, os restantes,
no seu' .setor e -defertu po- à exceção de V'àl)a, : que

B
...' ,

tente p�lota'ço, fazendo "o continua a não. :,ustifi ''1renzedura para o Galég'6,'
"

balão de ceu�o ganhar o a sua escalação.
'fundo, das' reles; no ·ângulo Um sururú de ,propor-

4L,.� SltV� ,

"

�querdo' 40 arco.�.' .'. ções verificou-se nos 'últi-
, '<A:' puiná, pobre, �in téc- mos momeJltos 1� peleja, '

, �ieà. e regular em entusias- quando ,o lateral Valmor
Não tive o prazer de assistir 6 jôgo, de,,' llaQ; foi ,'d�s' ma�s fracas se empenhou·,em lut,a cor-

domingo passado, em 'Curitiba quando :,c,
'

;qlle<pres,�n�ia�os:p domí- poral co.rri Regiunldo,' que

M t ,1 f' d
'

. I'
- pio: avaj,ano', fOI n.a ,pro- pode fier considerado como

e rapo, rea lrman o a sua categcrIa, ; Ir:OU', porção de' 11 para'l, notan- o culpado maior do lamell-

aquel� -es_rinha que se havia atravessado ,Ítt';' ,",,"
..

, ..

garganta ,cresde o jan�ar com oolín!!aS e' bo,' ':�--�Pl---d-:-E----'-· d 'P" �,

lotas, era ,redondas ora quadradas, vêzes 'sbl,' '" atar ,sporfl.vo O, aiS
tas ou�ras "A].\JIANGU�IRADAS" .

d '�l':,',' . CíU:fi>EONATO CARIÓCA Em pres�erité Prur',e'1te
. " "

O U .1 DE. JUVENIS _ Prudentma O i: Noroes-
mo Jogo corri o lVlaringa, no Estádi(\ "Ador!c.,

'

',(última .ródada). te O
"

'

Konder".
'.

",
. '-

::, Em 'Ribeirão Preto
.' Em ,General Severiano - Comercial Q" x' Bo':afogo J

Botaiogo à x Flumipense '5 Em 'Campinas -, Güara
, "Na ' Gavea, - Flamengo ny 2 x Esport�va de Gua ..

1 X \Vasco da aa:ma 1 ratinguetá O

.)Em Moça,'Bomta -, Amé- Em São José do Rio Pre-
rica '. O 'X' Bóhsllc,esso O to - Palmeihas 2 x Amé-
Em, F�gilEiita' de 'lVleio - rica 1

S�O Crist.o"Jão ,4 x Bangu 1
.

Em ltalo deI
.

Cima -

'câmpo, Grande 3 �'Portu
g'úêsa' 2, '

.

Na' Ruâ BariJ:'i - Olar;a
3� x Mad'ur�irai' O:

e�)lATO . PAULISTA
. DIVIsA0 'Etft'EGlAL

Em Sôroca·ba·, � São
BNlto 1 x 'PQrtuguêsa de

t>eSPm'tos' 1
11m s'antos - Santos 1

11:. 1<5 de Novembro' de
,
Pi

racicaba O
Em . Araraq_ual'a +- Ju ..

1 x. Ferraviária , O

be�9is
.

de 'empatar .pela contagem mini
-. rria rio'esÚídio 'A,dolfo Konder', contra (J

Grêmio Esportivo lVIMaringá, o Metropol
.: t�ve sua jornada.dificultada pois teria que

'joghr,em Curitiba e vencer para poder con
tinuar nas disputas, nesta sexta edição da

.Taça Brasil.
O . clube' Tri-Campeão catarinense se"

. guiu para o Paraná um tanto desacreditado
embora as atenções de todos os catarinenses

tável aconteeímento. Ou- ça e o arqueíro.: Acácio, 'esÚvéssem :voltadas pará o cotejo que teve
. tros de ambos 'os lados cen- que no 1° ,te��o ,

t!n�rarJ.' .p'or cenário, o estádio 'Durival de Brito
-

e
'taram' 'separ,�r o!, conten- em

, substítníçâo a Édson , ".,' /.
'

dores, 'sendo ,por�i:n ímpe- que se contundira. �esti1ta�' Silva.
.'

'....
.

.'

'

.dídos por' nova troca. de do: quatro expulsões, pas-'
.

. .

socos' ce ponta-pés de éie':' sando.io arco
'

avaia,rió, à Desta 'f�ita, o Metropol atuou bem me-r
.mentos '.dos dois ladcs, guarda de Renê que .não .

'.

1tenuo o" árbitro acusado. chegou a' realizar. uma só lhor que seu' antagonista e consegUIU a a-

além dos dois jogadores intervenção. '. mejada classificação para enfrentar ao Gre-

_éi..;.t_ad_·o_s...,,_o_d_ia_n_'t_e_ir;_o__c_a_b_e-_.......__c...o_íl_t_,_u_a_,_7_._P_á_g_, mio Portoalegrense, depois de ostentar gran-
'.

de, luta contra' o campeão do Paraná.
,

MarcíHo'e Hercílio venceram os cV" 'Na primeira etapa já vencia o clube ca-
,

.sicos'da rodada da zona um t�inense por'lx o, com tento conquistado
. através' do extrema Calita, aos 18 minutos

�lantar a.srpróprío e ,Pb!\:- .." , Na etapa complementar, Galego, logo aos
tIl' para um: resultado, rl- ','

.. d'lb..an�-e. O oa�a.S, por sU!L' < 5" mil)Ú:to�, rnagilj.fic�ente servIdo por I e·

,vez, 10). mais'�pe;:;at'l-,' ';'sfo 'q\iasi sem â11gúlo� aumentou para 2xO

:�a�:��\���y :!J��!�
.

< 'Um'minuto àí>ós�â�cpn� 'do segunde
tac0U mais a atuação ln-

.

ponto do onze catarinel!'lse, o Maringá diJ::o:i-
divídual de' ,seus. atletas. .,,' .... o lidadeVitoria càxlense por 4 x 2, nuia a contagem gr�ças a uma pen� ;' .

ante o Tupy" maxima, cometida pelo quarto-zagueu-o Glb:

OLíMPICO FEZ ESrrR�LA q�e Ariston. converteu no único ponto dos
ESCUR;ECER: 6 x 2 paranaenses.

,
O Metropol �ormou com: Rubens: Pilo

to; Pàuio Souza, Gibi, e Tenente : Nadir e

, 'Silvio· Calita, 'Mad'urenra, Idésio .e Galego
, "

,

Maringá Ma.uricio, Roderlei, Pinduca �

'Vitão e Nilo; Mãcário e Ariston; Valter Pra

do, Garôto (Edson II), Lui� Carlos e Zurin

ké.
Arbitragem boa de Walter Vieira, da

Federação C,atarinense de Futebol.
'Anormalidades: Gibi, do Metropol, e c

'Edson 11 do Maringá, foram expulsos por
indisciplina. (

.

Renda: 3.800.000,00 em números redon-

dos. ,

MISSA DE 7. DIA •

A familia de Maria das Dores Santos
Melo convida parentes e pessoas de suas re-

,

lações para assistir�;m a Missa de 7° Dia,
..

que mandam celebrar em intenção a sua !(

alma dia 19 (quarta feira) as 7 horas na

Igrej'a de Nossa Senhora do Parto.
A todos que comparecerem a este a.to de

fé antecipam agradecimentos.

A FORD Aumenta a sua·Produção
Mil e setenta e trêz veiculas, entre cami

nhões e tratores, foram produzidos pela Ford
brasileira durante (, mês de julho do cor

rente ano. Dêsse total, 621 corr,espondem
ao F-600, 161 ao F-100 e 138 ao F-350.'
O total de tratores produzidos atingiu 15:3·.

