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F'l'QnanOpOl1S, lI:HHi4

:,Goncalves Dias em sue Geneálo9ia Espiritual �
.

Arnalcto �. Thiago realís.... de Calipso, ao lhe Antes tícasses, para tôda a príedade, mediante· palavras a ocupava ao tempo do des-: ção dos mesmos aspectos· 7)Confecimentos Sociais
'....

dizer em prantos" levemente ímortalídade, na minha ilha que ainda hoje não puderam cobrimento, de que nos dá característicos de um gênio

c:J\
�

-, .:

V. reclínadar em seu ombro ro- perfeita, entre os meus bra-' ser substituídas pôr., outra,'!, importantíssimo e índestru- da poesia brasileira, em ( f� i ,_
" '.•

t .I$i�_ busto: - "Quántos males te ços perfeitos," também como de línguas ditas Civilizada�, tivel testemunho -Pero Vaz duas existências marcadas � �.�� "

E apesar das' pre�i!;bls esr�rarp, oh desgraçado!· Ulysses teria recuado, com q�e melhor pudessem ex-' 'de Oamínha, em sua carta .a .pelo sinete da ma:is gloriosa \. t
êste brado magnífico: - "O primir essas 'oaracterízações el-rei;- mui justamente can- dasbelas artes, porque essa

Deusa, o irreparável e suo geográficas, como se prova siderada a certidão de ba- prova depende de convicções
premo mal está na tua per- com a preservação toponí- tismo do Brasil; da boníssí- que não se podem inculcar

feição! . .. "E se Ulysses, a- mica' de origem
. indígen'�l ma gente "muito mais amiga aos. semelhantes, por isso

través da vaga, fugiu, tre- quer .Iongínquos ruídos qUe dos portugueses do que ês- que tem cada qual de con

pou sofregamente à janga- os habilitavam a determínâr tes dela", como acentuou quista-Ia pelo 'seu próprio

da, soltou a vela, fendeu o a presença, à hora pre1ft- o mesmo Caminha, ao dizer: esfôrço; mostrei-vos, dizia

mar, partiu para os traba- mente indicada, de viajOJtes "Em maneira que sam mui- eu, senão com essa., prova

lhos, para as tormentas, pa-' ainda muito afastados dó to mais nosso� amigos que provada de uma ressurrei

ra as.miséri9.s -,..- para a de- ll-lgar,' conforme observações nos seus". ção pessoal, ao menos com

lícía das coisas imperfeitas! fidedignas de vultos notáveis Não é meu propósito es- a demonstração da sua. pos
- Gonçalves Dias, impelido pelo saber, como o nosso tudar a obra poética de Gon- sibilidade teórica, que o

por idênticos motivos, teria grande sertanista. Marechal çalves Dias, que essa tarefa destino dos homens é mui,

deixado os suaves encantos Cândido Marino da Silva caberá, a outros mais com- to mais amplo:luminoso e

'do Parnaso celestial onde vi- Rondon e êsse novo gênío petentes acadêmicos. Creio, belo' do que imaginam os

vem as Musas, pará regres, dá raca luzitana, há pouco contudo, meus caríssimos negativístas impenitentes, ao

8"1r ao Parnaso da terra, que rarecido, o ilustre escritor confrades;. que. foi útil a se pronunciarem, como fa

as Musas de, longe em lon- Jaime Cortezão. contribuição que' vos trou- zia um poeta francês, nesta

ge visitam, em raros mornen Foi êsse agudo senso et- xe às comemorações dêste quadrilha muito poética,
tos de felicidade para os nológico, essa profunda ad- Centenário de Gonçalves, muito delicada, mas tam

poetas encarcerados na car-
'

míraçào pelas virtudes na- Dias, porquanto vos mos- bém muito eivada de Iutili
.

ne, que não sé nutrem com tivas dos nossos -aborígenes, .traí a mais bela, grandiosa dade: "On naitre, on crie:/

a ambrosia .dos deuses, mas que poderosamente influi-, e arrebatadora faceta da Et c'est la vie;/ On cri; on

sim com' o duro pão amas- ram para' que Gonçalves nossa vida, que é' a da sua sort. ' Et c'esc la mort!"

sado à fôrça do suor dos Dias pudesse em seus 'poe- Irnortaüdade progressista.'
-seus rostos... mas dizer-nos tanta csusa Mostrei-vos, senão com a

verdadeiramente bela a' pro- prova provada de uma vida

pósito da paisagem brasüeí- que pessoalmente serrurge

ra e da boníssima gente que da' sepultura para a flora-

VADIAGEM CONTINUA - Apezar
das previdências tomadase hão sei si jápos
tas em prática continua .a-vadíagern de meno-
res nesta .Capital , ',.,.'

Na mínha coluna dia- 15 publiquei lon
ga nota sôbre o problema dos menores de
samparados e dizendo "das, providências.que
foram concertadas�co'ft{'��in:tU:ito' de -�eSorvér
pelo menos e�' párte.'��sa··� �,hgustianf.�":�i.t�ia-�
)ção.' . ',_ ';" ,i;<:'-;:,'.s "':,.. ;,, ',' ';

Enquanto porém ,e&sas···riledidcis· de 're-
, .. , ",. r. . ... " (,;. � "'. _ i-.",

.. ,

pressão não íorem.postasem prática, conti-
nuam os menores .. em .plena.liberdade -para Assim, embora sabendo

cometerem uma série.defatos contra a: pro-. que temos o poeta mara-
.

' '. '. -, " . , nhense redivivo no poeta
priedade alheia.,�··peq.UeP;os'Jurtos,� ..

'

'paulista de Campinas, no

',' Ainda ortteih':a, :tll1,'rii� p·assa.v� ,: em CO�'- Príncipe dos Poetas brasi-
,

".'

1"
. leiros, ocupemo-nos' por

reria às 23; horas, ..pOr}l gumas.ruas, inclu- mais alguns" instantes do

sive pela Travessa Urussangà, 'a .caminho do que escreveu êle quando es

morro, derrubandocaixotes.e Iatasporstas na
tava nas pugnas terrenas,

. antes da sua expenencia

rua, como vêm fazendo. há tempo.".
.

com as delícías da ilha de.

Não havia' um p'Qlicíal nem um g'uard,a, Ogigia, nos termos braços
. . da sua encantadora Calipso.

noturno para conter a horda dos peq'uenos Foi Gonç,8.1ves Dias o mais

de,socupados € incor:rig",:,yéis.. mole,qU,es.'.:. ,sensível dos poetas brasilei-
. 'ros aos encantos da nature-

E é fácil ,uma so�tída Ipois, -os"rapaze;, ,z� brasileira, aoS' suayes en-

passam todas. as noites;:' repetimos;
,

to4as: <ú; levas da fremente sentimen·
,- ,talidade braSileira;, que Jo,

noites, das 22 as 23 hopls. E só esperá-ltis" sé de Alencar soube tão bem

BICICLETA RQUB�ADA "'-. Ultinla-' simbólizar 119., figura de 11'3-

b
' .

" cema, a filha-das selvas, ti.

mente, os roubo� de ic.ic'�. './,..:,.:;: ,.-:, ,l,'epetem,.' ·de .

.

. - � - "indi,ana virgem- tios lábios

maneira sem conta de mel, que tinha os cabe

los mais negros que a asa

Vítima dess� roub.Q 'fói 'arite-ont,e'm·".Q, 'sr_ da rrrauna e m8.is 10I1gos que
. , 'seu talhe esbelto de palmei·

Valdir Ca�doso, 'que t�vie�:sua. biéidei�'Fo_Ú,':' ra, cujo sorriso era mais do-

bada, à porta do Edifici" d6,WASE, .e:q.q;u,�nt(), ce que 'o fuvo dá jati e cujo,
,

,
',' ." ,hálito perfumado era tnais

por espaço de cinco minutos subira.< ��úe���' rescendente do Que a batfni-
'

edifício. A biCiCleta é, marc.a "SPOR.T" "côr
vermelha, nova., que.rl� �Óm.ento fr'àiia:'1:.1i\;):a·· Indianist'l, profúndmneri- f<

. (.
.

'. ..... ...
' ,

pasta destinada a cobran,ças.'
.

. ',' te afeiçoado a todos os es,

. . . . tudós concernentes à etno-
Na ocasião em. que- o;-sr. Val,dir: da>ia '

logia americana, mais do

parte à Polícia, já h�yj(nagJi�la:,. DeIega�ia' queninguem pôde perscru-
. '_ tar os arcanos raciais de

uma outra bicicleta; que'havia ,-sido apre�i�.- pOVQS que, vivendo aparen-

dida.
.

. '..; ',' temente na idade neolítica,
tra.ziam nalma as radiEintes
centelhas - de uma cultura
que. se não mànifestava em

aprimorámentos matériais,
porqué mais perfeitamente.
se traduzia. numa acuidade
mental notabilíssima, servi
da por agudeza extrema dos
sentidos, principalmenté do
ouvido e d�, vista, quê os le

'vav.a· a peE_ceber num golpe
extraordinário dêsses mes

mos sentidos, que a configu
ração geográfica das re

giões que perlustravam e
,

que sabiam denominar inte
ligentemente, com tôda pro-

-

\

lha".
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JANELAS D.E COIIII!R�.&)j�SÇUL�R'TES'
\

PORTAS E 'POITõES, De ferro, de aUa' qualidade
• A. .,

por preços mais K9.Olueos, Ja

e ,à saa dJsP�iÇãOf em:
estão prontos.

CompensadOS Paraná ltda I

RUA DI. FúLVJOADUCCE, lf.o 748
, Telefoae 6217
ESTREITO

Compenssados,de: PiBhe
Aae.d.im -.

·Lore·
CUrea,.
CetIrt
FIIfuIa

Imb.ia
.

,

Paa-Marfim
CI.çaIo-Alves
_lCopo
Canalho
...-OIH

. !

e os famosos.

LAlIIIIS "CODULle"
MADEIIAS __ rau. ·UYJ:STIMERTOS

Do poeta maranhense fi

caram-nos sobejas provas

da sua genialidade. _lustifi·

cam-se, portanto, plenamen
te, estas homenagens que à

sua memória estão prestan
do tôdas as organizações
culturais do país e de que

,

a nossa Federacão não po

dia de modo algum eximir

se, visto ser a 'sua voz as

muitas vozes da, íntelectua

lidade brasileira, dispersas
por todo o território vastís

simo do nosso belo país, a-

.
qui congtegadas por ê,ssf) a

i tavismo racial, a que o pae
"

ta·. se referiu nas suas "ES
Com inusitada' satisfação, folgamos em TANCIAS": "O nosso 'índio

registrar para o dia de amanhã, o transcurso errante vaga;! Mas por onde

do vütési:tl10 quirlto .aniversário deI feliz COIl- .quer que vá) Os ossos dos
c..> seus carrega;/ Por isso ón-

sórcio (Bodas de Prata), elo ilustI.e casal e de quer que chegai Da vida

nosso particular amigo sr .. Licanor Damiáni n'amplo deserto,; Como que

� pátria tem perto,/ Quando
e de sua exma. esposa dona Ines Pizzolatti a alma já 'descança/ Da e-

Damümi. ,pesscas dE destaque em os meios ternidade no pôrto/ Nunca

dos seus longe está!! Tetn

seciais estreitense. uara si que a poeira/ Daque

Os lilhos do casal são os sguintes,: Eliete ie ql{e choram morto/ Ne

nhures está melhor/ Do que ..

1ne Nocétti, esposa dQ -sr. Cláudio Aurélio
na urna grosseira/ Que ã ca-

_ Nocétti Chefe da Divisão de Ben'efício do, da momento enxergam,! Que
, " .

. .' de instante a instante re-

IAPC, Bia :Regina Pauli esposa do sr. 20.
gam/ Com seu prantear de

'fte."da F1AB"s-e<ijada em. parto A�gre, me-, amôr!/I Ando' como êle in

nino EÍnir Geraldo ,menina 10ne Mada e tl'ê:::; �e�s�nte,,/ Fó�asteiro; \�go,
errante,! Sem próprio abri-

go, sem lar,/ Serri ter uma

voz amigai Quel em minha

afliç�o de diga/ Dessas' pa
lavras que faz_!=lm/ A ,dor no

peito abrandar!"

I'

,

BOQAS'DE'PRATA

netos.

,Os aniversariantes, em regozijo a tão

auspiciosa data, miandarão celebrar missa em

acão de. graças, amanhã (sábado) às 8 honl's,
n; Igreja Matriz Nossa Senhora de Fãtjm'a
do Estreito.

fl-

A0 fazermos, o T,egistro, env�amos 80

distinto casal bem assim como a sua digníssi
ma' família os nossQ efusivos cumprimentôs
coln votos de perenes felicidades.

FAZEM ANOS HOJE

Professor JOSE BARÃO
Transcorre no dia de hoje mais um ani

v,ersário natalício doprof. José Barão, conhe
cido Desportista,' professor de Educação do

Estado.
. I

;
Ao nâtaliciante, os cumprimentos de

O ESTADO, extensivos a sua/digna família.

}
- sr Boldão Eduardo Sullivan

sr _ Evilon ;Barreto das Santos
8'r. Públío Palma

-sr. Renato Pinto de Oliveira
- sr. Aimoré Azevedo
- sra. Benta Vieira dos Santos

-, srta. 'Roseir Pisani
- srta. Vanda; Livramento
-. srta. Marcio Cardoso Benvenuti

I
..

'

-....,,---------------------

ATENÇAO
'. Continuam em pl�lo funcionamento o:

serviços,de Restaurante e Bar no "RESTAU
RANTE GRANDE TSINGTAO", anexo a(

Lux HOTEL, 'semp�€ ás ordens povo FIo-

rianop.olitano. \

DOMINGO

PROSSEGUE O SUCESSO NO CLU·· .

IBE CULTURAL E RE'CREATIV9
,LIMOENSE
í

.,
.

"A MOCIDADE SE .DIVERTE"

INICIO i8 HORAS

CINEMAS
�ROGJÍAN1A DO DIA

Cine SÃO JOSE'
Fone: 3636

ás 3 fi 8 horas

Robert Taylor
Vivien Leigh

- em"-

A J>ONTE DE WATERLOO
Censura até 14 anos

Cine RITZ
Fone 3'435

ás 5 e 8 horas

"Don Murray
Christlne Kàufmarin

..- em-'

TuNEL 28'
Censura até 14 anos

Cine ROXY
Fone 3435

Fechado para Reformas e

instalação de POLTRONAS

• ESTOFADAS!

Cine GLORIA
Fone. 6252

ás 5 e 8 horas
Kirk Douglas
Dany Robin

-em-

MAIS FORTE QUE A

MORTE
Censur.'3.. até 10 anos

Cine IMPERIO
(Estreito)

Fone. 64fJ!S

ás 8 horas
Glenn Eord
'Jeanne Crain

-em

GATILHO RELAMPAGO

Censúra até 14 anos

Cine RAJA'
(São José)
ás 8 horas

Don Taylor
Jane Fenda

UM DOMINGO EM
YORK

TpCniMlrir; ,

NOVA

1 "Debutantes": Amanhã na cidade.. de Imbituba,
quinze "merrinas-rnnças", daquela so�iédade estarão
nos salões do "Atlético' Imbituba Clube", para o seu

"Debu't". Maria da Graça Barreiros, Zila Maria Pitt

gliani Carvalho, Neli Pereira Rosa, Maria Mercedes

Nunes, Valciria Soares Pacheco, Marilúcia Girimias, '

Maria Juça Guimarães, Cleuza Maria Araujo, Vera
Lúcia de Maria, Celia Vitóia Speek, Vanda Marli Pe-

"reira, Maria de Loudes Gerimias: Selma Elias, Ma
ria Iracema Santos e Elízabth Pereira. Aldo· Gon-
zaga com sua discutida orquestra e Neide Mal'ia,
com sua

\
bonita voz movimentarão a esperanda noite

de gala.
-x.:.. X x-

2 - Na "Lagôa da Conceição", o sr. Osmar

Nascimento, ofereceu um caldo de camarão aos' srs.

Genésio Lins, Cesar Ramos, Jorge Konder Bornhau
sen e Fernando Faria.

- xXx-

3 - Domingo ,próximo no Clube "15 de Outubro",'a
contecerá reunião dançante para a posse dá direto
ria do mais novo clube da cidade "King's Club".

-;-xXx-

4 - A bonita Glicia Ribeiro de Castro, amanhã rece

berá a faixa' de "Rainha do "Atlético Imbituba
Clube".

x-

S - Infelizmente não poderei participar do baile de

gala, amanhã, nos salões do Clube Harmonia Lyra,
quando o cronista Social Ralf Ritzmann, estará apre-,
sentando Debutantes da cidade dp, Joinvilie.

.'