Verifica-se, assim, com relação á produçãc
do mês correspondente no a�o anterior� um

considerávél aumento principalmente quall-
to ao F-600, que passou de 400 para 621'

.

unidades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nn tlcias . �e
Db "Corespondente: "sos esfôrços com o pensa- � atínentes ao abastecimento to que �1�é):tlOS tem IStlplan

t:YZAMA mehto sempre voltado 'para .d'ãgtra .para Rio do S-al em tado�'seu antecessor. Feliz
a grandeza de Rio do Sul, :fase bem adiantada e tam-' do .munícípto que consegue
e na medida do possível re- : bém em convênio com o g�_ sempre um 'Prefeito opero
alçamos os trabalhos de : verno Celso Ramos. são ou- so e eficiente 'sempre mais
Weneeslau <Boríní, Walde- ; tras das 'muitas obr�s' que realizador do 'que O que lhe

\besd� 1942 quando aqui málr 'B0,rnbatlSen, "Heltnuth Ifol'alfi e �tão sendo exeeu- precedeu,
chegamos de Laguna, sem-. ÉáUfiJ:gatten, ' R1l.utino João ; tadas sbb' a fi�c'1ii�ação per- Embora combatido' por
'.pi'e temos eínl'>!'estQdo a nos

.

R()��, Rayrhundo' Ma.,,!" se- ! mãh'E!h'lle de nosso Preféíto. muitos conhecidos sempre
sã. .rnoêesta 'colabota\lào na brlhho,' ÓS\Vàlar> .eia:uruhm ; Somos (amigos sinceros de como os "eternos deseon-
divulgação dos mais .ímpor- '

dós '8a11"'1:6s 'é 'Víttl1'iô :Fo'i'he- : Vií6ho' �rhetolli· desde .. tentes", sempre com ener-

tantes empreendimentos de rol1L" I '194"
' ',� .

b,<l qU1l:ndo juntos traba- gías . redob radas, sacrífící-
todos os Chefes de nosso E- Élnt�tanto, manda a -\re1"-

, balhavahto-s na' Cobrazil, em 'cando muitas vezes seu
xecutivo, até a presente da- dade. I![ue se diga que, 'sur- 'Laguna e também como a próprio 'estado de saúde, o

ta. préendendo a semi propfíos maícría de nosso povo' não Prefeito Vitório Fornerolli
Após a redemocratízação ccrrelígíonáríos, o trabalho prevíamos, um tT<:tbalh�' tão de cabeça erguida segue a-

do, Brasil. redobramos nos- de Vitórío Fornerolli a' tes- ' ex]raordínãrío de Vítórío
., .

< " vante o seu programa_ ja 1"

ta do, Executivo, Murrícípal ; Forherçlll como Prefeito. ' mitado em vários e impor-
de Rio dó Sul já ultraras-' E o mais Importante de tantes municípios de nosso

-sou fronteiras de nosso 'Esta tudo é, que VitÓria Fornerol- ,Estâ,do, o seu célebre "PLA
do. Arrojo.:.dínamismo e 'aus , li tão logo t�rmin:.e ;0 manda- GOl'v'F' - Plano do Governo
teridade aliados a uma ca- f to que o povo lhe outorgou,Aó nosso .ver, o" arbitro I,' -

pacidade ,de trabalho verda-, irá transferir, residência de
\teve a sua parcela' de' cUJ- '

• �
,

.. deirarnente, esparitosa', toro, Rio do Sul, déixa:t:ldo então,pá nos acontecimentos, qüe natan,1 o' ,adm'nistrador
"

de!
todos deploraram, Isto .1%11'-

' ' , , réalizações' que' o fará, lem�
"

. -nós�a comun'1 nu,ih ,dos,' bra .....
o

- ','

'd
'

qUe nãio, sombe 'c'ÓÍbir ,j 'J' o�
'.

t
'

", 'por geraç,oes vm ou-',
, mais, dinâmicos e operosos, r

.' ,

.go 'violento utilizado' por
as. "

. '

jogador'es 'de ambos',6s la-
que eonhecemos. ( 0- su�to de prog.�esso

.

de
.

, ! Rio dO. SjJI sempre 'contou
dos e já antes' Reginaly.o Adota.,;q·d',o' . des'de' o 1·nI'cl·0,l,.··

' ,- , ,

. ,u· ., com a capacidaâe de tnib'1-
atingira deslealmente' � d.e 'se"u'. 'go'"e�r'no os', prm'

c c;_\ ' '

.
"

" ..
' ,v • lho';de tJ,osso povO',e para ie-Telê que aéabaria, ap€is as pios que, nortearam a· revo-

,. ,

,
'

.

. licidade ,nossa, ca,dá ,Prefei-
expulsões, em ,dei,xar' Á),' luç�o vitC>ripsa com a pósse

' ,

gramado. Além disso, Nilo, do inclito' P�esidente Caste
Silva nàq aécimpanhilú' bem lo Branco, ''Vitório FbmeJ.'ol-1
os lances� ,nãô sendo. '

pori..: li. sempre l3ncaminho� ,ao'
cas as ,faJhãs

,
que acusou' LegislatiVo todas as cópias)

nos novemta minutos. de despcesas efetuádas, com
Os dois quadros alinha- seus mínimos det'l.lhes. Foi

, , , Atividades 'do' J:>refeito
Vitório Fomerolli

sem
Conto da 6, pág, '

vam. assim:

,AVAí - Édson Ucácio

"
, .

Processos Implantado Du- - Orgíno J. Moreira..:... ClVto
rante o Mês de Julho no' Angêlinb Alves ",-,-" Ant,onieta
I. A; P. C.: � N� Divisão de S. Dutra .

..:.... tuiz, dos Safitós
Benefícios do IAPC foram - .José M. Lauftdij' � -Lcu
implantados durante o mês

'

rJOl.
..
Ros3;t l'reck ....., DÔfiiingo

de Julho pp. os seguintes" P.aéner _:" 'Vitóríit' Dí;tla,zeh
processos de beneficies: - r;abfríi A: Co't'âeitt> .,...:. lie-

, leIl� Etittlgé'r '""':' EÚy.'Ktl.rza.
, Abono de Permanência em we -=- tlauãiftõ L. L'edtir, -'
Serviço. - Raul de O. Fa-, El\:hgélÓ' A. !PasSa \" 'Izidó
gundes - :Domingos'·O. Cu- ' ria C. -��eha�(I),��lt!�i1l9 M� Mesmo
nha - Alfredo· Ritzmann''-''- ,de .; Oliveira:

" ',,",-
, �i'heSto '

Benjamin W. K. Franck =: W.ertdt -'Rã,,,Ú:SchOéfl'êl,""'
João Batista 'Lu.ft - Carles : Osc�t Gáértnet. '.'� �gêtl�
Lebarbechon -:- Ro1;>erto, 0- , O: Campos, "; :M'âria, Tebdo
,liveira - Hubemto M. M��-" to -'-:- Adefn�t i��àn � 'atá
zolli - OdUio A.', ,:r:.�nder� " 'vio ptilto� �� :C.' Qarl'Íeir� ".::_

,

mann - Arnoldo: ,$éhmítlt" ,AntÔ-nio'i>,,;�ê"sbúz�'�'Clà
- Manoel S,;' de A:, Ma.i,a' �> rlallo' iR;: tl�: Sii�& ,'.

::, '�Vi�tÓr '

• Paulo \Fritzche; -:---' Eernáxdb
'

]31,tbá; �,S��bne>de';'ÔMY�l:r;a ,

;Boehm -, Ernesto. B(}�l1*4 : � -Alt'à:initaI1\CJ�hn ;'-'.0' É-
Adalberto /'A. : Moritz �, '" dith'k6�h JLucia!, dTut�ini:i

Léo G, S.lÇíaÍlPe,_:"Líàio�.:�",<t}her,�,\�" M�1:do
da Silva � W��tet )gl'i�9W,' l\ltaTciatYõ:"A�bhb'�2-�i"

°r::::�;�a:�;�/':;i"�����;/�;��:��':',�6t":fejni_'
de. ServIço: .� "LUIZ -13:U(íC�'l,'·'!de:;.L :Antônió" E;;, €le',Sóuza
- José Joãô Cardoso:�:s�<';,� �t�:'2{.(h;.r.hfa ".:' i?édÍ'o
vio Ferrara - �u;rtéwólte't;'(Zn.n_' ,.L.,- ®ra'n.oel' S" íúv'eS".(c-

nar��c��Ok�::mer �:i����'?��,.���!r;iirú��ili�
do :Mertens,""7" Á,!fred0 :�r;;:::'.,)&:, �k.� .; .•...o': Áibm6 "P��eira
toluzzi.