- x X x-

6 - Casamento: as 17 horas de amanhã na cape-
. ia do Divino Espirita Santo, realizar-se-á a cerimô
nia do casamento de Izete Gallotti Mati9.s, oom o

sr. Sidney Carlin.� Nos ,salões do Querência Palace
dár-sea a recepção aos convi.Qados de 1zete e Sid

ney.

7 - No próximo dia 10 estará em nossa cidade o

Dh-etor da Carteira de Crédito Geral do Banco do

Brasil, dr, Paulo Konder Bornhausen.
- x X x-

8 - Bingo: Movimentado "Bingo", acontecerá dia
30 próximo nos salões do Clube Doze de Agôsto, em

pró da "Casa do Pequeno Jornaleiro". A Diretoria

daquele modelar estabelecimento está em ativida·
des com.mais esta promoçã:o.

x X' x-

9 - "Patronesses" Convidadas! para "Patronesses"
da festa de amanhã nos salões do "Imbituba Atlét)- .,.

co Club", as exmas. Senhoras: Deputado Alvaro Ca-
tão Lourdes, Dr;, Lui� Fernando Secco (SÔnIa, dr.
Otávio de Castro (Elzy e dr. Emmanoel Alves de'
Mello (Celiane ...

x-

10 - No prÓximo. dia 3, realizar-se-á a cerimôni�' do
casamento. de Rinaldá Ana da SIlva, com o dr. Car
los Augusto Vera.

- x .X�x-

11 - Bal}gú, o tecidQ que veste a mulher' elegante
do, Brasil, está lançandó a nova coleção primavera'
verão, nos discutidos modêlos do "Figurinista" Jo
sé Ronaldo.

- x 'X X:-

12 - O sr. e a' sra. Carlos Sardá (Eliana" estão de

,parabens pelo nascimento de Paulo Roberto.
,

-x X 'x-
13 ,- Procedente' de Porto Alegre, encontra·se 't�m

nossa cid�de o Prefeito'de Itajaí( e sra. Eduardo
Canziani.

-IX X x-
, 14 - "Fest,a do Pesegue.iro", acontecerá dia 26 pró
ximo nos salões de Cabeçudas Balneário Hotel, uma
promoção do cronista social Sebastião 'Reis. \

,

-xX.x-
15 - Circulando em nossa cidade,' o sr_

Pittiglini um !los Diretore.s dá gr�:vadora
-xXx-

Armando
"Filips".

16 - Em avião especiítl procederife do Rio de, Ja

neiro, chegou. a cidade de Imbifuba, o Deputado e

� sra. Alvaro Catão (Lourdes. O elegante cas'3.l, ama

nhã está acontecendo nos salões do "Atlético Imbi

tuba Clube", na festa das "Debutantes".
-xXx-

17 - Na Simpática e acolhedora Churrasc'3.ria "Lin

dacap", o Deputado Armando CaIlil, almoçavJl num
grupo de amigos.

PROTEJA selM
, �

\?L�O�f.
) use õculos •
bem adoptados.

•

.._ .. , ,,'
.... _ ... ..1

atendemos com exotidõo
) suo receito de: óculos

ÓTICA ESPEClAlIZAD,�

MODtRNO .lABORATÓRiD
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às 22 horas - SOIREE DA. PRIMAVERA com NANDINHO E SEU CONJUNTO' MELÓDICO
RELQJOA�IÂ MULLER,

,
• �

•
� II!

e, se realizáral:J'l compras
no PaIs naquete prazo, [' S

respeetívas notás 'fiscais 'JU

faturas, declarando ainda
se jiossuem ôficinàs pró
prías e, neste caso, Quais os

máquinas que as compõem.
Não serão dererídas cuotas
indiretas de peças e acesso

rios as emprêsas distribui-
doras. �":�#-'O�f"

'.

JUIZO/DE DIREITO Df.�, COMARCA
DE BIGUACU

LIRA TENIS CLUBE Sábado dià 26/9

/'
mer-as visitàs .já programa
(las, entre elas à WiIlys,' Q
veriand do Brãsíl, Instituto
Butantan, Hospital de ClI

nicas, conjunto assisten
cial do Serviço Social da

Indústria, debaterá com os

técnicos do Plano de De

'senvolvlmentc �ntegrado -do
'governo de l?ãÚ, Paulo, as

suntos de, ínterêsse de am

bos

rn'
,

através do tel�
fone e outros meios".

_1Uain Peyretítte, porta
voz do gabinete, disse que
a viagem 'do presidente 9-
América do Sul ressaltará a

importância Que a -França
empresta ti, escalada dá
América Isatina aos prí
merro� pranos das questões

mundiais;� ��s qua,is desem- "

penhará 'papel' inwortante
e estabil�dade

• ,\
�

I

citado nó item anterior, po
derão deíxar dé apresentar
d�ciaraç6es d� neeessldadé, -,

Neste, caso, ser-Ihe-âo atri
buídas ,quot.as ' indiretas,
caleuladas com 'base êm
suas

'

compras, de acôrdo
-com

.

as rélações de" torne
cimentos que serão' apre
sentadas a este orgão pelas
nrmas dístrtouídoras..

.

4. As e!Upresas jornalís
ticas 'qu') pretenderem ob
ter quotas âe peças e ace�-

,
,

D' Papel) pára impressão
de livr.os;
II) Papel para ímnres

são de jornais e revistas;
111) Mánuinas gráficas

para a imprensa:
:rir) Peças e acessórios de

máquinas gráficas para a

imprensa
2. Essas declarações, que

í
r

5. Estudadas as declare

ções de necessidades de

câmbio apresentadas será
a solução comunicada aos

Interessados, de contormí
serão teítas em quatro vias, dade com o que dispões o

ob�decerão a mOdêl? apro- ,ar�igo 30, parágrafo 10,
príado a ser rornecído pe- combinado com o artigo 40
la Fiscalizacão Bancária e dà- Lei nO 1.386, de 18-6-51:
deverão mencionar a quan- atenc'ida, ainda, quanto a
tídade, qualIdade, origem e máquinas, peças e sobres-
Procedência e o valor em _salentes, a -exígêncía 'ie
moeda estrangeira, da mer- previa audiência do órgão
cadoría a ser importada, sindical dos beneficiários
indicando, ainda, os totais prescrita no artigo 50, pa
de papel nacional e estran- rágrafo 50, da Lei nO 3.214,
geíro 'consumido, ou forne- de, 14 de 8-57."
cído, no caso de firma dis-

tribuidora, no período de Florianópolis, ,16 de se-
1°-10-63 -a 30-9-64, com a tembro de 1964
díscrímínação unitária de
cada espécíe, separadame�':'
te por tipo. Deverá ser fei
ta uma declaracão para ca

da tLpo de papel.
_

3'. As editôras de jornaiS
e revistas e as de livros
que não pretendérem im-

portar diretamente o papel
_

correspondente a quota que ."'_i"' ...__
,

..
Uies couber, preferindo fa- S A B O R O S O �zê-lo por' intermédio 'ie
firmas distribuidoras e des- SÓ C � F E Z I TO
de que tse tenham
iunto no

Saudações

BANCO DO BRAlSIL S. >\.
_;;. FT..ORT:ANI'IPOLIS (SCl

FISCALIZAÇAO �ANCARIA

Moysés Leandro da Silva

. )

REEMBOLSO DE DESPESc(\S MEDI·
CAS-HOSPITALARES -- Pelo Serviço de
Assistência Médica do Instituto dos Comerei ..
ários, foram despachados 98 segu ntes pro
cessas de reembolses, de despesas médicas e

hospitalares: "\
'

,

r •

Victor l\:1artins-:-Júnior _'_ Fl,cr:ianopo�ís
Livramento Steírier _'Flcrianopolis
Antônio, -Fernando-.do Amaral e Silva
'Florianópolís .

A�olfo, Wilhe],m ,Hen�e - Florianóoois
Adolar, "Arno Jan��dh '_ Rio 'Negr'i�ho
João' de Mattcs -,' Palhoca-

\ -

- ,

.Iallile Tobias Amodio�" Joinvile
. ,

Bário Pereira _ Joipville
Os interessados 'residentes nesta Capi

.tq_l ,d�llení pr9,,'lJ\a.r o Si'. José Maria daT,111.
\ Netto, 3?', Â,nqar'do·IAPC, para fins de idcn

,

tiíicaçâo e recebimento da-s importâncias reCi"
,- -,

.

pectivas. Os residentes no interior devem

procurar ás' Agêncas do IAPC.

PROCESSOS DESPACHADOSP'ELO CON·
8FI BD �rrr�'M'PTf)D nA F'RW'IDENCIA so.

I " r-

CIAL,.:_Pelo'C.S.P.S. foram 'julgados cs S2-

.guintes recursos de beneL�7� S 1=01' incapacida
-de, cujos' interessados são residentes neste

Éstado:"
\

Paulo Chaves IAPI
Rosário Drefahl _"_

,
-

Henrique de Barros Paz
Maria José Duarte -:'-

"

Em�todos os processos acima relaciona

dos, fc,_; proferida a seguinte decisão:

"R:é��1v.;e:C;l<.�.hm�ira ,Tu��i �o Conselho 811-

p€l�ior af'�l'eiVid€nciaJ Social,"'llilânirrra:m€1i11�
NEGAtT{ PROVIM:ENTO ao recurso, de acôr

do com os pareceres técnicos contidos n'JS

autos.
Na conformidade do artigo 460 do Re

gulamento Geral da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no. 48.959-A, a da�<J.

da" pubEc8<ção das decisõ,2:\,�:)'; Turmas do

Conselho $.P. Social no ,Di'ário Oficial, mar
ca o início do prazo de 30 dias para revisão

por parte do E'xmo. Sr. Ministro, das referi
das decisões".

ESCRJTORIO DE ADVOCAC!A
DR. NILTON PEREIRA

Advogado
ABELARDO H. BLUMENBERG e PERSI

-,

A.HAHN
Solicitadores

'AÇÕES: CíVEIS, TRABALHISTAS, CO.'
MERCIAIS, PREVID1tNCIA SOCIAL, ETC

Rua Conselheiro Mafra 48 �', Sala 2,

�dital de citacão com o prazo de trinta (30) dias, de
interessados ausentes, incertos e desconhecidos,

)

r
O Doutor Od talma

_
Costa, .Iuiz de Direito da Comar-

_

ca de Biguaçú, Estado de Santa Catarina, nà fórma da lei,
etc.,

\ "
-

'" "'''��'l
FAZ SABER aos que o presenta edital virem, ou dêle

conhecimento tiverem, que por part� de Argemiro Fran
cisco

-

Sodré, casado, barbeiro. residente no Distrito de

Barreiros, município de, São José. por intermédio de seu

advozado dr. Luiz Carlos Nunes D'Angelo, foi requerida uma
ação de usucapião para adquirir o domínio de um terre

no, .sítuado no lugar Rio Caveiras. distrito da séde dêste

município, com a área' de oitenta mil metros quadrados
(80,000 m2.), confrontando ao 'Norte, com o rio Caveiras;
ao Sul, com terras de Orlando Donato Machado, Francis
co Laurentino de Souza e José Oliveira ou quem de direi
to; a Leste. com terras de marinha e Oeste, com a BR:59
Feita a- justificacão prévia: da posse foi a m,esma julgara
procedente por senten�a. E, para aue chegue ao conheci
mento dos interessados e nine:uém possa alegar ignoran
ela. mandou expedir o presente editál, que será afixado
no Foruro, desta Comarca e puh1if!ado n'1 fórma Ida l�i.
Dado e passado nesta cidade de Biguaçú, aos nove dias

do mêz d,e setembro do ano de mil novecentos e sessenta
'1 aUlltro. Eu. (a) Ararai Romão de F'1ria, Escrevente Jura

""'entll.do. o datilografei e subscrevi. Biguacú. 9 de setem

h"ro de 1964.- (íi) Odia:lma Costa ..TlIiz de Direito, Cr)nféni
Íi'\
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ra�i"' prec sa; erpolltic·",teal!sta,so�:'
bre os investimentos' estra:n-gelr())�

, "

,-' :,
,

.
.

.

o Itei Constanii!;o Ua.-(..roo,ia c suá noiva An(;"j'\<larie que

. hoje, vão 'receber :a Bençáó' de rr�us

ACON�Cr:MENTO de repercussão íuternacíonal, .marca-
-

- <,

rá hoje, em Atenas, o: casamento do H.ei Constantino da

Gl:éc!a"'fol1\ a; Princesa. Ane �arie,_,da' ml1ar�'�í1rC[i .. Os noí

vos receberam tIa' !..!Olm3f>i1 européia valíosíssímos presen-
, •

•

-

'" j �

tes: jcras jogos dé crístals. e porcelana casacos 'de .mínk

e' muitos outros. Desde 'doinillgq Compenhaguq; 'está; enfel
tada C(1).1· as bandeiras da 'nrécia .e da Dillamarcá, homena
gem. dedicada, -aos noivos, A P.ljip.�s'à.A.).le :M;á�e, -levou pu

ra' a Grécla, ma'is \1e' 0'Íucoétlttl 11,Úl [it)J:as' paJ;a', eferecer as

entidf1des/filt\ntl'ópie�s da.qtlelá Pais', bCr'�Q d!1
·

..ciVi-liz"Lçiio
· ínunc1lal.··

,. ,:.
'

... ,' .'.�. <
'.

. .'
• ",." f' k

"

�� t �,'...;.� �', \
J

.,.
\

'

E .POR l'Llar Cril 'ccasuii1enip,·.,�m<;tnhã, ne�tà;;'eap'ftal, aéon

tecerá 9" do 'Acadêrifico Sidney tarlitl com a:' S'rtâ.: Izete
Galio'tti' l\iatias, na Capela do Divino' E�pir-ito S51nto, às

dezessote hOi·as. -ApÓ's' o·.ata, reÚgiósq os no�vos. r:ec�berão
os, c�mpi-lÍ:nelltos rÍQ.·Querência .Palaee· Hotel,-.ondjl" 1'ecep-
cion�r::io os convidados•. '

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

.,'
.' "

',' ,
•

r

•• \

,
_ �.

'I.

:', PR0cr.oÉ�TE· de 'por'to 'EM' BltU;S,Q'T.::.,:", O' '')1'.

'Megr-e,' chegará .. hoje,:' 'na
. Óuilhzri�'.e' néUQ.l;:I\:'·c' ��·:t,

"TIhaé(tp'�, O' Am�õ _Nav�llo, oféreceram 'uhl"âlnioço ao

dá ··F"suàl1ha no' Bra·sil,.) A,_· , 1:31'. ·.e Sra.. Industrial 4b_'1-
,.

,. ...
� l "".

• ,
'

-
•

�'. 1

mirante· Polanco. N<;), 'N:?,·' mo' Eberly, (calxa' ::1Jt;n, (;e

· .reop'o�td ..

, ;"·Herc1llo' 'Luz'} ·oakiais,·'dO; Sul); .Aimir�nte .

'será: 'reçel)ido .pe�o.. c6n:su!' Murillo' Vasa-o.. ,do':
'

Valle

,tia' $spà.nhá, .nes� ··GaPi�;).'./: "sifvã�<'(joint� ':OdllOl1"; Li,na
>lli:. Antonio Sàntaêia: . A- Cardoso e o casal' Indd,':ltri
"ntiit� �rio�Q1ierêncfa;;Pà!a.;'�,� ··aI. C�rl()s Rertaux. Ó' 'laSa!
'::ó::Qb�érnad�r" ·d��·· ';Ji:st�d; '··'.iI:�;tQ.lt1W'-·,EberJY,:: es'ti 'pas- -

�·;�·�p�"'óf�!eCer�, ltln j��t�r:': ,::.:.:�,;sa1,i.�o.( llns: dl��::':,u,o: ..�,:�otel
. '," .... ' .':. .," 'Ba:lnearj9'�c,a'b:eçlldas., .'

�.:
. �-:'l�14. ';1 ,,���-� .....

��, ","� '::�:'['
" ,·V.E;ji��.GOULART,· J.iàinh.a .. das .Dê1jut�llte.SI d!-", Sllnfu.:Cata-.

L ,oe' ,'I 't- .�, 'J .... r.� ., .....1 I.) 1:.' "� .... �:" "'j:'i'1 �.'

!:i1�; f�i, 0C!11yYip;ct.!,t· ·��a"i1�,r.tl,���a:;r ·.,qoo 1?!ql?:�!u's ,_I)9pUtl\'l1- ....:
"i""':,,�l!!> aO': C;til#ibállÔt {lue:' ,copt.a. :com, celitp 'o'�txi's' ri:Í(:J\l�na�

- .'

. ,'m�çn:�,' q.úe;"faiiko"o :';tlel�ht";.·iio,'prÓidll.'l.'di.tl.ia·ttY,ilite '{i. s�i-s' !

'0: �irct�r s�cial,:Sr:.S�xgjO·U;pcs. e,o' l>rCS.idet{te Dr:·Ru·

'bons .•'\lv.os Bett�gà; -em ·gl'fl.ndés ·,ativldàdco,' '1Júra' aquelE.
:: t'�p;didónaL baile ,:dã.: sciciedadé paranaénse.:· .-:- :: :� ," .. "

..

"

'

..,._ ' .::,,' ,\ � - -.' >".",.' :,' .:, _, "o ",' .

". '.,' �:: �;":\ .:,:';
·

T'ALAr:-l'DO tla .Rau!,hlJ das "·'Ueo.s" de S'lnLa Gatarina; Vel'P'
·

.Gõul�tt, por infern'!édiQ,"d0 ,(Jólunísta, getl[\B�. .,l:;�. Reis, Gró·
· nlsta Sodal dé Itájaí, 6�te"0 nesta Ó''01tLLI.' T:f' l'i1 nq-; l(h
�

'la afim de' ser '?-pre:;en\atU Í1Ó Baile dà'5 Dei11.1t;}t-G'.. li�

(iu.�.ül'l!i, ôu:e' espti' tirl?!ii!11zando. N-à ocasião eiitarão prB5en-
.......:.. , t$s, 0, CrOl�.ista,. �àcia�, HC1:)erto SiÍva 'e a H,ainlli 'du,s 'DclJuo

,

t-l'lntcs ,ai!; GúanaJ;Jfi1;2�"ó ,pr�fnpirÍJ es'Oolher�,_.o pi;inieiro es' ,

'ê:oÍllerá; uma' rep!ooenEimte catárll!en� pa;ro:<párt!cipar do

Baf!e' da. Rainha; da-s Debutaütes elo. Brasil .. ,sÕb:i:'hl'l'_;,'jan-
.

t6�; ri�n� à cro�1Í�ta "scda}' z'U:rf Hac1�tld.;: � ',{!Ü�,:" d�sL!�?.df.
:.

- ,', •

�
•• , ,-t � �

- ,

'cantora ,.Nétcle M.al"iuZ' !10 ç.lUsrêneia Pa!are Hntsl., ,' .. :.
�

• -
•

:

I
'. ,-,' •

"
"I ..

• • • , .. � • '

I,

1',� ..... ! ',:1" j.
•

I

1

.': �., ,I , �I' _ � :;1' ,'. ,.:'
•

l�Ê '!f"\GuKl\:, ,11:05' ,dwgtl,',l'1 'llótíçlas '_h�il'1Y'_,ín�'IQ -:,1 . �<l,h,,;fe
: ...çãiJ -:dos lagUl'l'6-n::..8i· optlà;' .in.n.l.lgu!'af�5,o do e!ai" camjJJetc
Gonjtihto educacfo.í.ial 48 Sal!-ta C::ttúün. (} Cent:·o ";\ imi

l'<}Jlt� J.ramc�o", qu<� ,q !..iovc1:nador· Càl�O 1';;'111'.':';. vai !null,
gUl'àr. pl'ó'x'mo U'JlT).ÍJIt;O: Na,"-'uportul1id�dl' o CICIe do Eo

'�e0tÍtiv() Cnl'lrinl)11i)8, ""li' �.1at).}5l,l.r3.r �'. l'e\i,� de }JniJ,u, tel1'

ç:il,o que (�0t)l,€" tüQO o 1'I'iür;icipío; '6 também: o' Mónumento

d.e "ANITfhGAUÜ3ALDI". I

,
.

r,r;;(�T.;';TnO o natalkio Que ,h'l)jc. trp,'1""()lT8 do De])utado
f'�clro Culin. dO'3taolc1o n!1)t'cselltank da {iD1\', !lU L\::l�CJ11

1Jlda l,(;�islati\'[), de S:.mtu Ca::lrj.l.la� por .joí;'p iUe.

E. por� f:Jl:;_r' enr"! J0iny�JJ{'. ;Jn1unhfL nfl F!, "'r; 1r:r'onj'l T.1;:1':)' �

a:-< c.lelmtanles de· H!�-!, ::i01itO ulJl'eSe!1taclDS pelo croni�;ta
I • -t

-

,

Ibtf íUt ,m[ltln .. :t130 . patronc;�;;;es -!15 8cllho.ràs: . EdIl], JOl'-

dar/,' J\l" t"i:·.u Lo]J,) CDl1ljJU::l� t:iil"üJ, GrDtl\:)mb�Jc��or, AneLe;

N'8VC'� 0 '�crn LicJJler. t\f!;ql\_t.(;'XJ !L !-l:p�\U1p.:u, du eOllyi1,f;, "tn
leH711 ... ,�r,j f' n�·I(.", �-:Gder0J el!nlP8re('�r, Cln vi1;tufJe de C8111p��O

nl.bSos ·:;J,&'Oumid.o.
"

';'i,d', �. ··:V�i'if!;"(l",·l',

9t5h\vartzr q1_ie !lUtE;;1 p't:.'!I!FJÇJu drt rl't;L!':[:�C�, vli'ú anl i'111_i.'�J

!!�a(�iJ, clt' fe:.IJ.� 'j\l'e��'f)l'r�:Jt Q n� JuJk"\. é ('í!ehJ d�1 ]jlv�,;á1_'
U.I::" i\.'!11q�� d!_j f �fji!istél�i'-l d,�l. f\IflJ,J:'_' p l·'!<.:·!:i_:lt!

.._� .
� �

, '.. .. oi

o:>;'rY1\! no t,)1Jé:i:<3nf'ia P:.bv·e Ho1,('L l�l!11ü�·l!."'� o eh. Ciu.<'·
�h(\í'rnJ,;; -H"l1!111', otlJO l},g!·,.�lltl:l{ÍlP'�ntt; '�'f'�ll�'l (lf� s(..ar n,:)F'lr....lil'1

,r , ·,Pl':8�clF!l���'d�:·.réde;a�ijO �.L(�; I.li���tri�� �e s:.;gC; Ca;�'r;na,
�

" • I.

,:i:�!&ti>;H do 'ViSU'ho E,<,tado cio Pa1·uulÍ.. lJ,I"'")''' ';-. )1" (1 ,'i I,

re ,no H'i. i�al'Ü;lra'[o 5'.0:. da COllstjt;uição rJ[tww]e F:"!.,'3(I:].

y'10 :l\Jre:õen'tar )"ll10!lda, �n� ·p.;:orrQgar� o ,tllaíldtÚo do, 00·

"e1:nador I1Jey 013).'11::;8', por.· (juutorm )110':30S. {\ üomu.l1ioa�'[iq
fQi 'feita 1Je10' De.nutado ',Aníbal' .Guri, Socretário- daqurhJ

-.. ' . " �

Cssa.· ,
'

· AT;r.IQQPT ne Qm;n}l101.a. " r.al�c_e HO,f,et. à '�om:He 'l'J Dl

Hat'ry, i,o_Y;Ild.'J:;�· 'f'41J,cTiritcmkntc, Ue;.::,i.ollrtl S�jl da ';ÇIB� "

·ZT.i:lVí.?, '(ql� t)�"láva:ar�1011)\yj1Jbaj:IQ. du Assisté'nte- };ll'írFHo FIt'
· ,i�fi.llní)f1Jl1�iH"de. ,11]:nla;,·<';:i},;l.r�J.;to,,,&j Jl:o GmnGl(�. �I.o SiJl p

',%nbúC�tQ,l'iJ�á, c.qn?- J:lódé on.l.'Po-rt� Al,,;g'l'ü. Nb1 "I1hacap",
• .BsÜvemm .nu JunLnr Comct'c;':ll <iI.) .;:)1')IJI'1.• .catarina. ult.Í1.1mn·

��.(\p:a§ 'nwr]l(Jas _ par!:l.' O· fyjl�ionaP-1e)�t.o· le�01 . er)l, no�o Eg·

I. tado. A "CJTIRAZEM'" Li 'U;l1a CJ A...E'Gcl(wal, com. sÁdri eln
·

�àBili.�,o, tOl;d.o. ci0soei1ifr C· Ulll .por CQltO db' capitnl 13 ()

j.Q5tant� p<:,!·tew'ent.e, àos ,Es�?s ?1J.
o IThiJ)lllicÍJ;li.o.s da,Fede·

tá.�q:: l.\Iafr:i, Ü'moin!.1as,. 9!'j.çador. Ca,mt>ó�, t-Tovos, Jm�.çD'
M. :Xa:'dm, Concórdia, 'LágeS" Ch;lpecó .. e Vi.cÍGira,· .ZOllQ,S
pt_o4u.to!{!?, que ·p.ossuem. . f1rma�eus .e' .. cHos, que g9.rah,
'te. ,o .produt(:n- à.ysnda .de. SU� pro,duçãoo_ .. '".

"

:IPE dr;! Co!i1!�� '�rep8,ra�Es pa�"a 8. Soirée da l_]rÜtl��

�lue foi
i
j)J'ogr:?!l1?,cla no dh 2G pl'ó;�lll1oo Comenta·se

i·á. apresentada urna at�aç�oo
,

"
y

• � '.'} "

RIQ, (Via. aérea) "O

Brasil precisa adotar uma

política- realista e firme sô

bre o capital estrangeiro, fu

gindo prínclpalmente Í), in

coerência de atitudes que

temos mantido nas últimas

décadas, afirmou o econo

mista Herculano Borges da

Fonseca sm conferénciu. pro
nunciada no Conselho Téc

nico da, Confederação N acío

nal do Comércio. "No pas

sado, acrescentou, ora .can-

p. O N, T O

O ,E

ENCONTRO É

COM

ANTUNES
SEVERO

P'Q' N T O

-D· E

ENCONT�O �.

ÀS, � l.., 30,
.üiOitif�i6 'Á

".ÍmfflTUttL'f ;,,},
>" '1" _I.,

.

�

1'tZO Kcs"

ZYJ�7'
Zy'Telt�

-_._(--_.
__ .. _ ....""_.._-_.

BRITO

Nada úe'
REBITES

car!;'i}

,:ULi"'ÜIr..�

PI'. �<lf'!.'" ,

"o, " ,

"�"I'1i.P:T"l'r

. ,

IUH TELl'1A ·c. Plm,EHf.,

tavamos louvores 4s' vírtu- . � Emocional
des do capíta! estrangeíro,
ora condenãvamós o. seu ce-. :rtll'l/ seguida, o Sr. Borges
ráter espolíatívo, Faziamos, dà Fons6C'Í. afírrnou que "a
de. um lado, leis estabelecen- politica do capital estrangeí-'
do direitos e obrigações 'e, ro deflui .da filosofia politi·
de outro, "tratávamos os in- . cu; que' se adote, e só mes

vestídores como se résse lÚO. por-' ignorância ou má

ímpertínontes postulantes de
. fé'- � que BC' '('.onQebe 'deren

ímoralídades. Nossa pokítí- 1 der-se a existência de. uma

ca, porém, devp S�l" lógica e
.

'élmnoolàcia. politicá e' social

deíinída: ou quéremos- ou onde: prevaleçam condições
não queremos o capital _:e�" em. Que a 'personeltdade hu

trangeíro, mas se
.

o qiiízer- ;n�ah� seja, .progresstvarnen
mos deveremos trata-lo ·co- te, anulada e diluída no e::;-

pi:taJ estrangeíro; para que gum modo., a tendência &0

o i1".Os'íTiO compense &. fi]. çj.135enquilfuri,o interno.!',
_.�,. ..�,

que as pressões sxercidas só

bre o Legislativo 'C a:': il'l'f,l;
trações "ideológicas �e'�'ifica,
� no EJ:ecuU,-u, no de:.)l)l·

rer dos üttímos' ",;1, )13, --fiz"

rarn com que (j C1E'h::;,�e do

assunto "capital' ostrarrgeí
ro" sr: 't�'el�jiji·(..�·�c del��T'O f10-

um clima emocíonal.crescen
te. ""Entretanto, disse; não

sena êsse o melhor ca.rnP:U10
a seguir, tanto -maís que o

exame frio 'do assunto pode
levar-nos a: diversas 001:[(:;]1:.

mo "capital" e não, C01110

crime contra a economia

popular".

a devida ateaç.ãu.· -As 'del ü·..•
L!l11anteS dos ín vestímentos
podem ser

:

de duas ·6Sp&
pie:-.,,;' e'Stn:,� .�po,:uu-po�itif�'...!(O _ ��

sõcío-econômícas, . eonstítu-
"

aLrc�'. iJ1_:a
ambos os tipos de

. apl1ê,a.·
ção", afirmou.

tatismo t.oda poderoso e no

socialismo onipresente".
.

Continuando em sua análí.

&'13, o economíáta acentuou

" !'. ", •

,,;,,-"'4_'� ,-,,�' _�"".JO " .,�\"7
rJOGHAM>,�Çf\�J ,1),0' M.ES·'D�:- SETI.I,MBI{Q
Lha :.J')" .. 'Sóirt>{: da'Primaverá

"

", <.'
.. � :<-���I�itl�iÁ�E . CER·fEZA'·;'. ,"'.

'

...
' "'II"

:"!fI' ,.
� t) 8�'� ti'

...
' \' _

, 11
�

�'�

ldiJ:·E"·$·" 't�C ·.:iE" tlàlS BABATO! ...�:

,

�'. '·:·'� .. "·i"DE?' ·001ID01(:':::.:···:" '.�.:�
") :'_,

�
-

'I � \� .'� .<:::;: ';
�

..,

�

. .

o__�� • ... ._ .... �,,� _ .... _ .... ._. ....._� .. � .... __ ."._.O .....__

\
. ,.., -'

Industrial, Eliseu D.i Berh'�rdi
Encontra-se.já em !�uà 'residência à '1';18

Santos Saraiva, 432'no Estr.eito, com alta do

Hospital, onde. se encontrava em tratamento

em virtude d� tq·'· sido .acomêÚdó de um m2.1

,��b1to � lJ��SO p�·e;,ad�.:amjgo· sr. Eliseu� Di

Bernardi, eJ.émeiltb destacadô - da .SoCiedade
.do Estre�to: é d;sía CR�)ital onde goza De só

, lidás.e ni,2I;ecÍfl�s �j�:ad�s.
'

N;":y:'a ('l�"'r";ulidade' : :'0 ESTADO" ·d,:>-
• """ -'. J

sé.i.:1-1he :rrCn1(l� rest2bél.eçi�e�to ..

, 1".
J. , �

Rara.

',�..
'

... ,< �':Í(r);j�IAl<lA� E .PÁTENí-ES �,:'.',;'�:;:'
,> ·Á��t�,·:'Ofr�ldt 'd.�: Eropr'l�dâde"':'�:

.... i,' :":.: "':,. ,:'.":;,: >. '.
. ,� ,

""",,' .' "f,
':.

DRA,: ·EVA,·;·'CUNJfll,'IMFA_NTH.
C\)mil1;k�a � -.r�àb�11n::�· de seu consul

toria 11'0/ (�!1jüriro '2_0'r�dQ' Edíficio JuLIET�\'
RW1 Jerünini?l' Ç�ln()o' ti�. ,32,?.'·- 'Horúri;,
1;:).::10 : lH·.no.·

.' .':.'

,
'

,....,

, .,. :��,", ��,� ..

:;

, ;_::.. l'� � ".
• _ ."

Os lagune��s��': esLio: J� p�rabe�s-!.-.. ,-. '( , ,

.", :!'�d;'Pl"ó�ip:Hj' :' d�a·3�I/,Qs� e�tudantes . da

.-tradiciOria.f .: . �idri��. dd..�t��â, '

.

rec€b�rãü
'lTÜí'iS uma hOlj,lehâgeJ.fi do ,�J\;.�rnador Ce::.o
HmnQs, .ql.!an.:do' :S�rá'. $ólel1�mellt� inaug�ra-
.
d é, .0 ��n.o,d�i·rtl��.üWP'. Glnasiá, éoiistr'u�do COlT

lüihàs atualiiai1tQsce.inarca�üe� conforto.
. 'Tl"�tá";s�" }h_d�b'it�velt:n:ellte" 'de í'iobtt

.el11pre{'.ü�,$nmnto-. ,c]:l1. fávot,' . dO"' lagúnense,
que �sshl1;.· co�ptó\i,á 1,rfua;'V�z 'ÍiÍi�í8; ai átel'l.

.� �C�, (lD 'gQVernahte. , �áté�i:{re#se pai'a tuàp' o
·QU.e se ú�fel'e uo�eilSh1Q> ':'

.

-

Digà'::s�'r �à h�rii d�''',Tei'dade, 'i1ão' ser de

hoje, o intei'êss�' 'clQ ·sr. Cels:()'ltàlUÓ�, em ex-

J )andir :'110 tcrNlódq Q�:rigá�Yetde, mais ade

quadas medidas·,qUé'V€llhà1,h favorecer aque
les que lutani .Ve1� �q�üsição, da ciêúcia. Jú'
o saudoso Dr .. .r-{eteu >Ra;n1o.s, 'q'uando Gover- .