.

'.� •
"

dê ��tlE{ RetéM ifC Sba-
res � Màn&e1 <t.,Vieira '-

Aposentadoria por Invali-'
.

.

,
"

dez: _ João M. Dias. Filho 'CàrlQs ." _Rhoted L Macário,

- LeopOldo Sim&o �'A$alt- ,:);,asaÍlai -

ra Abreu - Cecilia A.' de
.
'PensãÕ 'po1' Morte: - Le

Souza - Jetdão A. Berto - ontiha Éve's . ....:.. 'E�a Antunes
'Rosina Mar'I'a Bern'a',r"d''1"

,

E-
.

,,'. '''",'':D h'
,

C
I " .

,

-'- ,m",�e, ·lV.1. iD€ t - ar-

Evá Franke ,Heise � José tluilihíÍJ;,'. dó Na�S(}ünenoo -
,

Wadi Cherém � :Ó�inettio, ,-Em�á.: 1-r-apke ,:_ 'Teodora,
Mora,ngoni - Noetnia, Zul� ''C. �a1nti§.:=-'ÓIg3;C. Scheuer
ma Ferreira � Wa:ldemar � '. tV.!Índ.ifiã . P.' â� QUvei1!a

. "'"
'

Machado - Rosalina de � O. ...___,Mttl'ia. 'í': Gomes � l\Iaria
R'1ffiOS � �aria M; .. da 5.,· p, 'PádÚha -=: ''IIeí'mihda A.

Porto - Francisqo Kanitz s&.rtór,ío .:.::.... fietilÍÍo GaIvão
- Alcides C. Rocha .:_ Fe�- Elisa'·$>B.,Mi:Ch'éi�s � Toni
pe Pires - Nadiar P. Bot- 'W� �átúrti -=- Jaàqis Leite -

ges - Antônio' J. M�deira '''l� lÍi\feIQ -= .. tiósa Loca
- HiláriD Capetti -'-. Hipóíi-'

'

'tellt =- Jlllia l1.. ue OH"eira
to da Silva - AntõpI0 J.. ';_ 'Wl\1ilfut &lilaÓek - Maria
Machado '-o Flbti'nhai. Álzi'ra , Ai ,-da SitV.a.

'

e depois Renê); Rop.aldo,
Binha, Hamilton e Miri
nho; Rogério e Vadinho;
Renê, Cavallazzi, Reginal
do' e Viana..
I;'OSTAL T}i"LEGRAFI'_,r)

Valinor; Nimi, Bezen,�,
Haroldo e Valmor; AlípiO .�

T.elê; Cabeca Rubens, Nà
zarildo e' Guará.
Na preliminar foram arl

versários os· ,times juveni�
, d0' Guaraní e Figueirense,
pelo certame da categoria,
Vene�!U o "Bugre" que as

sina�'Ou cinco ten{o� c.ón
tra· um do, alvinegf0.

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

\

Ind. e

o·i

Vai éons� 'ôu'-'.fumta? .

: COllsult� N"oSsO!l ,Pretos
Co�ét�lW�btdltté� A-TLAS

Rua,: '�doro,�N .• as'

�. '\

DRA. �LMA C. PEREIRA
ClínIca Odontolój !Íéa de C ...

anças e, Adul/cs
Consultório:' ,RUà ,Tene::1te

.

Silveira 23 - 1.0, An.dar

Fo�e 3798
. Atende diàrlamente 'das 11>

o único PrefeIto ,'no Brasil
de nos'sos dias que, 'em fins

de 1963, recus')U ó áum�l1t{).
de setis vencimentos P'fOpOS�
to pela totaiidade dos mem

bros de nossa Câmara e eu-{
sua· justificaç&.o teve o ele;
sassombro de 'alegar quê os

condicões financeiras do

Município não permiUam

gesto dos in",egn:ntes de nos

so· Legisl'1tivo,
Para o próximo 15 de no

vembro, qU:::l1do d�lI 'passa
gem do seu 2.0 ano de, go
verno, est.á sendo progra·
mada uma série de inalwi,"a· Uma casa para Renartição ou E�critó-
cões de óbras qee atestam'

rio, á rua .Conselheiro Mafra�, 1\.r' 37.'
'

, ;;'ossas 'afirmativas. ,. H Ouça às
.. segund�is; quartas e sextas

No setor abertura de 00-'· Tratar na rua dos Ilhéus, 20 - Tel: 3311. . ,feiras, ás 20'h 30m, pela Rádio Anita G_at.i,�
vas ruas, alargamento .

de

outras e cãlçamento, 'tudo ..

_._ _ haldi, :MELODIAS DA TELA, proprama,dE.
ná cidade, 'em período rela- Dr. Ju' I'i"O DO·J'n VI'eira . Orivaldo dos Santos e da "Livraria Educa!"
tivamente pequeno Vitório� t

R�rnerolli conseguiu uma
"

C
I _ ção".

,,'

transform'1çqo
'

radical; a- ..

.

omumcacao c,. �iil:;j.)'Ji'l'J ,r'e,.4-_....'N...-,;..�-+";�R:.".tt;iftE.;_�'f'�'_��M"
..

---'A'--R''C-A-'S-E- :."Al'rr:N"T'ES-cou�ar.álo_,_ Ô"'''''"',uxto�.d:til.!--�''''''�c:'''"'-' ".��.. _"''''''''';.,. �,' -"Y -- •. � '. ' ':'
- -<7.'+'" ;'-," S"� ", ,- _--

A ;progre�s6 . que· se· observ�
c

-

Comu.nica a seus amigcs e clientes ;

'�:aj��i)ital do Alto Vale do mu�anhça'dde' seu5' consultório para a rua 'Feli Agente 'ÍQficial da Propriedade
A consiruçãr, do P.a:çci ..Mu- pe ,;:'C, nu t n, 1 sala 5 O - Edifício J�que

nicipHl, em convênio cor;n o line (ao lado do Hote'] Caciaue),· Industrial
govêrmo Celso Ramos e a - -

ilutninação à gás merc'úrio Registro de marcas patentes de inveilç:à(
da D:lagestosa Avenida '!\ris· n.ome,s comerciais; título!, de estabelecimen,,,
tiE'1no Ramos·· si'ío realiza- .r

to, insígnias frases de propaganda e marc�s
de exportação

t'Cua 'I'enehte Silveira, 29 - 10 andar ......

Sal<;l 8 -- Altos da Casa Nair - Florianó·
polis -- Caixa Postal 97 - Fone 3�12 .

Ficam con:vidados os �ell:l(;res contri-
.----------�---

buintes' abaixo relacionados a cúmparece- Vende ..se um ,A,pEjrtamento
. rem a (;sta Prefeitura, para Pagamento de
dívida refereilte' aC) ímpôsto PrecHal e Ter
ri�orlal. e evitar a eobrança judicial:

NOME RUA

se concretizasse

ções' que

tão Justo

quanto de esfôrço. fc-i' n!s

pendida 1Delo' nosso dinámi

co Prefeito,

A m86adr,mizad'io no inte-

às 18 hor<>c:
JiIxelusivamente \;OUl

maréà.da, '

,rimo, nas mais distantes va

Iion' •

ladas, a construçãO de . no

vas' e�colas é os tmbalhos

,

MtiràvilheSOS t:!"l1oVios conjunfos com Bufe
....:._ M�Sà Elástica e Cadeiras Estofadas ,con

Revestimentos em Plástico

Cr$ 280.000,00' ou

SALAS DE FORMIC·A

Diferentes Conjuntos'
à sua 'Escolha, '

'

,

em Fórmicá fi� C6res
tECA ou Jacarandá
emn'�Deebl"a�!o 'em

.r'órmiGa Branca

,. ,

Filial Flmtm�

j

, Cr$ 260,000,00 ou
'.