'!lador dó E::;tildo, thlha' semPre eUl mente,
<� cxpaúsâQ .do elú;ino, construindo escolas

grllp0s escolares ·c·· demais estabejecunentos
,cstudan.tis,' ptoPoI�ciol�c:il1âo iilelhores dias aos

st-üdantes· catarinenses.
Hoje. seu itli1ão 'à substitue na admirá-

"
,

\'eJ e plausível� empl�êsa de dotaI� Sallta Cair'.-
I

.
, ,

rí:n'1. df,; uma �olllpleta 'rêüe, : d.e estabeleci-
nwntos (h�-ensino. E·. o' nôvó e moderno Giná
s.io de lJagnnà, �. tie1' t�stemtínho do emp2'

nI)O ..pela cáUsp, qu'e. demonstra Q Govern:y

dor Cebo- Ranl'bs. :
. , ,

Cumpte sa.lientar-se, entl"etanto� os es

fcrl'_'os do, Pref��to 1IuniCipál d� Lagunà, Dr
Paulo Carnerl'o.,que 'sehipre ·batalbou para

que. o novo' GÜiãsioo de sua,' cidade ,fosse em

h'çve uma realid�d�' {agúe,ita para a n�úni.
C'i pa 1 ida',a e:. Recptd,amos' air�é1a, o dia em q l.tr�

o. govcrllaB.te l�gunênse e .0 sr. Cels0 &n1105

il�8hlm�é}m.o cónvê�iQ "'de assjstên�ia mútua

para a construção do Clhásio.'· .

De p'árabens' p'óis os '}rigunenses seu
-" ,

PI'deito'Mu�lici,páre o. GQvet�adot Celso Ra·

.

di o

1." 1
. .

t'c:.�·8:t1!-)::; ql.J0Stl:j�'. 4bso'fü,a_ ce ol�re�el' rop,d�z e coniôrto:. oyti;o,
() 'j";' b:s n00 �L;;r.ed� >n��ti:.J 'B�sto)� rh.\nc0. veio Q Florianópolis.
A T�c.Cnü::b1:'Q)·\-e;� tod;s, OS' ÓC1S "(c0L�Q q�e ,outros não fõzem).

....

, � � \,

nos melhores hcrórtos. Ó dvl.õ<??, �olwair, p?drao de conlô�to e

rapdE':!. C'untlll\;.�e 'Pr'étc:i.\pdó á To.bCn):telro.
, �

Pü.Ré/J� f:>-C;. iE.1·1(JS. O 14 BIS...

,' .... � .. ,
.

" ,e.

"

• ).'. t_ •

n�LíSAll d8:.!�!,e1Íciulci.s aéreas": um ill\]tivoi

'J
,
{

'
..

,.'
.' ,

.
"

DO SUL
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CARLOS HOEPCKE S. A.
-Comércio e Indústria

�. \. ,', Manuel Martins
CAMARA, MUNlCIPAL

o A
I ,S t MA N A'

'O A S 'E M A N A',
DA SEM ÀN-A
-O Á " .s t M A NA:', '

O-A, SE IVÍ A N A
. ,

�_A, S E ,IVI ��N A

O A ' :$ E M' � :N A '

DA SEMANA
'. .

OA SE M A, N A'
04 SEMANA
DA Sf,MÀ;N A

.'

-

dONVQCAÇÁO

Com o presente convocamos os senhores
,

acionistas de Carlos Hoepcke S:A. Comêrcío
e Indústria, a se reunirem em assembléia 'ge.

, ral. extraordinária, 'que será realizada' .no
,

dia 30 de, setembro de 1964, às'16 h:Jl:as� :1;a'
,

sede social, à rua CO'nselheiro Mafr�'" n9� 30
: nesta capital, para de.íberarem _sobre',� se,':'
guinte ',,'

\

Notícias de Imbituba
'. .'

: ,

�" Esta -�endq .díscutido e votado no Legis
la,tiv'o' ,Municipal�,'o Projeto de Resolução
no, 21/64;, de autoria. do V"T"':3d"r O+�vic

Possenti, que: dispõe. sôbre a criação do Dis

trito do vereador Santana. Enquanto isto. o
- "I veread'Ot Rom� Pires apresentou na reuniâc.

de Terça-Feira última: uma Indicação ao "3r.'

Prefeitó' Municipal, solicitando urgente re
.

lo. - ,Reforma dos estatutos socíais :

20, _. Eleição de cargos' vagos da éJit�tOri,-'d,"; -'construcâo da r-ente que liga Ibíraquera a
,

Ar::lcatuba., de 'vital Irrr=ortância r-ara os agrr
30, - Outros assuntos de interesse da socíe-: . _. , .

'

dade ,

�""éun�rês (li} .regíão. Ainda na mesma reunião
/ ";0 'v,er�ad�r'Qsny .Joãó deSousa apresentou

Florianópolis, 16,de. setembro-de, 1��4 . ,Ip'';",oi,�t'�, de,.' -be,�6,1ú��,o ',ou, e, +OJ'YlOU o no 2?-G4,'Rudolfo Scheidemantel -:1-. Diretor " Vice- ,<, f" -
-

Presidente no exercício da.Presídencía.".
,

';�iSP(>1)d�"�?k,a., criação. do Muníc'pio �e l\tii-
22�9':'64

-

, ��ill·

.,

ORDEM DO DIA "

"

� i
., ,

'AQUARIO -

,
'

• '{rl$ 2J 00;00 ��
,

.�.' . :.
" "o

",

.�. �.
".,. ,

, \ "

':1
.'

,i

,',
o

,I.
{. ,

l,
. h .

(,

ÇONVOCAÇÃO .

),
.

ORDEM DO ,DIA

t?E CON-

16. - Exame, discussão e aprôvação do
balanço e dás contas relativas ao exerc'cío de
l-7-1963 a 30-6-1964, parecer dó conselho
fiscal e relatorío da diretoria; .

'

"

,

20. - Eleição dos membros efetivos' elo con-

,
selho fiseal respectivos suplentes:
�o. _' Outros assuntos de interesse da soeíe-
.dade ,

'

Florianópolis, 16 de setembró de 196
Rudolfo 'Sc.heidemantel _', Diretor Vio:
"Presidente no exercício da Presidencià.

·22-9�

300.000,00 por mês.

, � Merêadoria altamente credenciada,

.. AssiStência de uma organização ímpe-
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Imprêse Editora .
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,,�r"�·/se0.,' ''; /,

Venie1se um terreno n�

'praia tie ."SAMB.'\QUf" �f"
dtndo 2� mts. de frente p.
tl mts. de fundos. Tratar,
Pelos Telefones 3861-3174,
com o sr, Câmara.

8.9.64

- '�

Precisa-se de uma casa ou a ....artamentc ,', G O. _8 T � Df' C � F É 1 !
nas proxi:rrlidades do Centro da C:da:dej:>al" , ,ç

alugar. Informações nesta R€!dação,�o'm" m

.

\NT� I� PfC�, \ ,\H zr:" i

Srs: Osmar e Divino.
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,
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cheIer .. .João José Caldeira Bastos.. João<NiIo Línhares,

"

REPRESENTANTES,.. .'

Representações A.S. Lara Ltda .. Wo (GB'r' "'7 Rua' Sena.
dor Dantas, 40 - 5° andan -r-r- Sáo Paulo - �tl� Vitnria
657 - conjunto, �2 - Belc 1={orizonte --:- SIP, � nua dota
0ari.iós, 558 - 2' andarv-e- Porto Alegre .-�' PR·'PA.T
Rúa 'CeI. Vicente 456 - 2" and8,r.,. '. ','

Anuncíos mediante contrato de ';lcôrqo' ion;.3' t.nbe:! '

em vigur
ASSINATURA ANUAL Cr$ 6.000,00 - VENDA AVUT �d

. CrS' 3Q,00.
' .

,

.

,

(A DIRECAO 1\TAO SR RF:8PONSAnn rZ,A PEJ (,f!. CON
CEITOSYEMITTDDS' NOS! AET1GOS ASS'[NAti-.,S)

-----------�------�------�--�--�-----

•. 1... .. VICUDE rE', U� . JJ

.
,<

I
.

"'. '.'

I'"
.

;,=: "

.

)

expressam _a posfçao :

presidente' Arturo :�llia, o

qual 'não partícípou de ti )_:
.nhum dos atos de.· hoje,
Illía prometeu em sua (

panha eleitoral \ e em· . seu
discurso de posse, :h�, onze

meses, que nennum partl-::
do politico seria proscrito
nas eteícões que serto ce�'
Iebradas no futuro.

\
.Desríe

então foi organj�ado ,; "M,J
vímento "Jus+,i'cian�h/:, A

Cârnara de Deputadr-s <;{o.r
rogou os l8i8 Que pr0ibia�
a nrobaganda -peroni,osta e

se pr'wê quP i\nud reter�

minação tomará o Senado,

int,er.- \

. BUENOS AIRES, - .<\s
fôfôrças armadas se com

prometeram a.. impedir o

retôrno do ex ditador J'uan

Peróin à' Argentina. Em

quarteÍs, -igrejas; cemitérios
e .. práças.. milhares de ar- J '

gentinos .renderam home

nágein aos cardos na re '1')-

Iução libertadora, cujo no-. \
, ·que as palavras de.' suares

no, aniversário foi comemo-
rado 'ho] e Peron fugiu do

pais' em 1955; mas' anun-,

cíou, 'há' pouco de seu
.
exí�

. lió
.

em Espanha, que' re
. gressará..

O seeretárío do'EX'ér�ito,
gen. IgnaCio"Avales, .adver
t)ú' hoje que "êsse regime
êSl$é .sístema. terminou' 'para
sempre". Num-discurso .pro
nuncíado em Cordoba, ca
pital' que fói oase da revo;:
lucão ·c:'e 1955; Avales decla-
I--�". \

rou . severamente: . "Qual-
"

quer tiipo de ação, qualquer.
pessoa, que pretenda reins-

15 tta1ar, sob, �uálqu:r'lPretex:.0, um regIme sImI ar ao

Bairro Agronômica,_._,__,

__

f:!ue superamos;. perrnitam
me adverti-los que seu des-

.

Üno está selano. Tôda a
nr"taram as 'P8.1a,vrn·s �.'"

nossa fôrça, nossa honra,' Sl1aVf'Z como signi"i.cand')
está comprome'hda a le"j'gr, ('I1J". o Q'mri'>r ....o se onorá, 3.0

a tocha' ela liberdade (").1-
rptArno ne Perfm, m1.S Tl8.0
·inmerlir�. aro artic'nac3,o,tra qual'quer risco".

Os comandantes da M);�
·rinha e da Aviação exped,
ram conceitos similares e\u

outra:;' cetimônias. A po<;i- Snmp"te um . inridente
-

d
•

f
.

t foi n.rn"n('ano bOl.·e pelas '

.

C/, b
Içao o

, gov�rno 01 expos a C
.

t'
-,

t"''''· pelo ..ministro de' Defesa 'l:)pronist,as. Uns cem estu-
'

oooera Ivas nao on fi �lrao
Nacional,. Leopoldo Suarei, n::l"'t,ps' pf"tlHlr::l'11 uma hrp-

_

num atn em ,frente ao tú- ve mflnifp"t.""qn Rnjp a Fa- SAO PAULO, 16 ..; As cQoper...ativas não
mulo do ex-presidente e

.

c1J1r1anl'. dI" Fl1('!'lnfia e LI'.- estão, .obrigadas a proceder,em à. revelação
".

.

.

h f d l' h'as da U"ivprsirlaie l.:e .

prImeiro ' c e e ,a revo i1'
.dos· ben's do', at,l·yo' I·m·Qbil�zadó e. a, constT.uçã,O

/

"';'__
.,.

.' ....
,

' ,� ..
",

_ ,.
.

i ção ,an,tipero11ista, geu. Búenos Aires. Afirmaram ,-
'

ACAB'AR'- O AS D VID SEduardo Lombardi. Su::- nÍle, ",;in á �"rto fl,UP a >:>e- do chaniádo Fundo de Ideriizações 'l)'abalhi� .,'.: . ,. ," A U, A

(�:��:���s ���nt!OOo ������ ;::�':;:lo�i�,;ta;o��rtn�e�n:� tas.)E·sta foi arr,esposta dada pelo órgão :com:\
"

O ENDEBÊÇO' PARA ,COMPRAR
que 'ouvia'pelo rádio, em ",,,,,;in e "'Pl'l11nf'il\'ra'11 O"C" pe�\ente da Divisão. do Impôsto' de Renda., a, ; BABATOtôda. a nação: "O regil'Í.1e "u,;ta rni'nor;gf! e n'!M.!'lit,:lJ; I f·t 1 D t t d A \,'

h,' 'nor�n.,..,p","ln. no', no'�e"r s-
consu ta· el a pe o' epat amen o' e . "SS18- , " ,; ." - }. . ............._----""--

que caIU a nove. anos ca:,l "'n ,I .

para sempre". -

,

mont" P''''('Illp rp(,()l'-pm ,à tênda ao Coonérativismo da Secretaria da . VENDE 1- SE
'Suarez acrescentou, 'J.O vi"lp1"(';!l." O nri"''';'''''l.l .. !'!.'CO A

.'

lt·· d' S-o' Paulo
'entanto: "Este govérJ1o, ,:I" ""'h,,, ... ,,.s,.lo pf.... t.llo11-lie ,.,�::,c�"'�;��;;*'�' "-

.

""1\' ',' ""' '.'
.. .

"t UmR Geladeira marcá WESTINGHOU-
embora não permita re�'j-' 1'.,,+9. r'nitl> ria Pr!'1(>!" T,ih"l'- f· SE f

. '.

d d_____,....
..... '. --.em per eIto. esta o e conservação e uma

ver a história, Dao proscl'>'- n"Clp no ('",.,flon Clt> P'lt> ....ns
, c

ve a Tiberdilde de' pe�p J1i.,.o� n"'Cl" n':'"r'I"""c;, (>i"lil máquina de Bo.rdar Alemã SHIRMER BLAU
·

mento ou idéias E' ""osS", rp;t,"r",.""., n ""to nl"l<;>s ttl- 'B",,4
I "t 'R b d' O t" Preço de ocasião ver e tratar .à Rua Saldanha

esperança e nos�a iiJt.enc,w Hhro;:. ri"" Po';.)1'1 ''';'\0 '),)- '.hJC ,e a
.

ou a a co/m.· acumen OS' .....

conser;uir um sentimemo' "'''rii, voltar para à Arge'1.- " Marinho, 37' - Oficina York.
ele unidade e tolerância de- ti"'�. ',cEst'êve ontem em n08$a r:edá,ção. o sr. _'-' .

· mocrb,�ica' entre todos· - �s '.: .. ._
Varnir Cprdoso, aue 'nos�ntrtrP1.ou' ter dei-

\

GANHE CR$ 20*000,00
'i1rgenti"os",' Considera-se b'

'. 1 t
.

txadb por algups minutos sua. 1"1� e a. ]�n, o Escrevâ á esla r
.. ed_ação, dizenda ONDE e

�0 €diflcio do IPASE marca "SPOHT", ,éor
.

d n.BANDO será insl�lada a nova e grandevermelha e c:reme claro. 'bagageiro reforça o,

etc, que 'no mom·ento tinha no bagageiro �- .
casa qu� vend�rá

,ma pasta com a cobrança de.urna sociedade
V.END E� SE'

que

.

�stava sobre sua responsabilidad.e:. .,

.

Pede nara 8vÍsar que ,si i alguém,
.

abare-:
, ce1� cobrando fl,lÕéS da Federação "'Es�!trita

, .
. '.

/ .

,que nãó paguem.

Duas casas, uma d� ma:�etia];e outra de
madeiras. ,

TERRENOS
8,12:x 63.

Para tratar a rua Servidão Frailzoni no

VENDE-SE'
UM PONTO PARAI 'ESTABECIMEN·

TO QUALQUER.1 .

NEGOCIO. - ARMA�EM PINHEIRC
CIALTDA.

PANTAN�L ..
- TRATAR NO LOCAI

Dumie'nse de Paula Ribeiro �

,

Contabilidade - Economia - A2voc::eili-

Impôsto de Renda - Emprêstimo'
Compulsório - Reava liacão do Ativo daS
Emprêsas (Lei tt357)' _.

�

I1Jlpôsto. AdiCional
de �cnda (Lucros Extraordináriõs) ._

.

EEcritórÍo: Rua Canso Mafra, 57
..

Caixa Postal, 613 - Fane 3837
�lorianópolis '. se

/

elos pprnni"tas nas J"aITini:1,
nh8S f'lpit.nlÍq,is. re,t�rar.dn
as�im a promessa dI" illia.