\

----�--------------------�,-

I 10 pagamentos de Cr$ 34000,Cv

�,�------------------------
,10 pagamentos de Cr$ 36,000,00

Cr$ 320,000,00 ou
.

10 pagamentos, de Cr$ 40.000tO}

MOVEIS CIMO
Rua Jeronimo Coelho, N. 5

Conjunto com

Bufef de, 1 ,80,

\ Conjunto com'
Sufet de 1,90

...

,
t Conjunto com

1._B_uf_et_de_2,_20_

io Uo

Munícipal.
Não vaCilamos ,em eéerrar

,est'ls apreciações sobre a

adn-i1nistraçãü-
.

Vitóri� F,'Ür
nerolli declararido que' :ih
tegràmos o róI daqüeles:,que
têm

..
prgulho do' Prefeito

austero, dinâmico e: 'i'e�tiI�a
dór ,que pOSGuiÍnos '�neste
rÚlGão sagrado e. ab'én�tiado
poi Deus.

'

c'

DRA.' EVA,:;_ tUN"'t�� U�ft'N,rfl"'"
. .

.

�

,Comunic� -� reábertura deÁs�u c()n$ul
torio á partir de Fi/8. no conjunto 207�/ �dt
Edif,cio 'JULIETA, Rda Jeronimo , Coélhó
nO. '325.

Moca'
,

A "I" I E '1-' •

.uxr léU oe scn!�nlo
. Prec.isa-�e que tenha pratica de €f:ci·�t(

60 e seja datilografa.
' ,

Cartas de pronrio punho com referên
Ci8S e idade para caixa Postal, 507.
-----I ------------�------ ---- ___

{ASA ALUGA-SE

o

EDITAL

Helcio dr: Oliveira Silva - Santana
Hugolino Relipe - Pr�fessôr ,AnacJet� Da
miar..i "

i�l1 .

, Helg.a Helena Brungner�. Silva 'JaúE,;Il
f,'t '

Helena, Elza Serra - Siqueira
HeHéte Bruggmam Viegas - Araujo Figei�
redo

.

. Helio Abreu - Lauro Linhar-es
Helio Dias - Angelo La Porta
Helio E. G. Lins - Laura Meira
Helio Kersten Siiva _ 1Vraria Julia Franeo
Helio José Martins - São Vicente, de Paula
Helio Nunes da Silva·- Demetrio Ribeiro
Helio Silva _ Cruz e Souza

l.!elio Tr,i�.�a -. Jç:sé M.",�a Luz; ,(,',\i<':i'
Helio e 'Zeni Santàna -�\tauJMaeltátíc{
Helmuth wiesc Almirante Carlos da S.·..
Carneiro
Henrique Bruggmam - Araujo. Figueredc
Henrique Bruggmam :- Sa1danha Marinhe
Henrique B. de Mona - Angelo La Po.rta
ltehrique Cardoso _ Caminho da Cruz

.

Henrique F. Junior - Felipe Schimidt
Henrique Noldin·- São Vicente de Paula
Henrique Rupp Junior - Esteves Junior
Henrique Silva Fontes - TromposKi
Henrique SteiÍintez - Padre Schrader
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(A DInE:ÇÃO NÃO SE RESPONSABILTZ.A PEt.úS.CON
'CEI'r.OS EMITIDOS NOS ARTIGOS' AS:SINADQS?

Orna casa éom 2 pavimentos à rua Alveb
de Brito, nO 50 c·

- Tràtar com ó sr. J'osê
Amaral Filllo. Fone: ;Y±L5

Vende-se ó;'imo prédio, com três pavi
mentos, situado à rua Consc:lheiro Mafra n(

·33, 1undos com o cais Frederico Rôlla_
"

, Tratar com sr. dr. Paulo, à rua Dcod�
10 nO 13 - Apto. na 1, fOJ.'le 2230.

'- M'úsicas de FHmes

i

Vende-se um apartamento com· hê5

quartos, sala cozinha banheiro e area de -ser..

viço. Situado à rua Felipe Schmidt. Aceita..:.sc
�al'ro no negocio. Tratar com Mauro na Ave.
nida Hercílió Luz 56 das 13 as 18;30 hOl,'a:\
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lJlt NILTON PEUEIRA

�

Advúg2d'J ,

H. BLUNíE�NBERG
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ABELARDO e PEftSl
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"R.m:j Cnnc::plhplro M<=lfn:l, 4� -- Sala'2.

.<'l
use Óculos .

l

bem adoptados

atendemos com exatidão

}. sua receito de óculos.
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, Em,�momçáo ao" Piª
� Soldado lerá. camprlc»
no �4. Batalllão de Caça
�os�tep�:
Alvorada' Festtva às

06,30 horas
','

" (T�: M4R0�LIO'MEl)ErROS F:'ÍLQO),
A - 18,; de :a.gôs� de 1832, .mens de letras ': e artistas.
im , sobraão : da rua: Sal4� ltm, 1866,' o então miÓistro
,á- Marfuho,. na: nhá de' qa marinha, �pütado: AfOll"

,;o�sa Sehhora do Destêr. " .so, Celso de Assis, Figueire-,
ro� nascíá' -VictOr MelreHés

'

'do�' contratou-o pela, 'quan:.
'

�-a' Lima, filho legitiino do tia de 16 contos, de ,réis,pa.
:1.sal Antônio Melrelles de ra eternizar na tela as fa-

,

' : lmQ e D.'.ia, da Concelo ç&nhaa navais da guéua do
"ão Praze�.,

cÓ:Ó,
'

, Paraguai.',Vletor compare
; Sua 1rif�ncla 'transcon1a, .cea ao Palco da lutá par,l;l,
,�!'Me os folguedos da' rua e melhor íntegrar-ee na: paio,

,
; lições da escola, quando' sagem sangrenta 'e ' pesada
''leninq' Victor começou d""s manobras' de guerra.'
demonstrar sua írresístí- ',Em 1827, duas telas são ex:

21 inclinação .para o dose- postas sob, admiração gerlll;'
.ho, desenhando seus. pr.l: t;Olnbate'

-

do Riachuelo e'

·')'.:ros monsi rengos pelas Passagem. dó Humaitá,
"edes e muros da 'vizi,- :Ainda' no .mesmo . ano, ou-,

·nc;a. Assim, sem Mestre, tra obra, admirável surgia:
-endta sozinho 'a sua ar- 'B.atalhà, 'de: Gua::-arapes, sus-

citando controvérsias, entre
os críticos da" época:
,� Entre' l837 e 1874 fez dez

retratos e no ano seguinte,
além . de quatro retratos,

'1ue lhe' dessem um pro- fez O Juramento. da I'rID;-;Co

·r�'o::;or. Eir'g D: r,'�p.rcÍlmo Mo- sa Rc\':cute,'De U)76' 'li. Ú178-
fez s�is .retrat':ls e, em '1879,
:fez quatro. .

,

Di'!l o es�rj.tor ,'Carlos, Ru

'bens ,que., "l1c"isa" �po-ca,
atravessa o' ,meió dia da ope·

rosidade
'

,
de Vi�tor,�Mdt�}'

" t1n1.f� 1';:: ja�na 'e d.nto., çio.
C�,l(A vm.

l)..lDB _;'" Caln a prtl8eQÇ8
de icx108" OiS 'm1l1tares da
(luarnlçao.

' I

:'a,rada ,Geral: nos, mol-'
', des das executadas às ,&a.'

e feíras, :C'.oW � alter�çõés:
'abaixo a 'fim de atender:

'

'., • 1

os seguintes itens:
.

, ,

- ifora: 8,30' hs.
-

�

:cb,posltlvo:
'

Groquis
n. i;', as' Cías pijt. 6 _

, ,�'" '; UplfQX'!z}'�i; Ofic,ln
Subteiloht'e's' e'�Sáx'g,entó.s'
:'5.:'. Úi:���l'n�.�4o),>:c:.iWs,:' e

", $ol?taJ,ó's;":':':, 'i�� , ;!��nna-

:,����:'::'::'.·;\:,:,;;;L:i, ��C(, :,' ,

.. ,,'_' :/:C"s�e��neJ;1to �a Ban-

_. deita .

, ',,'
"
..,'

,

, >...;:_ .Leitúr:l '. do Bbletl:l1
"
alu3Ln; à' da�a

'corheme, tle flores 'pfo s�
mals d'stír-to' do 14. BC.

'..:.;- E,ltregá, de
'

medalhas .

'

-

-

:xecuçá'p do Hino a

Caxias,
'

Local: L:'>raça XV.-

Após o toque ide '

alvora-
da: , '.

- E:'-'.E'cuçií,O d�
de T'íro de festim

-, Sa.I,.:'a,�
de CA'-'

N"'HõES AC ,3'l mra.'
Orícía, responsavel:

Ten VJ.1anova '

.tOcãi: Mi,mmll:i" ,
,

,

,;_ �e6{�Qão:· dei râ;a�as,
, Com: 'zh\1.hiç:áo'; r�l; "p6f 2

.sessões 'de 'Mm. ,:�jN
.: , 'Ófic:al' rêsPbn�áVé: ';;2.
: T?�::: ��. �?r

", ";,::' >; l.
Loca.• : 'MIramar

t ,."

BANDA. _ <a·pós !; a

execução da�' sa'vas de ,00,
nh50 e das 'ra';adas ,de
Mt':tra:�la:o:as, a' Ba!1da
de M, lL:�:1 'deverá execu

tar o "H":':'Q A CAXIAS" e

outros hinos militaras por
cêrca de' 15 minutos.
C1ic:al -coordenador dos

sub-íters acírr.a.: Oap,

2.

,

..,... "Canto do: Hino
cloná!.'

"',
NIl-

que começoú
._ :.:::-i'_ de t13G3""!.ho� 'gel\

�-l;)'ico .

e: n�-;-s:r:ectiv3. "

,":
le-s";

';il
"'1

eireUes em :Oeslêrro
�

�PAS, ,OBRAS FeM: SAl!IITA
"

" CAl'ABINA' ;,
\" '!',

Nesta "asa nasceu Vlct�r Meireues. �sta snuáda na esquma (l!l rua Salua��a
._.

.

Marinho com à rua 'que hOje lento nome do pintpr;
pos residência. .casa: de' cC; .",

modos e, ,

di?'em
.:

até-, pensf.b.'
suspelta ..:' , .:

, ,:
.

, Hoie; perteri8�' 'l,f> Putrf-'
môrllo .

-

Hi.storkú B A "tisti:
co rÚciOnal., r.via::> � l1�st.ôl-ja·
'vêm 'dé' mai� 'lo�ge:

.
.

,

Séntindo: - cj ,. estadd de

ab�ndo�(r '�m "Ql;(; ;' t�btos'
aIÍÇls' viveu :0 'esquecido: so�

br�ô.ç(
.

g, eminent.6 brasilei.�'
,

,1'0 ,P:r:ofes,soT 'jfehriqll� 'F'm-'
tes� jpre�cEldeu' junto. ao Pi-' "

.

retor'.dó f'itt�iinôr;iO 'I-ústó'-
.

rico:', :,�" ATtisJ,i�9:'" ���io.�(:"
Rodrigo Mello' Franco' de

.

And,rede: pa�'a que '0 pr�dio;'
p?s�asse 'à,'propriedade' €l.a
Uniã'Ü' é tianSfoi'mad6�'
mu�,ll: �s.ciii1 fd.. fdito. A

ca�à"'foi 'cómpraqa "por' vi:!
te,'e :(love 'llJil cruz.eiros
má'is �tardé' rf.st,aúraé�".. E ,'\1,

te':J� a,lgl.llls Qúadros ,de Vio-'
t,o'r" estu4os,: desenhos e.,�c6-
pias: .

de ',.: 1;>1laS ·1 principais
ob�á�. 'Os 'quhdros U 'Jinpe
rado�'; e;Á' hn:pe�ili:Úi: que
lá�es5�\rl!rri,: foram, . lamenUL'
vel;:nef1t� ,levádo5 ,'para' são
,PaiiI�. "Infelizl'Í1'.:1ni e, 'a casa'
vaIEi.�'íltai8 'coinn;' cu�ío�klad.e

.

do," qUB' pelQ \'"\lor: arf,{sÚcQ·
.

qué poete, á,frcs�ntar. �9' :vi- ',�QeC� dê'mllIhe'r',(estiú1o): ;Estã. peça Cllcontra·se 'hoje"no
sitsatc. 'Que assIlU seja.' ,

"

'M N' '. al"d" Bela'- Arte':' '

.

, " ,
' '" .'

'

"

! �seu ,I aCIDO " ,
::I

, � ,
"

,

. ..:iir !84�, q:uá�d; aqui es
"

cá o' Con:�clheiI'o' Jerônl..

�",,'�' ",:" ,', '.,',,"" ""_,..

' ':,f.c;�,{,', :�:,'�_};�.';,'�,"r._;,.,o�I�' ,;,,�,,'�i�,'� _ '" '

" '��: �t����e�::o\o::!�, .;:;��� c:efminitte�rl,fC)lePe-,C,'�iMS'OVI.!t·Sat'�:O'�"lea·d"UT'O�S'
. , t' ';'" " . b " "A ,VICto.�{ l',.:i.o:.� ....... ,_:

__ ," Q�nlui:a;s ')"surpreendentes!'.<"�,' 'i';;'� ,\ ,;. ",1,' . � t �",; lilhi"�'i\
"

,,'

SEr Er>'l"D) '\[!\.TAL" , d� naturez� 'mo:r,ta 'é,:ret'ra-•

','� "_",:".�",::.,".,',�,,"'-",'.::,�,,:-:,�):'.,,31:, i,'-'::-,-"'-::"" ;' -'. J é},}.l,'·�' -

'"v'isitançio;c'; torntlGí'u-lhe "

"� "","1Z"'!I>If'"-�" '"'lercenda'no'';rrle"tal.'·do.bus·''''' "-"" tbs.Em'1398 fez'séuúltI-'
K >. �i" ij '-",i('l�y�b "" ' , ': .

' " ,�. tini:as ,�, l;linqéis l1'1'ra, que .. ..

,

� i�� L�' .:' :ZU' � i, ... ,'_''' ..
,', "':'� ;. ,'),; te do ,: ,imo'(tah'll;�tist;t .cata. 'des,",n..�asf;e.· U�Hb'

, p�lpagem, mo q\ladto: )hwcaçã�, com
�:,i:,.gll;�!: ,,��,' :j.l'IJ.D'J?,

,.

rmen5C, na Praç:} :\."V 'de, .:;,ualq�ler,da i:'!}.i,l. e'cnpiasse sete metrc>s, é '1rieio'-de al-

[-Jnve'u1:lro úma litOg:r.afia., Pouco tem- tuta, 'expôsto no Licett, de

,,,·"",:;··,,"'::'��":it::: .,��,;�:� �p:j'�'�I'··;:�J;·'��"�:/·':�e?<'·'�-JI'·'�·':-C'Ji:',rJ
-

-

-�i"'a'
",

!"�"ft,-',"p� ·U·\-:·�-·;�: ,::rao.i�, �i�to:le ��,����� '��;l��ru�n'ft:a::i��: u:
,

,'.' "�.,,, '" ii"" '::li I! �..... sob O custeio de' ,Tf,;rônlmo " " , , .