, ,

. ,

'Dia' 20 - DC>:MINGO - DISCO DANCE
DIa 22 - TERÇ� FEIRA � CINEMA Quem
viu quem matou,
Dia 24 -' QUINTA-FEIRA - DISCO DANCE

.

Dia 27 - DOMINGO ,- 'ENCONTRO
.

DOS
BROTINHOS

. .'
.'

Dia 29 - TERÇA.!.FEIRA ', CINEMA - A
"-.-�-�.� QUADRILHA DE'.gCARFACE I

te A t.f i í � li U,
.

N A O! \ .

__

\
.....

t-
--'- _

�• ..,' 'I' i '" O l
.

'SER','A"�UM ·SO'.I
.

I C A .

t ".i.. _

. ·.ONDE?, �UANDO?
'ASSO.MBROSAMENTE BARATO!

. . .'

f
.

Homo:lmadó na Justiça d;'Trabáfho·�Sodedade êama.valesca·Tenentes do
, " ,

.

.

c

.Dlaho·:�- Convocacão
CONTRATO SA1A'RIAl N'A.tNDUSTRIA ,"Ê �o� t;i§té2a'queConvoc� a Assem-,

'

;.�DO'VÊSTUARIO· o

"

.:. :bleià,Ger�t Extra�rdinâria; 'dést�' Socieda-
.. "". , . 'dei párà:ó dia'if dó corrente, à�� 20 horas, à

. Ontem, â tarde, foi :homologado�,:"pela, 'Ttfá Trája:ho, 12:,SllO,:':e!ri primeira convoca
Justiça de·:'frabalho. 4a Regiãb, .• com .:�secle '.ç,ãô ê;ilJ,êi'à horq'apos,·.com.quafquêr número.

nesta Capital, o acôrdo salarial crrtre.natrôes ."de ;só"êios,:;:afirn �de 'tratar' dà:;-seguinte Ordem
.� ,�'�preg�dos'da indústr�adó vesJuário., Es,- ,d? piá.

,

'

.' ,
.

"

, •.
se foi o remate deuma solução, que, 'veio 1,,0. ') _..: Exposição desta Presi,dência, da' si
com a as�naturq; pelas partesinterêssadas;, tuação em: 'que �é e,ncontrâ a Sociedade;
do Tespectivo ,expediente, concedendo um ,20) �_.. Deliberar sôbre a sua dissolução, de

.

aumento de 1000/0 sôbre os.salários nerceht-
'.

acôrdó com'oartigo 54 dos Estatutos e

dos em agôsto de 1963 e prevendo' um, teto .30.) �- ApTovadoo item segundo, autoriza
máximo.de Cr$45 mi] mensais :ç�ó para fa�er 'a entr,ega de seu Patrimôdio

S�� vigên�ia: s��á de um ano e contará
. á sócios�'qUe desejareinl zelar pelos mesmos

�a, partir de,3 de agôsto ultimo. :o.u .entregâ�los 'a, Prefeitura Muni�ipal, . àe
conformidade c'oIn o ar�igo 57' dos Estatutos.'

Flprianópolis, 15 de setemoro' de 1964

EURlCO 'HQSTERNO
PRSIDE,NTE
".

.

'f

1"'.'
" ;,

.'

,:
�,

,

,

GANI{E urlA LICICLPTA
OUVINDO A

RADIO ANITA GARIBALDI
RAINHA DAS BICICLE��'AS
TELEFJNE 1137

RAlNH L\ DAS BICICLETA
CONSELEEIRO MAFRA NaÚ54

•

,..

,-------'.....\ --�----

SALA,S DE FORlVlICA
\

" Institu�o (�e .Apo5ent�dària e
1 '.

Pensões dos Indusfriários,
, 1

D-elégacia em Santa Catarina'
,

Aviso aos Segurados . ,

!
D d' . -,' lAS A'S A V E NDA, .

e acor o com as\ novas mstruçoes ::)0- • Residência de 2 pavimentos com 125 m2 cada, 3 quartos demais depen-
rr:e O assunto, os pedidos de benefícios incte- iênc1as podendO fazer outra residência no térreo - Rua Tobias Barreto...,... F.,;;-

f.eri,dos e os' reC'lrsos interpostos contra ind� \Leito�
. .

. '. , .' . .

.

•

'
_ _ ,

.

o
J

.. Sobrado na Rua ·João Pinto com escntorIO e fundos para '0 mar com grano
fer:�mento OU cessaçao ,nao suspendem o cur- de depósito. Bom para renda ou edificaçã,o - Grande investimento imobiliário.

". 80 do prazo,para perda C{a qualidade de se-

.

/

.. Residência t.ôda de pedra com vista para a baia na Rua Maria Julia Fran-

'. . \
"

.

. �o - 3 quartos, Qumtal grande.gurado. ASSllm, OS segurados que manhnhanl • Residência vazia a rua Teqente Silveira. oportunidade para' bom negócio.
essa qualidade, porque 'benéficüidos com ()

• Por motivo de ser transferido Idesta Cidadé, �ende-se fina. restdência. com,
F t d· t' t, .. . d

-

d ._ "lmpla chacára, jardim e horta bem cuidada. Rua Santa Luzia Junto a Cidade·
..

.
en en IID.en O· an . erlOr" everao, reauerer U Tni.versitária _ Trindade. Financiado em 20 meJes,
r,ante O prazo de 60 dias, a contar de lo.' d9 * VenladeirF pechi!lcha. Uma grande rasa - vasia ....l. bem diVid,idá com g�

.

corrente, pata contribuir em dôbro ,se dese- :ae-em,no Bom AlJrJgo - Rua Theofilo de Almeida junto a praia. Preço à �sta Cr$
, _' . 500.000.00. /, ,

jarem conservar a qualidade de segurados. ) • Ampla residência'com 185 m2 de área uÚP- amplo Eving - 3 quartos e ,

Maiores esclar.ecimentós' sôbre o assun dprnals depen�ências - armários embutidos à Rua Garcia,' esquina da Rua São

t
.

d
-

t d d dA t S � . José no Estraito, 'Parte financiada.
'

.

O, pO erao ser pres a oS:J;?a se e es e ervI-:- ,
,

ço, à rua Victor Meireles, 11, térreo. T E R- R E NOS A V E N D A

Flodaní.-p·oIis, 14··de setembro de 1964
.

$ Lot.e no Jardim Atlântico. Facilitado. Bem localisado.
'1' • TJotes nos'Barreiros e no Aeroporto - Financiados.

• Qportunielade única' Lotes nos 'Bal',relros, pr6xim0s à rua Max Sohramm

AI't' d .. · S· C· . ,S"h - Pr�statções mensais de Cr$ 15.000,00. rviedidas 24 m x 29m, Terreno firme.
iror a .'. ascacs.".., o r.

.

, OI TERRENOS N ,LAGO�: Excelentes lotes na Q'lelhor localização da La.

'C.II,E:FE ,:OE .SE�:VIÇO DE BEI'jEFICIOS côa, Jo'c�l tranqJülo'
.

stações menlilals .de Cr$ 30,000,00,
" .. ,._ . _' .�.' ;-".<

..

_

.. -'';i_ :";,-.:'- .�:.
'

."Oi '_ -. .

_ . :' -, � ,
. . .

•

. I

CASA OU APTO.

,Belíssimos conjuntos
, com bule! de 1,80 -

ou mensal
cam bulei de 1,>95 -

ou mensal
CaD bife! de 2,00 -

ou me�sa.l·

á sua escolha
/I

Sómenle duranle o mês de AgoSlo
,ln

CB$
CR$
CR$
CR$
CII

CRS

26�tOOD,OO
24.00D,OO

23(10000,00
26�OOO,OO

295�OOOJDO
28.0�O,�3

.

\

M VEIS· CIMO
Rm� Jeronimo Ço��o, 5

·�IS "M, � f'li'1!'J'1: �.;aIlJ'A,&oi U A "'�Ill. :wíZa �

..

.
I

/ ..

Uma casa de Madeira-à rua Aratangua
no. 35 fundos '(morro do Ceu).

. TratéIT.com Q proprietário na mesma .

'I.

/

..

,/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Beneficiado maior: Figueirenst:'

ÂVAI'
.

1 X' MARC,ILIO
o Avaí desforrou-se do. de entrave do. campeão. da

revés de Itajaí, derrotando cidade à, conquista de novos
'O Marcilío Dia<Í, anteontem, ',tento.s. Por duas vêzes' a
no. estádio. "Adolfo KçH1- pelota, chutada -por Càyal
der"; pelo. escore mimmo, lazzi·e Renê, roí- 'de encón
go.I obtído pelo. "ponta de, tro

à

trave e em. tres opor
lança" Regínaldo, em gran- tunídades, o. arqueíro , jo.l':
de estilo, com um pelotaco ge interveio ,espetacular
de fora .da área, após drr- "mente em defesas que bem

. blar sensacio.nalmente um revelam, estar' o colored gU41'
contrário. Domínou técnica. díâo- mareílísta+em perteíta
e territo.rialmente o. time rorma .. T;oclo o time avaíano
orientado por Amorim que- [ogou bem, sendo. de desta- ,

merecia vencer pelo. menos, car-se- porém, os desempen
.por 3 a O. A falta de pon- ' hos -de Néry, que pontífícóu
taria e descontrole dos '1,- na cancha,' fazendo lembrar
vantes, notadamente de R"-, os 'seus Úam.des dias no Pau
gínaldo que ,por vêzes hesí- -la Ramos: Rogérío e os
tava em ceder a pelota a avantes 'Cavallazzi 'e Regi- -

Cavallazzi, . quasi sempre naldo, êste pelo.' esfôrço
magnificamente po.stado empregado.' e o. no.tável ten-

..; diante de Jorge, foi o gran:- to. ,que conquisto.u.

o Remo em 'Revista'

-

\

Domingo," pela manhã, estive observan�
do os tr,einamen!os doS' clubes' da. 'capital com

• '.' ,. ',;. r '

. 1, .

VIstas a proXlma regata pre-campeonato, que
será, -conforme ficou deliberado' emprincípio
ef.etuada .dia': 6 de Outubro' ,falt;:mdô,�õmenfe
l'l homologaçã9 da dáta'poropart� da F�i\:S.c.
Foi., para mim, moti�o, de sátisfacão, e ao

m��}IÚ)Él!lnc· -dLsJJ.'l:prê.�a,.�.a(}..QJh� .� Bafa,;
sul na 'bela .maIJhã de domingo, e observar
que os' clubes da capitaf estão dé fato, inte
ressados na melhor apr,esentaçáo:possível, das

. -

.

, ..
�. �.

.

� .' .

.. '{

suas guarmçoes nos prO;Xlmos ,compromISSOS
lançando a agua quasi to�os ,QS seus rema·

'

dores, novos e velhos ,. puma dempristraçaü
clara de que o remo precisa;,unicamente'; de
quem o empurre para a. frente, pqis. lp.ai;el�ial ,

humano nó� temos. É ,só um pouquinho d?,
boa vontad�, por parte dos dirigentes dos dü
b�s' e os n�mad'9r�s aparece�; e n.ós preCis;ú
,mos é da gente nova,. para os próximos com.,..

promissos que tiver;mos 'que enfrentar. E a
, renova�iio de va lOTes é um fato qüe nif).guém ,

mais pode duvidar. '\
"

.

.0' C. N. Francisco Martinelli s,ob' ac'pré ...

sidência do eSJ�1rçado Narbal VileIlá, já;está
s,e movimentando e, domingo, vimos ,sair
do seu galpão um oitto quasi todo de gente
nova, além de, outro's bar�os' que puxaram a

, raia, anunciando perspectivas agradáveis pá-
'Ta o futNTO', pÓÍs conhecemos perfeitamente
NarbalVilellâ; é sabemo� que êle 'é um apaj�
'xonado d@-.retnÉ), .,por,que não .dizer do Mar�

tinelli, e jásê-� i\ sua admin�stração.
O Riachuelo tambéin\ está em constante ati-'
vidade dentro d'água pois �da domingo ti�

vemos a'sa.tisfação de ver diversas guarnições
riachuelinas em intenso treinamento. Sai'fa!'!l
dos seus galpôes para treinamento um oito,

\ ,

um skiff, dois com patrão e um quatro sem

patrão, mostrando que o' clube vai aos poucos
adquirindo boas guarnições para os futuros

compromissos, e que, poderá inclusive, sur
preender aos mais entendidos no próxi�o
campeonato Catarinense de Remo • .Do Aldo
Luz vimos Marreta e 'Orildo'treinan,dó o dou�

"

,

ble, o quatro sem patrão, que ,é a melhor

guarnição do club�, um dois sem patrão. Por-
,tanto senhores, é de se prever uma boa pré ...

campeonato para êste ano, e aqui estarem�s
para f�zermos n,oyps comentários dos clubes
da capital e das suas guarnições.

'REDATOR
Pedro Paulo Machado

COLABURA.[jORE� ESPECIAIS
MÀURY BORGES - (JILBERTO N.4.HAS

"GILBERTO PAIVA

COLABORADOltES\

RUI LOlID �IL'fON F. A'VILA -. ORILDO LISB�I
MARIO INACIO COELHO - DECIO BOR�OLUZZl

ABELARDO ABRAHAM
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Ba�quetebol na, Parada
crmas deixadas pelos bODs

,
Por Décio BertoJuzzi vah)res que nâo' poderão ir

, .

a Pôrto União. \Não Sel'i
. ,. ,

. -. -�. _,'-.......... �--- ...�

'Jã� eStW ':Dili.rca�à�á '�,a S'õií,entc "Florianópolis, .que
para a, r.ealiza�ão' d�s \r JO- encontrará êste probl�ma,
GOS' A6ERTOS DE SANTA pois L;tjes, �lumenaU: Bruso:
CATARINA. na, cidade de que e .ioimille t?-mbémJ�s
Pôrto UnJão, infelizmente tão qH2se. que, em, condições'
está a, imesma 'longe de idênticas.

'

agradar aos, dirigent�s e Sanemos, do esfôr!)o ,dos
aos atletas da nOssa rCllre- hOmens ,encarrégados' 'lle
senta:çao. Isto em virtude organizar os V" JASC para
da coincidência com a épo- que �s 'm-esmos obtenham Q

ca el� uue se" intensificam sucesso dQs anteriores. Em

os 'prepar�trv(js para '!S. exa;- JoinviÚe, conseguiu-se rea

mes de fim de ano nas es- Üzar as disputas.na 'data

colas. E os n9ssos rapazes pre�sta,\mas temos que ad

na grande It!aió'ria são es- mitir dos maiores recursos
. tudante�. Será

-

\F1l ,dos de que dispõem a \\Ianches
maiores problema:; que o� ter catarinense:

dirig�ntes da Comissão M,u- A cL'aüe de Pôrto, Uniã.o,
nicipa,l de Esportes terão dispõe de' somente, um .

Oi..

que resolver, jjuntlp:nlente násio coberto para: os jogos,
como d'a falta de verba. de salão, e ainda as�im com

No recém findo torneio cap'acidade para reduzido

',de bola ao c,esto em .home- público. Outro grande pro
nag,em, à IS'einana da Pá-- blema' foi \0 dos ,ª,lojamell�
tria, vimos,que/ quem 'inte- tos.

grará nossa' lS,eleciÍo d?stc Mas o que não poderá
bonito esporte, nã.o .poderá acontecer, � vermos, o es

sair de Florianópolis 1,10 mês porte amador em nosso fs
de' 'tlovem,bro. 'A grande tado prejudic,ado ll,elas - l'i-

'maioria dos rapazes que ficuldades com Que se rc

'estiveram em, a.r�ão, irão fl;ontam os dirigentes de

formar no.sso quadro, é na boa vontade.

qualidade dê ,estudante têem Será lli'e se lamentar, se

compromissos inadiáveis de fato tiverem fundamen-

com os seus 'estu�os. to nossas suspeitas quanto
ao sucesso dos V JASCJ.

Dificihhen.te os senhores Sucesso ha'!'etá, mas não

pais permitirão a saída ue com a nata de nosso espm'
seus filhos, abandonando te.
por IGez dias aS aulasJ, po- Os Poderes' Públicos, o

dendo ,"01" isto, viremi a comércio d,emais entidades

perder o ano.
'

com possibilidades de auxi-
No volei, se não são tan- liar mQnetàrianíente nossa

tos os estudantes que inte- ,'delegaçãQ, não !poderão ,se

g�am a seleção. o problema obsteI' de olhar para as di
não desapercebirlo, assim ficuldades ex�sténtes.'
,como nos demais espor- 'Quero deixar patente nes-

tes'. ta modesta coluna, que os

Tem.os que 'ver pUblicados djrigentes ,ti'a C.M.E., terão
'os nomes dos convocados todo o apôio dêste cómen
pa!-"a se saber das possibili- taxista, que estará a dis-,
dades dos mesmos de pode- posição. para qualquer que'

'Je s�ja I) 'a'1xílio que poderei
prestar.
As medidas devem s-eJ!

tomadas ,já. ,Então veremos

-os rcsui�dos, e' a possibili
dade de se' ver repetido o

êxito qUe alcançamos qu"n
. do dos últÍmos Jogos Aber

tos, lá em Joinville. .. . ..

.. Aguardemo�, meus ami

gos.

rem ou não participar
Bossa representação.
São dois o's meses que nos

separam Itra da'ta �revista.
Se é que ,..,não lavaremos

nossa fôrça máX::illa peJo
visto acima, "é imperiosa a

neaessidade de se, iniciarem
os tremamentos, para que
se possa suprir com, os ele
mentos disponíveis, as la�

o
,� , , ANTEO

Teve 'prosseguimento na De acôrdo com o regula,
no.ite de, o.ntem n'o estádio mento IndustrIal e Carav;L-

,

Santa Catarina, o. Torneio na do A.r, vo.ltarão a jo
GERT SCHIMIÓT, que reu- gar na no.it.e' da próxi'�a
'né as princIpais fo.rças: ,<lo sexta-feira, para decidilJ

, salo.nismo q.à· capital do, qual dos êlubes estará clas-
Estado.. sificado. para a finalíssima
Na preliminar, pela Cha- diante do. Clube Doze de

,ye A, preliaram !Ü$ esqua- Agôsto., pois Industrial e

dras do. Ind�lstrial e do Caravana, se igualaram e'I1 Quando é dado o t0que de reunir dosCaravana do. Ar.� po.nto.s perdidos e em go.ls
Jôgo bastante, movimen- pro e co.ntra portánto. co.m avaianos ,um soldado S2:rp.r:-r.e se apresenta

tado., apresentando lances o mesmo. saldo. em primeIro lugar: VlALTER LANGE. Em
de boa' fei�llra ,técnica, que No préllo de número. dois '

-
'

termino.u. em igualdade nu- jogaram Cartola e Paula momento algum, êste grande esportista fál-'
mérica� o. que bem d'kmons- Ramo.s. tou ao chamamento do grêmio azurra, ·0 clu,:"
t "e f l' o. desenro.lar 'Bo.m n1atch ern qúe a 3.1- . ,

ra o qu 0., ,be ,d,' "i'f 'sp'u,coraça-o', elo qllal foi seu pr,esiden�e'da .. lut.a co.m o. perIgo' se ternativa rio./marcado.r che-; - "" \..
_

fazendo constante às duas' gou ,a agradar ao púhlico ,por 15 'anos consecutivos), tendo, nêsse penp-
metas, "

, presente ao. estáldlo d,a$�A,º_ '---d'--�_;"'-"" _ .. _� . ...,.,-"-, ':Ir.-' t-'-"
-

'

"'�

��C5 IfiãuStrial,rormo.u-'com::"' rx 3,-foi-ü resu'ltado. fi- . O uauo .ao ,nVal ulVerSOS campeona os regl-
Mar.Cio; B'arner e Melé' Chi:" nal para � Ca,rto.la, que as- nais e ,estaduais e inúmeras, vitórias cansa:"
quillho.' e Lua. sim, deixo.u iso.lado. na.�o.nta gradoras. que �só \Im grande presidente pô":�o Garav�na éo.m: Rauli- o. Clube/ Do.ze, claSSlfwan- ' , ,

I '

no.; DiI:;;(m e Ênio; Dilmo e do para 'a. finalíssiJ;na mar- deria ofereüer.'
.

Prenda.,
'

ca.da para � �óite da terça- '

WALTER LAr��E é O gr�nde-con�elhei,Ên'io mârcou para o Ca- feIra da proxlma semana.
",.' '" ,

ravana enquanto. que M;e'é Para o. Cartola, marcaram, ro, e o que estImula os novos e contagia 'os

, consignou' o ponto do IL- Meira 2,�Edson e Jo.ão en-, \T.elhos avaianos, e que vibra e sofre pelo Se-ll -

dustrial. quanto que Alex 2 e J. Mar-
1 b '

'

,

' ,�," d '.Arbitragem de' Hamilton I tir;s, cODsigns.ram o. po.nto ClU e, semI re presllglan o sua eqUIpe COin

Berreta e Carlo.s Fulgraff dos tricolores praianos. sua presença austera ,e .hon'fada e seu jov:::m
espirita de esportista genuino, apesar de se1;ls'
75 anos b�m vividos, dos qU"lÍs) grande par�:e
dedicado ào esporte de sua terra 'e, muito

especialmente, ao grêmio a1�vi':'::�leste.
�lALTER LANGE é bandeira, é.patri:',

.

mônio do clube azurra que os avaianos rés-

peitam e dêle se orgulham. De maneira algl1�
ma deixa de comparecei aos jogqs do, Ava:,.
Com sua almofada de' borracha," o "Correip
do Povo" /ou o "Diário' Carioca" debaixq çio
\l:raco, fumando continuad8m,c:ute 'seu cigar:":,,

, 1'0 ':Continental" quando os fados estãó 'pre:;';
_ k.s PéTa o Gzurra, sorrindo e" vibrando C011�
as vitóriàs alvi-celeste, nur..ca se descontro
lando diante da der�ota, aceitando-·a de ca

beça erguida como sabem aceitar os grandes
,

dos: -�''1�

AVAí -:- Ac� cio; itona!
do, Bínha.v.Nery e Mírính«:
Rogério e Hamílton; E�,c1ê,

; DOm1naÓ O D'rél,io da r�vfinnrde
\ ....

.

Avaí e eFig'JIeirense .

vão' um comr1l1�{)misso pelo esta

oti'esfilar, na tarde do próxi- dual pois mais nada aspi
mo domingo, diante de suas ra com respeito a 'classifi-,
torcidas e,m jôgo válido pe- cação.
lo campeonato estadual zo- O Figueirense' também
na um. vai apresen:ta:r

,

como nov�-
,O Figuei:r�""� aue, está dade em seu ('h�:!1cO '0 at,l)

com suà: clas�i,ficRÇão por ,cante' Zezinho. qt:,e jã es

'um "fio", tpvá qúe vencer treou rio- quadroI ,á enoi'
ao seu tradicional adver- l)russanl:'à na partida eH:!:.
sário' que estará aprese'fi- que o Figueirense se viu en

tando, pára ,() uú·'--1:i.co ilh�� , volvi!:o pelo quadro .local,
as suas mais novas contra- perd�ndo ,por 2 'X 1.

ta,ções o árqueiro Hélio' e Será um cotejo de boas

p'ossivelinellte o médio B:r�� ]}es'ledivas pois' além ile

no. t.mlo, ,AV"Í X FIGUKrREN-
Por sua vez o A'vai v::li SE estarã.o revivendo I)

-

atuar' despreocu1)ai�O !l,ois 'grande cif·ssico. da rivaU

apenas estará saldando mais d;tde da il.ha.
___

,

\

.

__..l.._ ._L,_ ' ,_, -,.-

Hoje: Indusfrill x CaraVanél, pelo
,Torneio "Gert Schm,df'

, '

Na noite de hoje estar�o co.nsequentemente com sal..,
duelando no estádio San- do idêntico.
ta Catarina, as équiPe� sei,.! Assim, de acôrdo co.m o.

lonistas do Industrial e do determinação da Federaçãn
Caravana do. Ar, decidindo Salonista haverá um outro
a 'quem caberá o direito. de 'jôgo entre as ctu!,!-s repre-

,
b1Lter-se com o Clube Doze �entaçpes, para apontar o

de Agôsto. , ,para a decisl".o, . campeão. da Chave A que
do. To.rneio OERT SCHI- lutará com o Doze na pró·
MIDT. • xima: semana, pelo titulo
J;ndustrial e Caravana do tio Torneio, quando. estará

Ar, disputaram a 'chave A, presente o destacado des
tendo ao final termina,do po.rtista joinvJlense" Gert
seus compromissos em adso- Schmidt, ho.menagea.do pe
luta, igualdade: pontes ga- la Federação que lhe deu 'o

nhos, tentos pró e t!o.ntra e nome do. Torneio.

GANHE UMA BICICLETA
OUVINDO A

RADIO ANITA GARmAI)DI
RAINHA DAS BICICLETAS' ,

<
-

TEUEFONE 3137

.' do. a \melhbr o. tricolor
, '

<;
Como ,preliminar e em praíano por um tento con-

prosseguimento ao. certa-·. quistado nos últimos minu;'
me profíssíonalísta da cí- tos de' [ogo. conservou-ae
cade, defrontaram-se Pau- ass'm 'na liderança o. es\,;'
la Ramos e.Atlético, levan- quadrâo paulaíno,

. ''';
':""

" Quanto.
.

ao. Marcílíor que tados, perdendo �té mesmo. ,derro.ta,' o Mareílío Dias
se', apresentou com novos para" o. ínexpressívo

'

Postai viu-se' alijado da víee-Iíde
-desralques, p:ols ,entre ou- Teleg�ático: Anteontem; o rança que' divi::'ia cmo o.

tros' deixaram' ele atuar o, quadro colorado ', de. Itajaí. Ferto.viária, passando para
zagueiro. Ivo,e o. ponteiro esteve '

completamente à a quarta colocação. ao. lado

Râtinho, fêz".talvez, uma ele, mercê - do' conjunto. local, .' do Figueirense que assim' Cavallâzzl, Reginaldo. e V;1- ,

suas píores 'apresentações. tanto. que somente ,duas,' co.n�titulu-se no grande be�' dinho. (
no. .estádíó praíano, onde peças. funcionaram a con-: 'riéficiado. do. resultado, .pois M_ARCíLIO DIAS ,-..:. Jor-,
não. conquistou 'um único tento: barqueiro Jo.rge e de nôvo se apresenta 'com ge: Níson, Djàlma, Joel I

ponto nos, três :jugos dispu- o. .zagueíro Joel U. Com tal 'éhartces de classlfica'Ção..Y' é, Jóel II; 'Juarez Vilelã: e'
Na dírecão do encontro, lE;ômb�a;' Renê, Alexandre.:

,

'com, desempenho. que não 'Carto.la e' Pereréca. .-

'G'ov'e-rnador ,'Ce,I,'so,', 'R,'-a-" ,m'-,'"OS" .. :de"st,[n"'�, � cónvenêeu,' funcionou 6 sr. -_ ,,',
"

c', ,

U <iJ
.' VirgiÍib Jorge, e' os quadros VrrôRIA DO· ,',

"

'

verba do C.' N. D. para a ",�t_ú_ar_âm__a_ss_in_l_,_=����!�_Ú_í-_--,-
'

PAULA RAMOS,

Federecêo Sa'lonista' futebol de,Sa'lão �'OOl'8 Iamoeêo da
Uma comissão. form'ada iai;,' São. Paulo. e Flo.rianó- Chave A do Torneio' "Gert Schm'dt"

por diretores da Federaç'i8 po.lis, envo.lvenclo. duas eqlli.
Catarinensé de Futebol de pes de cada Estado •

Salão. esteve e111 palácio, S ...
· 'f:::::ia.. pro.ntomente

o.nde manteve cordial P3,- aquiesceu em auxiliar a fe
� lestra, com Sua Excelência de'ração salonista,' destinan-

, o. sr. Celso Ramos, o.po.rtu- do a verba de Cr$ .

nidade 'em que levaram ao 250.0.00,00., tendo. para isso.
co.nhecimento.� daquela au- deteql1iando ao. ,Conselh::>

Escreveu: AbelardoAbraham toridade pública, 'as difi-' RegionaL ele'; Despo.rtos a

cuIdades financeiras da fe- líberaC'ão da, respeitiva ver..-:

deração. 'salo.nista, co.m r�s,- ba qU� servirll, para ,custear
peito. ao TOl;'neio' Santa Ca- as despesas da, estadia de

tarina - São 'Paulo que' 45 pessoas: e parte do. tran�,;
dev:erá' realiza,r-se no pró- porte co.m a, del,egação ca

ximo mês nas' duas capi- tarinense.

ASSISTA, DIA 27, A PROVA CICLlSTICA /'NAZA�ENO COElHO", IA MAIS ,FAMOSA DE QUANTAS SE .EFETUAM: EM SANTA CATA'RINA E OI)E PRt(JMOVE TO
DOS<OS ANOSA RADIO GUARUJA. DEVERÃO,AEXE�P[Ô DOSANOS ANTERIORES" CONCORRER A PR VMÀ OS MAIS DESTACADOS, ASES DO RED�lISMO�,

i;,-. .

i
"

.

;."_

Fernando Unhares vai retornar a.o
m'crcfone da Rád�o Gua�uja

que colhemos de fonte' dig
na' de credito o' colega Fet":,
nando Linhares obteve aíta
do. clínico, para' voltar a

trabalhar, devendo sua ,re":
entre acontecer no match
lViétropo.l x Atlético Minei
ro., pela Taça Brasil·. q!l�
terá por local o e/Jádio. dr.
Adolfo Konder

O titular - de
.

esportes j:l
Rádío Guarujá após, vários
mêses de ausencia dÓ rádio

catarínense,
'

por, determina

ção. médica; vai retorna
nos próximos dias às jorna
das esportivas Cli\fZANO,
co.mandando. a� equipe eh,
ZYJ-7.
De acôrdo. co.m a noticia,

WaUer lange, 'O grande avaiano
Nelson S. A.ndràde

esrcrtistas ..

'

Sua. longa trajetória Es=--ortiva não se

limita apenas ao fu�ebol e ao Avaí, mas tam
bém, ao esport.� náutico 2 a outras modali
dades, visto que, fundackr e diretor' -do "Clu
he Náutico Marcílio Di'as", de Itajaí e, aqui
na Capital, é f.ervoroso' adér.:to do "Cltlbe
Náutico Riachuelo", do qual, foi presidente

,

ocupando os mais altos cargos na diretoria.
Fundador e pr.esiderite,por dois,períodos

do aristoC'rático "Lira 'P'enis Clube".
Neste comentário, procuramos ttaçar\ '

em síntese,' a .biografia dêst.e grande incenti..
vador do esporte barriga-verde, a quem o

nosso 'Estado e, particularJ?iente a '.CapitJ·
tanto deve. É a homenagem de quem procu·
ra justificar o pr,esente; no passado, de u.m
homem tão ú�il à sociedade e a coletividade
desportiva.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



domingo em la9u�a'
;lnaugurar6 (i�inasio ,e, participará:
.�

A
'. ,I • ,

'

des em memõna â A,MITA CiARIBÂL'DI'

Celso
, ,;

. '.

o GQvetMd9r �l� R&- .�; ta. ainda de 1naUgu� dO'
J;ll�. est�rii 'em Laguna, nei MonlUll8nto de �ta Gari-

S
i

� I
..

'A'
-,

f
� '.

d
.

d'
A

b
'

R
'

b -I- t'
.... .

�;�oi�!�tS t�_ - iVI a es'so re, ea II açao,e
.' .' .. As atividades sôbre reá- fases da adáptação

'

ou .rea- dos detícíentes vísuats em 'cleos :ReoO'i,ol1-ais ou:Cent,.os
i� he1'ofna .catarinense.· AI\l,'- ríóo M 'Campanh,a, pelo Ca- ., •

I bilitação, no programa dQ daptação proríssíonaís, o todo o Estado; em seguida Socíaís, corno Q. pode.·m'· ser.ta Garibaldi. Inaug.urará, pitão' Ayres ,Mel.chtades"'- D�P&rtamento Regional do reajustamento social e o foram visitadas diversas fá- também aqueíes fisilÍf!.P1en-também', Ó. Chefe,. do'mvecu-, Ulysséa; .exaltação à ".Herof. . . .
. I ? . • o

�? Sel'Viço Social da' Indústria encaminhamento ao tra_b�- brícas procurando-se locaíí-. te limi.t,ádo.s dependentest�vo G8.ta,r41en.,,�, o Gmásl0 na dOI doi.s mundos", pelo' . .

. em. .�ta Catarina, tiveram lhó. zar e fichar as atívldades de opor'ários norma.is·
.

ouEstadual, construido na sua Pref. Oswaldo. Rodrim'es ' -. . " .... .

'" "'" inici.o em julho de 1962. Visa-se, prínctpalmente "1 factíveís' Par deficientes vi- n,ão,
.