", ':, •.�{;J ':",.;�. ',�: ,�(i'-;··",.�;:!",�,:L,�.,.',· ·iI'· ../".� .1 .��: .. :",;:,;c'{ 111 "f' �"II:!' ',' Coelho,' do co�se!;;ni1'O' Mil.,· domjngo de' carha'val (22 de

•.,1,.,,' , ,f, 'lP.1'�,;":' , if '\)..... , 'lU .

tra e alguI'#,>,amigos dO.F,11l- fevereirQ de 1903),"cercado
,

. tfJ·j$·:"�:"'Md·Ç·oA :Iic· 1l�. .

... �;f��:r��; .. :::��::::;:;:;�
. :",.' . ;'" .. . !oi. 1 � à IO:lCura. do' deus" foliá<),

Como veJ,n �conteí:'.endo 'em_ilb&;-;�' {'3:rcrál tôc1,a p.m')o'1: dtl�"
'

,

AnOs �.àis 'tard,e, visitou., que o 'co'.....o de Vi{�t0I; Mei·
, 'f. ,. _. , '" uma ',das ,mais si<T,llifl,(,"'- .p

Clt) ,-,u;; allllS .a e.a�ll. parte gado' ,t," i",: ,"

E H
a te,. '. I' d t·'

'
, ,

't· t
sc.:á ' '_', • ,', /, ,8. pc, o Ul1,%1P_ ge·.!''!! ,de tlVUS pam ':1 !:,!ác::;mni<l Era.' ,�ra na"a, on e re ra',Dil . r,elles 8trayes':;ou . ,r'Is,emen-,

, CO.",leUl(Jr,.QU no pru-, y�r, Q' "n�1i,3, U,vre"·, da,s', 1)e1"8 il
i

'.

seu primeiro m,estre.' Ei'Íl" te ',', cid..'1cle, como mn p'TO-
d

\.. - S erra e, é: daquelas de que'�i.'lO
, la. �Z),_ p:.Jr t,ôda a Nill,

_ que, o > sl.lh�ij.:S2h'�tn e claque,' 1e,52� segulu !)ar'l ,8. �uropa" testo, ll1Útil, ,embora, à fps-
"O' "1

..,.. .mais ,'>c �rgu1.i:lal1l os 'ma.:,', -

! lla=lC:l (1:) l:H'o.s;", mais um lés ql.í� �K1:1uÍ'Jàrh' as' suas em "Yia"ge,;,m de prô,l,nio"',, por ta, bá,quic� de quü, n,ã,o',com-
Dla e'Q"

.

t't'd
' Ç'Ons ,d&_·ste." país, semnre

, , .... �'J.:l:;::Jn; lrlS 1 Ul o·em [n·q'u�zas'.·
"'

..• ,,", • sua tela S-Q Jo- (" lha ..
'"

, 11,.. ao no ,arca- pa'l'ti
,

,ra nunca. "

""', ',""

n:';§i;3O- pais píill' f�Üz b'1Spir:;t.· AS,SL,fn, ti ,'.' .

1
"

J
'

,

.

•
' .' re. Na It<iÍia, des4' ;";J.o];;}u.se

"

"

. ._' epo�,s" (,e, ,'.,of.!f,.. '�" prqntos a ,da.r muito, de sí,'
,.., "'"

ção da Loja ACá,ciá Itçi.'iden-' pr'"
. 1 com

"

la"
,

,'�'-'
'

1
'

SUA CASA' _",.,<;p�dO pE','3!L' l)�,W';'l::','�'!-&; !�q' .só en,;J., favo:' do,,; 'rl1,,'-
.,a esco vene:laana '('ue ,,',

se,'aceita ,por suas,co-i'rm',:s n" l'
_ 'lhe

'.' , 1,,' ",.','
, ,

'" 'qua $ft "mp,f>.'$'::;;:>Sf'! (li.> m'l(,;" '.., .�' aguçou, ' o _sent: .. Ill{)n_;O
A'U"ª!J_;),aq,as ,ne,lA," ,te, l.'rt·"":",';(j) '.... ," l";,.:"�, "."! ''''�" .VN-lii I:! Q,Q.S .�e;;prq"",gidos,' ,

"l".ç'_. - � y "�,. c,ei1>� e alma <u�m:r:e�?v�is e mas ,oopeeiaim:.€flt.e em ' ü).- ',..
artístioo, m�s' foi em Fran- A cRsa.· em que ,naSflBU

da "P'â:trfu, e destin�d.J
-

a' re- ardorosas, ,fi!jad,os da, Subli- ,'" ça qu.e conheqeu' a : ��nlca' "V11::t)5:1" .Me;:t:;,lles '''Pélcinaae;.
verenciar a mea1ôria 'de me" T"�ti+,l'_;"','i:o.,' � três. �()l;,:::;'. de que 'nt�cessita\':1, L;-\;', pIe- i

ceu por trmi.tQ,s anos aban�
,

,.. � '\tOl"
.

elos 3�.�r8ê.��� i.nt,erê;;se"sc'entenas de maçons,qu� IJtl' reu'(1jd,,8s '1(;, ,alQ de. Ja,lle'l'-'
'

. duziu <ilgum,ü3 ,'oberas el'ilE;!: dbn',a'da: "POi',POf, uns, ten1;'
, , de 1.1:::':',." (Y�I)S�'-{) Nação, q'le

' ,!C, _
,

sercm os !':eus :e"'!�Ol'ç�,S ,)' :lS TO e ao f'j'n;'l "d<ri "U�l"""S'e" 'I 'assÍl'laÍa'rahl 1,rn1D:', nova- fase,' ,_�_"-- �...-;;_,--"""""- '--�'--__'__""""--:-,,,,
, , _',". "

'�"o ",
>' '"."" ,,- 8.es, 1"-: t(icbf.:' ;;1'5 épof',<1:.l.' �

s,ua3 !L."lteli':êiwias a sei.'\'j' ,';0 d "'" J -

l'
-', ' ;, "" "t'-' . ," • '; " ..

,
'" > sa,q

..
�� '1.1;,17;" ,Fir ,lJ.'l3tltes. on-" rio�.' di:�s 'atU:1í'i. I'-;'ll";:,r�m ,.

'�m sua �a,l:rell;a:, a 'Fr.m��,;; ,

daP,� g�andes
.

CatlSas c.ívler.s d� i.tú;lãmeçI<,)s "<}iS:';UT'S0S 10-' !' ", consegu'itl:;í. al'.;':',\,;\:)s \ ode m,hi.'
'

que :;{3,,�l<�t, r1.�,l ii :Naçü;o no 1'8."'L prOfHrid.oS; n's'l,lV\;ÚUP defendCl: CIO)"') '-a;: ;;'ç": ,�. 'b��;' ,tp, €!)t;..ldC:;: e ')c�'ql�;�,á, 'I�';n
século pas'3adQ: -'i 20:de fti;ÓS� ,cik,'11122: pr�' illan,hQ', Eln�bo�<�' '�'� �J.':'e 'o" 11181, conciu:ia ,h C'P,fI ct)r,��- .� 'Jabes Garcia . "',:'

'1
',,'

..

Como não' se ign.o,1'a,,", os "''',,"'' l' -é' d
' ��",. "

d d .•
' vern!lcu o; e com um' estilo

.

.,_
' ':,:- .�' [) ,,,.t,1(Jl:lp.�,nQ ucaa o '1izes'sem sem as ;!"ll:,l'� ',)'Ui,'"i,'_' gra ora o seu ,2.'·;nto: A: ' ., '. ,

maroons ia - ...... -- ,-
- 1 _

Prim'" •

"

"
,

' incomparável 1Jode'·se di
x rm ....a'" a von Brasil, deCltiaO logo conm-' Cl't/�'" qu"" '__ _

"

eIra .. l\�I5sa 'no Br�il. -,Para quem, como nós." es·
__

�", "",�' ,"" .' "�o,
".,�

,
",' "', ",' " ,U.,l"S " a outro" _Pieo- zel que COrIl'l o d R1'guar""", dos grandes, mOVl- níca.q::C ó,. P'�dro': X, memb1'6 cupàm.� ,

Antes, porém; jrm)x,t.alizn:r,a 'tá:' h"lbitüatlo·. a 'ler.dit'ha- ,
".

'

,'� r; ,u�l'llS
meJ;ltos :patrió,iitos, déseI'lcã· ':dÍi ': �n�speit,ávet. 'Orcl"em, ,o.

.

fi;. 'Í"iagelaÇão.'" 'de .
{�.ri'jtf:, "0 ,: :mtmte: "o :m�is 'antigo�diâl'iO ��': A,rrll'::�'. F�:'Lh�'Js; �5.0' p�.u-'

'

. dea.d,os. n,o' Brasl'l, "'''·�rl� 1'" ";,i':" . u"· F.,; ....o ""U,�"," U· .' 'de Santa Cat'a'r'i;�" a' ,0.11' Go.s.�l)O B,r,at'll, ,0B",q,�,m,at,ln•• ,jl,<,. <. (:H�,' _'. req, ressaÍ1�"J' 'de Sua A �o�,.emo' r'�ç5o ,',
'

,m uoou.' .....�...
' ...acan.e. _''''«,

, " '
,

,

'- '," <'<',e,' pr1nCr;�Ja,; ,', g'em "a glória d'
,

I'
.'

ménté o que cull1uIÍou. com ,'Ii,lia.f!eln" a' Sã", 'Pa'lllo,: ,�;:ve ais • " Ness.e rneS!l:lO ;mo, reç:res: sênciil 'de 'seu llu'stte ' Dite.. ,.':. '
.'

') _Jçl:l'u,a ISn�o .

• • • '
< � este ·'Rno,,'

.

reá;j3al'·:S'�-.o' mi" ,I.::. ' ,

Iq,,'ua:lifi
'

.g;' nossa Indetn�.nd�"lcia, .in- '!,";'�ens c't?' 1\:r:.mg;;,. o gcs- his,tôrica ,t�kl-ade eln I a'7' S9ú ao· nÚ) o�c!e, ,iunt1:Ímen·
..

'ror �s' apreciadissimás'"�o- i t: ': cP,�-c:.� 0-, g.ra.n�.: est.:1· 'c;,
discutivelmente forjado, n,,' � tô.' ,CO,in,", - i:'<ue', 'AP'.�··;;""u"'" TI", -r.:rl,;",_ ,'" " ",:.l:- te,:, 1

'

C':; .. j, c' ":;,' fc
" ': 'U.'l';S', ",B'tlscá-P.és", e '''Fre- (�js"lj;." Nereu, R,amo-", ,COll)

,

'l c ","V ,'" n" na' "'i'r1'::! """C"; : c'�""'e""'I''''''O "
CP ..TI . -<,1,[ >,)S ,;rQmCJ", '!,l ", .... '. ' ,,' J"IStl'ço' de' "O ... '

_

.

d L"
., .".,..(., " \'I.I;J.,'Vf•1 v .... " ... ":f,lUi'" ':'1.' • '.' •

\.. '"
' prlnepe tiaGelO as, oJas·Msç6nicas,' "':)!:la�, J'.... ' ,_' ,;. ",,' ',e ,.,', ..

'

',' :. ," ": con\"!ecorp.c;(} pOi' p, Pedr6. ;çliandó .... faz 4Ína: fuíia 'tré-' "�o ',', ., '-:'" ••
,

'

"
, "'",. ,. , -

'" , unprensa oa1arinens"
que na ép::Jcà acoHriam, 'as, ,F,or '!s',o,' a 'd.í.?,!;,p r <,:,. nr} r€'p�;e.s·�;·"�".(W:l' - ,rulm0'1'0�a:5 II COm 0' grau de CH1ralÍ1é.f- ' mendá. 'É', couio s'e, dep.ois' " ,'u, :

e "
'

fig'(tras n'lais resp,e,itávets m,.e,:�OT"a<ià., :e.m,;��()u,'.:,;, tr�, '1
• .'18'. , .. ',.:,. ,;,;.,d�;a(.1';"l . nÓ�\e ro ela O'l'd�rri da Rosa, e,.f0'1

.

db almôçó nã6' \�é tivesse, "Cü!.l}0hpnJ€l1l' de partido,
.r " , , " ," a sua atu"ç� Íl'

' '

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

".' " Estadl:, ' é;.j i l.'n....E!:';ii"c �,"l··\)O· _ ainda nomeado professor. ," 'uma saborosa sobremesa.','" ,

'
,. aG

'. a. unpr€l�sa
A ,r1,ll.�r:��Df''!I.�'''i!li:'<p:r��F:�,i7 'fifi'A,' em cio�'·'nD'.:ih:f':s-�';m 6, ó,'(";a - de' plntma hi.5�ófíC!l·'dà nbs-'

'

'Q'uando, véz por,' ,ouúa, 'liVT�, B"democ:ráttca: da 110S'
,

1llI\I,$,j;'l'í!IIolI���in..u&�!bJ!.ü ""fi-JJ �ll� ,!l;�'U
. sa terra tant0 I

. -

, ,." l"edenH,:LJ. id5r.ti-eal; ""sti\'l- sa Academia. esta aUE'êncla era notada, '

,

... !,
. ,_la oposlçao

G�STAR .. ,MAS' ", .':' " '

dades se dcsenvolv6.}'ã�).•,)2,- 'No Bni.s�I, continuava pin- vinha, togo 'a perg'unta ,dos' c,omo r.,�, �ntu;açuo, Io� ,'s,em-

) POVO VAI ÀDORl!! O'" p'" "E
. ra assincJlar a' grande d,"'''' 'tahdo incansàvelmente. Suas leitores:, por onde' andará apre, f)l_oglável. ,

"

" '�R' 'S'\ B 'ÇOS' da Ind�'p8ndência Nacional, dificuldades financeiras ]�- Jú? ,Mesmo porque.a sua Sentiu êle; há pouco, 'co-
,

OND1::? OUANDO'?
' '

proclamada dentro c,'a ]1,'1.:- 'v.aram-no a pintar' retratos nuore profissão de advoga- mo ,nós o sentimos� a' agreso,
;:':maria. de aUas personalidaçies, 110' do de importante estabele- são injustificável por parte

ftESI·
"

. cimento de crédito obriga--o de
. certos .Mlhistros do Tri-

� . IIÕ.e f I"
"

. prâtica
'.' n, e�Vp "� r:U' Jn]:U r·9m''ia' " , :i:::�!a;:�o�t;��a�o '�� ��:�d� ���:::' a (��ea u:�

fi II <ii' PJ U Il tado. gumentação, feriram-ll)e a Estudo de tra:,iC,)Íuadro que também se encoutt-d no Mu�u
O Departamento ReglOnal os SflfViços burocráticos da serviç,OS de -'1ssistência, jurí· de· Meàicárrientos, que pOso Agora, porém, a sua au· integridade, moral. M�s, a, .. ,.:' .Naei(mal de Belas Artes "

":
.

do Serviço Social da Indús· entidade, na capital,' ,passou dica, serviço social, cursos sillilitam aos beneficiários sência da tenda de trabalho estas horas, (j dr. Rubens
tri-'l em Santa Catarina '-'1 contB;r' o'Departamento populares e recreações e

-

es· -'1 aqUIslçao dos produtos, é outra. Com a saúde aba. já deve estar' coriformado
SES! -= recentemente pôs do SESI catarinensé com portes. por pre-ços vantajosos. lada, o dr. Rubens. de Ar· com tanta pobreza de espi-
em prática novo or,anogra· mais' as

. seguintes divisões: Assistência' juridica, ser- ruda Ramos entrou em "fé- rito.
ma, referente a organização Divisão' de 'Orientação e A 'Divisãó de Sauda pr(}- viço social, curses popula- tias forç.q,das". Férip_s que
de seus serviços e seções, Educação Social .

grama, orienta e supervisio- res, :recreações, Assistência
.
êle, estamos certos" não gos· Esperamos que as suas