'

Em t .. .
.. . ádministr.I),Çãd, por íntermé-' ,Cabral;.' agradecimentos em -

no a distribuída >:I. PROVAS SABADO . Vencida a fase embríonã- cegueira, por ser 'a límítá- suais e,.· símultaneamenté, Para. seus ben(jflcláritls,
1

.
.

t d d din, i:l0 PT.}..MEG;·. e 'presídí- nome de. Ll\guna; 'pelo Prof� . , .

mprensa, na ar e . e I,·n-. . ria, graças 'oJ3, um trabalho ção física que mais tem' ím- tornar o ambiente receptí- portadors$ de'· defJolen.ctá·
te De' t • r1 Acham' :"se a';'-�.a." at.. r:á sclenídade ·de .i,nau&'llra- Rubens ·de Lima Viysséa; J

vi
'

m, o par arnento ce ""'.,. <t ... • persistente, .

o desenvol: pedido o acesso ii vida pro- vel, destruindo' os esteteóti- visual, o, SEst PosslbOtta
Educa".a·o "'. Clllt'1�. da quOarta- l"r'-I-vima,' no 1.Dep"'r- çãQ da sala "Governador' oração' do Governadoe CeI- t d t'vidad

o . ,

'" <n.
• 1:1.... ..

. .

I meti o a 8. I é, atuàl-. fissional. pos relativos � cegueira e jogos de dama; .domínõ, '.�
'Deito ia d' U i ldarí tamento de E'du�a"a-o e

'Celso .. Ramos";. no Museu so Ramos,' encerramento .

já'
.

t
.

. ,," r a: n ve-r:sl a"e
.

" v: , x mente., . tem. ensejado al- Preliminarmente. o· SESI, SW1 vi írna, . drês, b�galas, 'despertado-
de hanta Catarin'a C"l 111 Cultu"". da R�tt()riU,,' "'8 Anita Gartbaldi, quando com Hino N.acíonal cantado .. .

lt d \, .

t ,. i 'i' .' í .

..oi ,.

o;) • 'J i.' .... " �' .,. . gum resu .a o,. efetuou um .levantamento Para tan Q, o .Lunç onar o
.

res, reglestes é u\;tt.ros. 'spa-
nica h

.

id Irscríçôesp ara a :p"r·J'·.',n �"
. usará 'da palavta, o Dr. ..João pelos 'escolares', . banquete .

tí id d
-

.
"

.

é'Iv"", • aver SI o s··lsllensa , ... .. e • ,Estas ·a IV a es nao COm- .. encarregado '1. desta tarefa,' relhos- üteís. oS 00· diVerti.
a rnal1za,::·ã.o do' curso de, Açlmini�tração .de ·Pessr.al-' Marcol;1des. de :M'lttos/ ctn no' ClUbe Blónrum em. ho:

preendem todo o processo Ulll cego. 111e.nt6" .ada:ptad�� �p lll.��."TECNICA' D·."'. T'RA-l'"'.LITO A r.ef·e·""d·a p·ro..'!_I..·· .·sera· ·rea-;. p.,o.lI}.e d.a,t:}u.ela Casa. menagem ao Goyernador il·ta
- " VIA

-

ASSINE -
�. 'n _ u.. de reab 1 çao porque êle �, j,' , Os· elementos portadores /!elO de cegos. ':..

.

'i;

. IN'T'ETo'.E�rffl.JAL .. ..,. PE·.:-:-· lizada, no p·'.róxl·m·o sa·"'.'ad(1, Celso' Ramos, e finalmente -' rta' ··t· d li ·t ã' fi"
;.. .

S d d
....

.• _ ..L1 .,. .:: u 'nao se compo ·por In eIra . 1I':r- JJIVUI.GUE e mI aç o slCa, 'encam1- em úvi as,' as IJtividá-
QT.TISA. COM EXP"".R,",,'N- a"s 14 ,hora's na'1." F·-ll.culd·ade No 'programa de homena- oraçãó do ·.Preieitó MúrÍiéi-· .E. - .' . . '.' .

.e. .L�_ _. numa entidade como O' SE- \ nhados ao . trabalho' pelo de.s sObre re"l.bilitaçãO'�· '. tel
cIÀ", que sf'r1a. mi.ni;>tra- de ·Direito. �«;lns à· Ani(a 'Garibaldi;o éla- paI de, Laguna, em agrade- SI. Tem-se desenvQlvido.as "O ESTADO" SESI, têm sua situação de presentam m,ais um..

�

cSf.Ot,·&'..

�

. b
..
orado ',para domingo, .con&- cimento e ,desp'édida':'" . I vv

do ·pelo Ptof"'l""'l'!' .Ti-...� 11"''\,_ ',' ,; .' .' operários perfeitamente. 1e- da l'),ireçào," Reg!ona(; .do
rio Pires, �uina Coübora- . ORGANIZAÇAo

....-......,----...,...-.-----.----.----.--.---------------------------.,...,.......----. g.'llizada. Como beneficiários SES�'- dentro
.

i:��S·'fih6,·tl�t
ção co� O I"'S"ltUt.:"· :3rl\<sH

.

. '80C!AL· 'A:
..

'.' .

,
'. '�o

"

d'
.

't"
I.

t
.

da entidade, 'são normal- entidade,� eUl benefiéio' dà
- Est.�dos Unidos'�'a�': prqSSegú�. hoje, Jlà :F,\-

'

,

: :",
"
.. r·o:.·--·.V·.·.::.a..

·

,0. O'·
.

an° . ri�p' r'0J'e o men� atendid",s nos Nú- classe operária.. 0,
.

;::���u!�e��:;_��l;�' �;;. �:��d�ó�!���Áb:i�:·; ',:
, ,...". '�. '. ' : �" � � '. ! ..... -"'i""'-N-'-O·-T-A-'!""-

....

D�·E· FAl[C'IM'�'E'·NI�'O·.'
I._.__'_...

,.,.............;,::'iÍllcio mareado pára .)� 20 OIAL, prornovidÓ: pelo:�- .' Á Ponte, terá 'sua pista de tament? paisq;g�stipó; pára' Mar Norte, foi projetadO LUz' E PAVILlU.O CODE,C .

"

'. [". �. �

horas. de o-!pm, nl) a'ldi .. • par+a�ento de Éducaçã.o e rodng'e�.· prplqngll-da, 'blo-" . um Mausoleo e' Miránte, te- ÚIna área com. um Drive ':In Fal�ceu ônteIP, às 12 ho·

tório, da Federaçao "!as In:" Cu'tu�a da ReitO'ni, I.e .que· queados qi'-,atuais .aces�os� rá: também Í>Rviillões -de e locál para alguID,'lS mê- O'acesso P'lra o Belvede- ras'/�m sua 'residência 'à
dustrias de. Santa Catari.. esta sên�o ministraqo pe- 'l"1terais�' çpm "o; da Alameda 'atrações turísticas -'e de ex-

.
sas'" destinadas, a lanches. re Herc!lio . Luz e Pavilh�o rua Nerêu Ramos n. 18 , o

na, será tealizadó' ,�in d�ta. la.··Pr61iâ'. ·Cà.-rm�ln< .. 8�17ia;,'"Ádolfo ;Kon{!.er, para se .en· posiçÕes ,variadas:( ,restau- Sua localização é eril fun- r-rlM �p�.ç "Q;;''''l'le1a atual sr. j�verial da Costa .Ávila
a ·Sfll" c.po�urÍameYlte anun":. .r�qúeií·�·-;de pârr�s.: :rim�;" iro�r . dirétmnente co�·.il, .' a rante e pequenos tufos

--

01'- ção do efeito panorâmico Alameda Adolfo Konder e CJujú).1
cia:d�.

'

''':''' eia' Elloola' dé· Sócio}ogi';l' Av,�ida Rio 'Branco, > com <riamentals, separando' os através da silhueta da Pon· 1;��� ....... uüla, area com. es- O 'extint'o, 'funcionário apo·
, '. pontica cÍe·· áão·· pauJ.6, '.

as futuras Beira Mar Norte ·a.mbientes e :"1.0 mesmo tem- te: seneio que a áre"l.' opos- ·tacionamento próprio. sentado doS. Correios e Te-
---- .. --- .. -_.

-

-

_".-" ':., ',' e':aeir�'Mar liul e atualmen· po servindo' de.funp.o· ao ta entre. a Beira Mar Nor- lFka assim' a nossa Caph .legrafós, onde" .po;r.·muitos
FALTAVA ALGUMA �CO·ISA. iN PLD.•:. � ��oi:n .a ��' c.on�élhe!rp corijunto:a'rqt}itEMnico e' és- te' e a encosta qU6 vai ao, tal mais u;� vez devenc:�o anos exerceu a função' de

\ .
' '." , '; ,

.

Mafra, Êsse COIlJunto oUr- culturaL' Tôda a .área do· mar, sérá ti"atadá .com jar-, agradecimentos' ao grande Tesou,reiro, deixa vi�va
..

a·

R1ARÓPOLIS? ,': . �.tiJs� ;·ôf.er�rá um Si�, plàtô será ajardínadá, .com ains,' gram�O$ e arboriza- Governador Catarinense, .que senhora Mercêdes Filomeno

EM ÇRtVE S�Ri, IIS.TA��DA:'A·.�ÇA: "��:eJl:,r7.��:�!:��:f����,. =�::�s·���:���:ó;�� .

ção . .'
. ; �:�1 p:o��::::�Vi��!�IS.i� ����id: o\�:,�i�te�l���:�

CONStLliEIRO M'AFn��; 4�,
"'-'"

!Ô'M�::��:3;���:oM�'r:: pedestres;, •.

;�EL._':...7��_D-E-R,--E_:-H-E,..R-ctLIOo-·--p....r-o....g....re-s-s-0--'-d_é_n_·_o_ss_.a;-:c....id,....a_d_e; �:il;'�;���;: :�\:eric���
O o.UE'SERÁ? .\

'�

;�hO dó,.l�ior;o.:não .. �em()l!- .:q;RIVE IN E FÁIXJ\, EN-

;.'.U·Ola.' nova. u':·'e'a.,.II"d'Jd'··E·I.:. coril Arlête Ávilâ, ,Myrta
, '. .'

. do. " ,
TRE

. BEIR'A MAR E EN- !. Ávila Bordell.US Rêgo Gasa-
� ",-- . .

. , .' COSTÀ:unO oo,MAli.
I

• da com"o 'Coronel Aviador'

. P,resos PoUticos::·�:::: ..�Ü�ó ·.p�,;'·�!'!�I·"':'���!
.. • 0'\' '....

.

'Ê inquestionável que San- gresso' e desenvàl�imento' Emílio Borqeaux Rego,' Zi-
�

.

.
. . M'IJSD.Qi1Q �. � 114"",·."" ta� 'Câtarina. atràvessa 'uma geral, n�ma inter1igação·:e.

mV,estig�çÓ8$ S6bf.r ·.P�s�iV�ls< "'I' �:' A *� .����\ .�., trai ��::à �:s:�!��c��C"l.�to;�; �:t����mt�ni��:�iên�;:s . e':. ,-..

-:
.

�.'.. }:
.

"V"I'" ... ::,i "'"1:,;'.. ' .. , ·�.··�·:·8'''·''·' '-'.p""""
o"'.,

"., s.àe'desenvolyirllento.'Isto dispensável. . 1. ':Sub�criçãoPartic,ular,:deA,ções:�.�;�·1
-,. ".' 10 .enm:�.s .,' '.:. 0.'.,. '

1.

'.' .,I'{ey:�:·. jaga�:. rorrogaç'ão' vem 'at, ��. =e��o��u�,a::�h�eme��:� Pouco mais de ,três anos ! (SOl\IENrE PARAI OS QUE lA SÃO ACION1STA,St: ,�,
filIO, -lt (OE) ''_''':' OficialS .litiéos, 'l1otadarilente' nó (:;TnilTIBA,' 17 (OÉ) ','7-:.1). Ney .Br�ga.;

.

A ·decisão· da do".des«;lnvoÍvido pela admi- após 'assúmir "

o Govêrno. I
. .I '. .

.' '.' .

das Fôrcao;: Armadas '"i- lJOr!:reste; o c1:íef� �à.: C",.;it ma:.io!'i� .dos " wrlamEmtares Mesa 'provCicou reação· nos nistracão Celso RamOS. Pro- contando com '2, cOlabora-' PETRÓLEO BRASIJ!,EIRO SÃ. _. "PET�O�S: �' :
cu1adas diretamente: à pi'e- . 'Militar <dá ·_Presidência. da na Àssembléia' Legisla.tiva meios políticos' dó Paraná, cUrando � atender; de manei- ção efetivl'l. de sua �qujpe avisa qué,. a partir do dia 14 de Setembro, efet�,- nes-' .. "

·Siq_êt:léia." da :República,f.:)� RepfiblLéâ; 'qu'e� dbs�í:v�\i à do! P�ü'alúi, pr�nunciou-se a ooril prbnüriciamei.'lto··favQrá. rà
.

concr�ta, às necessidades de assessores, e técnicos' e I ta. cidade, por· intermédio .do. Banco lIidú�trla.';,Codr:
ram enVIa-'os .. todal! as rEi- sit.uaçao ilestá' �.egjã(); CI)�:-. ·fa.vor 'da' pror!'ogaçíiç, dó vel,'da! .bállcádas· (\0 PT�, fundimieritais do. Est<tdo, com Ô IlPôio da, g�ande I' cio de.Santa Catarina S/A.' a, subscrição parilcuJar, �;
�P� d6.país onde. há ptê-' :skle'rá:;que os� j,t.esos,··:sM'. jfu�nd.ii.to .'dó 'Crov,e�a:!;lol: PSD,-POO e' PTN: , ;jlhu,n10 para os problemas màioria; d� pooula;;ã.o,: mui- suas ações· ·preferenciaiS pj;lra f:ntegrà� d<t �,:
.��: políticos, para., apura.r, benl-.t·tat\):dns;: Na's,', 'iH;t."!la�: :...;..,...' .......:,._;,..•..:._. �

'

.. )'.- " .' "-
... � _-c"

9

��l!)ecmcos" de cada ref{ião to embora todos' os contra- to de capital aProvado pe!a Assembl6ia ,Geral EXtraor.·
a�.del"únc)as sô�ré tortura; I hota�,�,Circutaiit:":·ni,���i:V:(.:,�' Fr"�ri'cisco' José' vlfimá .de. d..e,s.la.stre, geo-€ccm6mica e condicio- tempos surgidos nêste Ps,' dináría de Aeionistt;ts, realbada em 10-12.63 é 23-1'64-

. " .'
..

e seviciais. Seg'\lndo· . alta' rumqt'es ,de, que o 3�rg'�' 1'',): .

. U .' .. nando as solur:ões aos seus 1';"""1') nlen"l de intnmquilí.·
. O vàlor subscrito deverá ser integr-almenJ; Í"ealiZádo

.

,
,fbrlte, milità.r, a ;nÚss-"o.: eh .Av�?·té· .()à�aJ�l�i��.�:to;:.s�r�:�·,··.: 'LisBOA, 17., (OE)', .' .; ,O mobl.nstico ;dá 'ü�a d�!\.m- interêsses mais sentidns. a, dades e transformações, o

n:o ato, em d.iDheh:�· tI 0:11' �m ()bEigaÇões' aI) pdrtad.,r�;
.

Gal. Ern�stó Geisel: ao 11�!"· viéi!tdo ·::em :r�tÍl{1�Jo· ;, ..qe" . cahtot, portugUês .. Francisco deira" Onde 'reã:liz'ava ex'Cur- 'atual pOlitica adnliní.strãtf- Chefe do Executi.vo Catari· de 'Ctnis�ã� da Ernllrê.sa, aceitas pelo .,e�pectivti .. "".tlot
dest.e;· nãO é'medida iso'[i,- '.Nor.onhá, ví:!_'\'dó.. a; .·":II".·lir �íosé ·radíeãdo·. 'no' Brasil S� ..

"

Francisco.' "Jós{ t�:vé v�: tem.-vindo· ao 'enc"ntro nen_se pode

a.firtn�.
r, de nominal e c.oro os cuPQ.es de jpros nrs; 20,"6 8�te�'

da,. h)!ls sim o. inicio .àe �rn::: hÓs�italA� ;.:Rk'�lfe::', .. ' :16f �íéima dé desàstre: auto:. cítiàs' eo'stelas fiatut''a;'i:tg�:' :dos' 'reflls !ins.eios. de S'::lnta
'

C���Ciênc�a tr.'l�C1Uila� s�m ., ]t"il:nprescüulívél' Jlue ,o .ácio�sta. àPJJe��t6;' �o ato
unia slnd·!c'ância de âmb!· :. md. 1'1': (dELt:!.· .o :'�h-' .' .

,,,-..'
.

;, . ., â�; . ., ..�--:'" catalina. d,o,s v�rdadeiro1! mMo de erTO, que e, á cum· ,�.;.��CJ:.C,O,.:a- QaQtéla: repr.!ie�tát1va dla.S �ÇS. de:M�O· 1".'a�Í,ot,.·ál. ,'.:'
.. ;�.,... ·,.in.:�."..a.àn��..

'

;d,;,·'.t E.",�éítc.·'ito
.

',0 •• ",.","." P'-A,'R "T' I 'U·· ..., ." . ." .. ' d' ,.
t·

" prindo cabal. e. iQte'gralmen- '

'ri' '''t'''
..''' ''''' �,,)�,...'•....·'o·t��'.'..,··"',•. ,;.. ' I "#-!���.- ..

, ; .•
.

"
"

. '.

, -anSe10S" e :sua ·erra· e . sua 'prop eaaoe_. ' .

,
..

.

,
.

.
j, .� , 'l'

, SA�TOS;. 17 (OE) ...:... 1i"'11 d�igtióq �O· Ce�: TorolÍatu··. , ,'!:., ,.' .... 1

, "ç' '. gente .. vislmrio um' atEmêÜ- te a tarefa, �. que se propôs. '� ... A subSétlÇão poderá !!ler féita atê o dIa. 2 �e Q.tJ.:,q..': .

�ál�,z��a.\;ç)D.teIh'
'

: � :cç:t'��;- R�ihô� .' c�ia,;d�', de" ��;?.trl'l.. i.o 'Ub�FJR�l§, 17'�'Ú)E) ':":',:0 ba C�pi�o'h,tir.it{í�ic.a.. , man- mento irn.edi.ato ao qúe de :i1i' o qúe o observador 'bro, 1m fo�� estabe1ecidá, na Lei' n° �:6�.. de 26;�40�_oii:. h�" ..l .

i ,.,. '. aténto e desapaixonado. ·per· . . ,
._...._..:�a.o iR" �r":'o,:�? .nay, o,.nr�-: parp. :.a!1FI?t. aJ;,·can.8!l,íl� !!!J..' Alto Comissário britáÍll� \ te!)do entrevista cotll o \{i.-' mais uremente exist.e a, ex!· seja, n3 proporção de' � ações 'por 5 àÇões· .já .iMYss�:

.

síô,fo ·�.R�1;1.1 So�re$ "no' pq!"; n:orte (10", 8a:r�e!:>tó Pano!:" : �m.' Clii:p�e partiu .. -·\Ore
",

e nistfo das Relaçpei. Extf:- gir solur.ão·, �o sentIdo de auirindo a nova .l1ealid"�"
.... .

. ,�,. r�.9;;M
to de �-an�os. A' eptrad� Alves' de- � OHveira,. fah�'cl�:); Londl�es co\n desÚho �. Ni- rloros ',unto a

.

alto if'.11·éíl)� uma integt"!:lr.ão plena e har� de S<lnta Cq�arina, po!!,., �
ros !ol""�alistas sàment�, ....�, _',H<>:s?i.t-al" pent'tai .. de

, MsÍé Per��'neceu I 'di� nários °brÍtânictis.' tnônica de ,todos os rincões cilmente perceber, se. PC

fOi permitir." .-1>. fase :Hnd Ex'(rcito, Falando· aos Jo'� , :
.

"

da terra catarinense.· $6 as- latando n,s,o só do _esforço,
da "',,H'� '",' �- ....:')tor Dur- nali.snas,' o, mHitar 'aiss� "

/'

SIm o progresso se dissemi- como também dos magnifi·
vil.' 1\{(')ll1'a Araq'o, qisse n·áo. ·.estar em.·· co",ni�·i=i.p<; 'Pa' d" r.·e' lage se'rá J"u'lg'ado...:.·

nará, de forma a. atin�ir cos ·resultados qué ai estão,
que os' tratamentos disp�:i:' ainda 'de fa�er prónuncia- igualmente a todos. trazen- brotando de todos os recan-

6aClQS aos 93 presos naq,ue- me"tos sçibre o fato, e' (lU). ': '
o

do mais conf0rto e bem es. tos. e atingindo todos os se·

1 b ( h
. -

te· d i i
..... dOa ·ot e O'OI"S •

, tores da administrar.ão atra-
�a ,.9.rco, umano, nao 'I'" pre n e I'! Cla'r .um :com,

.

I .VI. e'. ta.r à comunidade.
,<onstat\tndo seVldas. 0 pl�to levantamento sôb 1 !. Para que tal cometimen. vês de obras e b�n�eitori?-s.
j;LdvQgado João Bernardes �ldá e as athfidades do �ar-" B�LÓ HORIZONTE;' '11 te, supleme de deputa- tI') "p. t.ornaso::e viável. foi.

_.__.... ._.

d P I·
II;

M-,-tda Silva. reclam.oii'contra géilto. Tal'investiga.'ção .01"(OE) -Sera inÍCiadodia do feder!11.e nacionalmer.- precis6,pr.imeiro.umlev�n. ','CO·I11I·ssa-o'.'· ·a·.· " o·..' ··IC···18 . ·.í,·,I.·I', a.[·,..;:\·lO incomunicabilidade a 'lu,,:: detern;üÍ7Jada·· em ·co ..$P.-; 22 pela Auditona da .: -la. te tonheeiõo cor(ió·. pádre tamentó objetivo das poten-
"stão su�eitos alguns pr!)- q\iência de denún(li-a�" �ei-:: Região M.llitar em· Min'8s, ,L.age, é acusaq.o� de aten- .

l'd'd d' E t do de... I cla 1 a. es o. s a' .

130s. Outros, reclamara'.u' tas -pelOS famil1àresd 9 '." i- .: Gérals; q julgamento . CIO tar contra a seg�rança lH-
pois, um planejamento. e

contra a comida
. � falh Jit�r, f�leciào, ,�e�undq a�s;,\.Pa(iie ,Francisco Láge, PeS- Icional. ,.')' um ajustamento' adequado,

se-"'Ie' '.C.-IO.,n·�. a·,ra'. v','.'0,.1'0":�"1f·;·t·Dl�,';:_·',;�foJ··�,·.·I·O':'.'-S'·...•.: ..de frutas. .quaisl teria êle fa�ecidd '·ll1i':�,:soa•. O .conhecido sacer(l(l- ,1' condizentes· com âs rell-li- ..'
.

.

.Rio, 17 (O�) � Enqua.l- ,consequênc.ià dé tortut:;s "�.' .
'.

. ".

.'

.' _,
'. '

dades" e com o fim que se.

to avultam. os rumpres �e ,SOfrld�s .n6 'i� OruP�··..1.<. Julgamento' de Tenório e'mo ; Outubro pretendia atingil'.
que. maus· tratos estão sell-'. Canhoés Auton:iá.ticos JUl•.. ", . "

- Teria,' obviamente, que . j ,
• �

'"
• o

do inflirl�dos a pr, 'os pó' : ti-.Í\;reos.
'.

".
; :'DPQ'!JE DE'" caxIAS, A 'in'formaçao' foi daêi�' pe". ser um pléna.iamento flexí. <;) Comandante da Policia Dest!1 forma está o Govêr- hão 56' a pàrte niaten� ile

.

'.'

("E' ...�,.� d -Di) "7' (O·!.? 1 J' d' 11& V ra CrI'mO'
.

'1'
.

'd) E t-'" C
.

1 no'· do Estado,' atravé.s
.

do" nos·s.a Fôrça Púbiicaí.;.,cdm.'"o......-_-.,....,__.-----........-........,.�-.....,-'------......--- SwiaO . Q '"' Ô , i Skl o UlZ a II 1-
vel, adá1)tável as variações MIltar o s ,';!,Uo, orone .

PE'RISC'OPI'Q To·er�.. lugar a 14 ...e outu·)}'O. naI' de' Caxias� ';sr. Helio
e instabilidades de nossa

.

Elvídio Peters, deverá criar .

",.
tltmbém 't;lnl sêtecfo�.r o

'.
j l'

.

to d' B d AI f .

I C
. � '.

E
.

1 d C'I<-mando da' Policia Militar,' elemen"'- hum'
..

' an°o de.' seus'.' '.
.

o
.

u ga:qten (19 ex:," e:pu... �ar o ' ves.. época, atentp a cada região, uma omlssao spec1.a e '" IN
.

Para os "raiV'i.ni.as", o Cóõtra.a�ue· de' conteúdo' é .tiidô Te�ório ,C!\,v:alcanti. '. / aos seus prdblemas \ mais Recrutamento, que. se deSlc;>, preocupado .em aprimoràr quadró's.,
êrto gra�tical. 'Só querem olhar ii .foi'lna porque, o::con- . '. .

.
. párticulares, levando em eará para o irlterior do Es· .

teúdo �s fere, sem que no �ntretanto, 61es tenhaJn. f�rma .,'�. ' \" _'·
..M,.Ijoi.stro'V.. isifou S·ão p'auló, 'consideração não só as po&-; ta.dó, com a finalidÇtde ,de '.

•

ou con'Íéúdo, pois mesmo lendo errani, e têm à \-'àbfu.gem· sib'ilidades ex'istentes como incluir voluptátios para o I

da revisão na hora_
o '.'

:'

" .. '"
. SAC:j PAULO;' 17 (OE)' .o:;.. .Marinhá não .C!u�z. táiar à também as diferenças de preenchimento; do grande

'Para 'os �'raiVinhas.", se uni trecho \de,. Rni Barb.osa lhes p IWnistfo dá. 'Marinlla,' imprensa; no aeroporto de
.

ár�"I. ·nara. áre\t. (número' de vagas f;lxistentes
,or 'adveçsó, l,"eÍllicar�.o çOJl.tr� a g�1ll;áticit. do, pró.prio,i_tui, Âlíiüràlite' "Melo Bâtlsta.e .

Corigonhas�.
. 'I '.',

. Assim� nOO. poderia de em nossa Fôt�a pública. Pa-

só porqúe sáo'AGRAMATIC"-IS AS.Ci!:STAS.' .' .. ' .�--;-: �iniÚva,c retórnarâmt já à .. . . forma alguma ser '(gn pIa- ra tanto, fud1cou o Capitáb
• Jufim, as Q.ossas .afirmaç�es, ·de coutelí�9 é-' de' fori:ft8. ntianàbàr�,' ãe,póÍs de,'vis!. ':'''0 'arahr as: B.f{�.:" ne.jamento único, mas teri�. Edsa'n ÓOrrêa paia Encar-'

lli1ó,for�rit J;ebatidàs; pois nem p�deria �er de otttr�.t6�! �_ dê dóis dras. a gã;o' Pau':' . . titie ·�tender às pecuIlarida-' �ega4o
.

do fl1anejlintento'
'. �

x X x .

l..., ,.' lo' .,e E?a'ntós� () õtitülár : aa -CARACAS; 17.'i (OE)
.

;...... dés" dó Vale· Ei dO Nórta,(' dessã missão. i

! ,Ent� o, casari� colonial é �as' sooula-res, 'da Laguna, ..,'["jj...,: ;;;;'..';.;'', _ -. ...,..,-- . V6nezuéla é.· Guatemala cdm"suàs indústrias, da Ser- A .aludiela comissã(l) . será

salienta-s� � c�nstnição finalizada do imponente �G�ãsjÓ r.eat.aram su�s re�áçôes di- ra e do' Oeste com sua agro- compõsta.· de um. médiCo,
AIrrrlrante t3mego". Domingo 'próximo" O Govetnador" do Ç.�'p.l·'0'"sa".""..

'0'\ "o' . plõmfut1cas, .' Intel,"remp! "!is .Pe'cuári8:, d? sul com seu ul11 deJ;ltista,., enécat:�ó�ados'\l:stado estará inaugurando o GiOJÍsió, Um bustô .de �ita: E
_

o
. â,esde a quéda do goyerno ce'tvão 'e sua .'vitivinicultura, de tes;tes psiC?� c.l1lC s e

.{i\lt-nbalj,ti e:uma sa� que fev�rá.o no�e:do mandatári�. �o. ÂO :PAuLo" 17. (OE)' .- 'dQ Oa1. :Ydígoras' ·Ft'tentes. do litoral 'com sua pesca, 61{.'3,meS físicos, além de -vá·

MU'lell 'da' herníóá'_ Mais um dever' cuniprido do" govêl'l1o··
..

O' Telátipo da' . Central Atos' nêsse sentiãõ j� fo- de modo que 'éada urna des; rios' 'auxiliares. (; Pljovavel-
'. •. ,

" .

.., "de 'POI··lC' l'a' .;,.,..,. 'L;�.n ','paulo ram exnedidos' pelos i6- sas 'areas fôsse. benet:.icin.da m.'ente 'J'ã no fini dêste mês
Celso Ramos à .. cuItilra'lagúIlense..

. ,{'. � ..... IOJ""" -

,
"

.

r�ckbea' infor�çÕe$'· sÔbre v�r"'os' dá Caraclts. e ,Gua- � 'Viesse. afinall cóntribüft. terão iruciõ os trabàlhos'de

Se� �ç.ei� d� cont�st.a�ã!,Xpociemu�·' arkm.a: qúe'�in- �"Ócbrl"êrtciá' áe 'eXJ)losHo 'temalâ.·
. ,.

decisivamente "

para b pro·, 'seleçáo;devendo ser perco'!";

gÚé� fêz tanto �la Capital'e tnteririr' da Úha;'cQnio o at,uaI rio. se,tViçQ .
àe". AssistêncilL ,-;, -__""'--"";"---;'''_:'--,-". riâq� umíi-' mé(u!} de: �tês

Il'ovemábte do Estado. Olhe·se a es.tr.ada dó. �topôtt�. � li 6.pé1cbPa.-í4, sit\1áao 1'l" Á i. (" mqnicfpios de cada zona de

. -t�turl'l.ml(�ão .

stendida ao todós os' t.e�ª,.p-tos, as obras dé j3:dgtt.d,cit�· Luit ÂnruItio nQsso Estádo. As datas . de

':,�iêí'ro d ...s ..h,�ias�(úl._ di;úr�" foi fj.l.la�(la"d?i�o desmonte � o 651. A§,' primeiras' infonlla- deslocametto
.

da 'Comis-são
.

nmcnto (!e ,a·CC!lSO h Ponte Hercflw Luz. O Phmn 1)alsa· .c6es dizem que' t·a fel' I,' para o interior do Estado
.

.

conll.luto terá as §�as obn�s iniciadas. E deixem' �,j_lv'.a é ,0eBcorrlWc1q:� :serBO postel'iol<ffif:mte
r! .'-

. .., ." .'

eXlil.losao
.

��Clfi-$:,

O .,�áz�
r

.

• �� 'ii
�,'\II

o I'UlS Ali''JtCO i!'lUIO OE .SMi14 'CAUHl1U' i •

Florianópolis, (Séxta-Peíra), 18' de' Setembro de 1964
,

",;.
Ciclo Tétnico Cultura�I'Prosseg'ue

ta Bastos ÃVila casada<eôin.
.

o Coronel Eduardo Bastos'
residentes . nó iÚo, M�tl�
IvIer.cêdes�Avlia··dà.:Silv1t 'íi�- o

mos misac\a com·,o;.Sefi�bf
Renato' :R:amüS. da :Sil�i:"':e

1

Milton 'FilQnienô AV'ila: C9it'lll
do com � sra. Edith M:"y
Ávila.

.
.. ',".

�.,
• _;: I� .i�.

O sepult�lI}.entó ·,do:· ;eJÇiüi-
'

to'.se d�r� no Cemité.riO <l:e
são José, sâin<w o feretj'ô
hoje às 9 .-hbras 'de- ·stt8,,;re-

. �i��Cià.
.

'à rlfa ·NetY�(�.
mos, 18_ '. .

' ......

Ã famfJm' enlutáda ai; ���
_pressões de nosso 'pio�hntl&
pezar:

.' .'
.' '.�

. \

VAI DOBRAR O'MOVIMENTO
DA RUA CDHSE.LHEIRO MAFItA! .

POROU'E SERÁ? ,.

../

,,' �

>
"\ !

Bom '[m�rêID
\

•

�

-

>

,_1:, ':
\ .

,
'

. \
.

, , . �

Texa�o. Br�sii sÁ ."
o
Produto� de: f.et1'6le<!•. com; :

eséritório à tua Jérômmo Oóelhb, 'uo i�, lo" 8ndáf. �.
ta c�.pitàl, precisa· de um empregado '., Pf1ra -s��s,
de '.contabilidãde, corri idade de 23 � 29 á.nós. qiÍ.e t� J

nhá b0a· tedàção eth" pC!)11;UgUês e' e�àfiênéüt .
em· 'êIí�' .�

culo� em gerl11. Os candidatos' deverão· 'possuir .�
'téciiicb: OOí1�biliCiada '

..
ou �r}ministF�ÇãO� � �mp��

ou que' esreja c(:)l'ripletando� SaláTio ilHotal: Cr$ '''
.

. ioo.ó6oM mensàis:oÓs \hltéressàdos, .ver� ditlgij�e'
ao end�êÇo acima, no horário cónier�ia.1. Ihdi$pensa- .

\ral possuir' os
.

requiSitos citados.
'

,I
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