Q qUe, por certo, representa 'DhisãO de Saúde e 'PIl os serviços de assistên- médica e odont0lógica,' .·-ar- taria �e tet" porque jamaiS "férias forçada&" não se

mais wrt eSfôrço da Direto- Divisãd de Assistência eia
.
médica e de àssistência �éns e farmácias, o SESI abandonou � luta de tau- Pfolnngu�m ,por m�ito tElU,l-

fia Regional pata maior eH- Econômica. odontológica. Na D.S. 'estão . tem espalhacl.o por tod.o 'ó tos' anos de imprensa, onde po, e que volte càm ames
ciência daS atividooes ass!s· Pela DlViSãô de Orienta· lotados os médi.cos e deu- Estado, em cidades ,de sempre conquistou a simpa- � disposiçãO para a luta,
tenciais dispensadas aos ção e' Educação Social tistas do SESI, pelos qUllis maior concentração opérá· tia e a admir-llÇãó de mill1a- 110nrando e.'dignÍfí�ndo,
operários catarinenses. (DOES), o SESI presta aos a entidqde assiste os ope-' ria. E os serviços, racional· res de leito�es, pela le:u�a. ÇQmo até aqui, a imprensa
Ném de umâ ,Divisão ete ' seus �eóefi.átiOs.;.,l_ opa- tátios de dezenàs de éÍda- mente prEitádos, 'vêm seildo- de. hO��st.ldlj.d� e lisurll; çE/<tJa;rÜlf;lnse.

Administração. que atende
,.
ráriós e. fafu�liares ...:... 0$ des cat.ármeilses. , de capita.l ini.portância ,. pa- .Bom que ar�ent� � ia-

".

ra as neCessidades das elas- tos para Ç()nheci�eutó do ......_-....IIIIIIIÍ-iIIoII! ...

Á Divisão de Assistência 'ses obreiras, representando público, predicado�' êstes 8 A B O R O S O f
Econômica estão subordina- fator pOnderá,vel para a; Paz que o credenCiam, aó titlllo
elos os' PostO& de abasteci- sociál e a ham10,nia �iitre de ser o ma!o:r jornálist3 S'O'

'

C � F E· Z I T O
me�to: (geóeros de P neces- empregados e empregado- '�tadnen�e' da at�lidade. ..._--�_"",.._..__ótI

( >, �idade) e os ReembolSaveis res. em§arita C!1tar�_ Conhecedor prof� dó

, 1'1- 'ab-
, .'

1
• ."

t
làyoura 'e' rimdéram

'

- ,técnicas dé prodúti.ii.dade téirameóté api"oveitad�i ).)0 aos àuâ(irl.!)s da ACI\'Uli'S:C
w O I Ic'a e lS IIC Im Dn D 1.600.000 toneladas de pr(}- haveri� � d1nlinuiOão Dá detia bastar a uma poptJ,!a ..._ swtem<i ABOAlt � Secre-,

.

'

,

'11,." 'dução. De 1950 a 19110. fi á;"eá '-presença do tr!!<balhádor tu- çãQ de fi m:lUlões .de liami tãi"ia da agriCUltura. O'13DE
. cultivaqa passmi de 670.mil. l.l3.1 �a agr\cu1ti'n-a. E ;tl!l, cU- tal'i�s.. ' "..

-

á.l'licóu 500 millióes de cru-

e.m Sa·DI' a" ',,C' ,11, rf,'·'ft, l' a l.Ooa.ooo de hectares. Di· mmuição não iria a6a:riéta.t rata o a\lO �grícolà 1963/ zeiros em 6ont'ra.tós . agríco-
•

zem •
os técnioos que 620' mil .

prejuizb alg1iln
. ha p� 64, Ó G6vé�o QO l;]stado ias, pec�áribs, 'agro-pecuá,-

pessoas estavam· oCu�das ,ção.' Ao cQntrárlo, iria mUl- elaborQú e cólocou e1'Í1' prá- rios e fundiários. O érédlto,
produtos agi1oolas, em San� nas atividades agl'lcolas em tiplicá-la. tica Um plano que pr�vê bem orientádó e �enl êmba·
ta Catárinà. .

_

"lf:)()O (28% da população), rii�em os técnicos, que "a 11111 aumento d.e mais' 900 raç0!l-' entreglje na' caSá' dó
Em nosso E�tado, planVi-, <:;ontra, 370 mil (24% 'da po- rotína 'é a respollSávàl pela mil tonel�s dos nossos próprio !l.gricuitot� tem dá-

.

se em qt\a11tià3:des apreciá- puJacão) em 1950. fato de. que maior 'número principais produtos agTj:co- td6 .Ótimos' resultadOs � sb-

As pesquisas .. efetuadas' veis 14 produt.os d� alimen- À primeira vista tal· au- de pessqas deve aplicar-s� 'Ias: -'1rr6z, miLl}C!l" mandioca, mente a falta de maIores

"elo�
I
técnicos dó (",.Qvêrno t'ação. DeSte$, 'na safra de mento pode parecer ·�nima;. às tarefas di terra pára ali:- feijão, batati.'1ha, uva e' ca- recurs� Ltllpeeliu s1.)1!. ,am

,cat1ll'inElIlse deniom:tramm úi9:}!100:J. o, a,rtoz, \ o feij�o, dor. Uina análise mais cl.li· mental' meno,r nú:rileró de na. Ó plano atua sobre 2.500 pIa' extensão. Mas, Já, 'para

q;.r�; ra:,;i_ 'CMt!J: l.apa,GOO úe �... i�at[l,�Íliha.: a' mandioca, a dados"t irá denlOn:3tta'" 'que� pef:'soas':. Ê l;onstatan'i q1L5, 'p:rúpr.iedadelõ, sob a orbn- q próximo ano, o plano lm:-

hect,gn'S 1'I!fl,ntrdo?i::" nnlhf)- 8<') houvesse "és>') 'pe'odo '"e s D1'''l0n<:;ão aff"o"pec'18;�ia t.a:�<í,o (i'3 2') ag'l'Ô!1'';!Il''S ex- vê a t:ri'�nea<::1io das 2Ji'Yiil3-

1..300 I1n'J in- tensiol1istas, perteDL;entes des.

RAV�RÁ ,VERDADEIRAS INVÀSÕES
PARA' COMPIAR

, - .

GII!?_ OUaR'DO? ':

1\farcilio Medeiros Filho

'-,

,

Esla, CaSai SUa no. "ardi. Allânlicu,
Póde Ser Sua

Preseíde' de A Modelar.'
Tais resultados 'provieram

das pesquisas, fei1;.<i.s' pelo:,!
agrônomos ex�nsioni8tas;
de acôrdo êom ,a capa.eidà.de
de financiânlento do . BDE:
Se ó agrônomO extEinsiónis- ' :Note-se' ai, 6 vulto, dêsse
ta sê dedicii.r apenáS' à ,ati- empreenilliriéútó e o" q\1e
'\>"ldade .

de 6tientAção 'do êle representa para ao pro
cré<;litó, poderá atender,' a,' dução agricola ae Santá Ca·

màis. ou menos, 150 proprte- tarina, u6s pi'&timo� 'té$�
dadeS. Em aÇão,' ilómuil pos.. DepoiS, comp.lJ.rfil-se
atenderá a 50/60 proprieda-' Goni o aumento sofridó '11.Q
das. Cóm 6 ailiálió dEi sub- penOdo 1950/60•.0 GOvêrnb
prÓfissl,ônais ..:..... tOOhlCós ru- . ao Estado tE?l1}. estimt1lad�
j,,'l.Ís especialmente' tr"'in�- de maneira surpl'eendente, �,
dos ,� poderá, supervisionai· p:r.odüçád d� terra I?ffi San,l

cem 0'! mais contra.tos. De&-

si]. forma, _ para 1964/1965,
'será: passiveI o atendimento
de 7 mil agricul,tores das
.no�sas �opàs pura�.

'

.. .FiI ct�--
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