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BRAstUA, 23
. (OE)

Foram ultimadas em Bra
sília as medidas .de seguran

ça em tômo do, Presidente
pe Gaulle, durante p.' Visjt,ll
do

.

Presidente
-

francês" ao

Brasil. Depoís de arnanhã,

na. Guanabara, as, autorída
des do -Mínístérío das Rel.r:J,

ções Exteriores e da. Secre
taria de Segurança. estarão

.

também exarnínando o as.
sunto.

O, flagrante fiJ.:,<.L aspecto do novo eqlljpai11�nto recql'

teni�lltc adquirido pela Un�versldade dI! . Santa CatariiJa.
d�tipado a Escoh do Engenharia Industrial.

Por outro lado, já está pràticamente concluido o novo

prédio de e�ergêricia çlestin('ldo aos laboratórios c}e Física

e Materiais de Construção da mais nova .Unidade da USC/
.

O laboratório de 'Fis-ica se desti.na it expei'iêneias bá
sicas de mecânica, acústica, termologia c eletrlcid,'.1de.

O làboratório' de mat.eriafs de construção meçânica se

rá utfiizado para determinação de durc�a, cristalogr.Q.fil1,
microestruturas, tem.pcr(l., révenido' é cometayuo dos inc·
tais, mOPllc.nte dos aços, .',.

Segundo" O ESTADO" pôde apurar, já foi {,crminado
o estaquean'lento do terreno, oIlde· será 'crgl1i<1o, 110 COIl

junto universitário da Trindade, o prédIo do' modelar (;5-

tahelecimento de ensino.. '
'

Criada pelo Reitor "Ferreira Lima e. c1iI'i�idaye1o pro

fessor Ernesto Bruno G;:ossi, a Esco)a de EngenlJiol,ria ln

fiusu1u da. USC....ç:gn� tr bélit1icla da

1"ven1ude 'estudio�a dó no"$sa;' féfhi. -':",,��.' .

_,

O material, focalizado acilna, .se. tlestina aOS l.'1borató
rios de termodinâmiCa e materJiis de oonstruçãÜ", mecâni

ca. Seu <:ústo é superior.a déz milhõe.s de �ir?s_'
___o_

. .,....,.__�,.... .. � .......

,PTS fálará sõbre Castelo

i.

BRASíLIA, 28 (OE) _ O

PU por seu vice-líder-, ini·

c�::qttarta·feira. W11U sé

rui 'a discursos de respon

sa:biJizàção, do Govêri'Í'-'. ('

em .esPt;lcial._ do Pn;si<;lenie
Castelo Bt�nco,

. ii respeito

da situação do país, O sr.

Zaire Nunes, dirá que o 1\1<:1-

rochal Castelo Br�co, in

ycstido de_ poderes em que.
se encoiltra, 6 o rcspolisú-'
Vf.'l pelos caminhos'e pelo

. que se verifica no pais,'

"IOCI SÓ Acr.:::::;;"ilA GUANDO
.

VER COM SEUS PlóPBIOS OLHOS!
O OUESEBÁ?
r-----------------*-------------------------�---

-

Tangara Hege novo Prefeito
Dando cumprimenlo ao

qu,e -dispõe da ;Lei Constitu
'donal n° 1(l, de 3 de agõs·
to; d.e 1964, prolllUlgàda pela
Mesa Diretora da Assem-

. bIéia �egislativa elo Estado,
�steve reunida a Câmara
de Vereadores de ';rangará,
no dja 23 do coremte,' com
a Hnalidade de escolher no

"io Prefeito para aquele Mu

nicípio, tendo em '.ista que

-e;:�mimdatP do. atual Chefe

��ecu,tivo �lunicipal. es·

colhido em eleições direta:,;
130 .l1110 de 1959, mepira fi 1"

de outubro próximo.
Pl'esen'tes Eeis dos sete

vereadores, foi proeedido o

escrutínio secI'do, tendo si

do escolhido o Sr. Electivo
Zanotto.
Jovem ainda, toda....ia in

fluente mel'l1bro elo D�retó
Tio Munieipal do PSD, de
dicando

.

suas atividades ao

comérci<? e à indústria, o

Sr, Electivo Zanotto prome
te ser um boin administra

,elor I) continuar a obra re,q

lizadn P()l' Darci Francilleo
Casagrande.

--------'_ . .___----.--------------.------------------

Você poderá
compr ar muito
.. mais barato

•

DRAtLfLIA, 23 (OED ;._.

lI4&.1s de 500 pessoas entre
civis e militar-es dev6rão
ser atingidas, pelo art. 7'

do Ato InstituciQl1al, .nntr"
de 9 ,çl;' 'outubrfl, ' (lUtli'c]{)
expirará () prazo de vjç(>1'l
ci.a do' instrumento l�'gD 1

u",:ixado pela Revolu(,lão' 'cie.

laboratório vai ·ser lançado

Lei Marcial
'-----------_.. . ..._--�--

METROPOl ELIMINADO DA' VI TA-CA BR'ASll
1

.4TLÉTICO :MT�F.ntO ;! i\mTROPOL 1 _ com este resultado Joj eliminado da1>o'
disputas (la VI 'rlH'1! n.'·a'ii! o clube catarfncnsc. (JI'C tinha tudn para continuar na!"

lF�!mtas pr-to h.l'a"Fl'il'{. intcrclubes não I'Nil'iC a falta de svrcnldad« '!c !"í'US tlt-ft:ll-

�"!l".'s, 'luis �I'll ;!ll \'(,l's,Íl'io o Atlftko Minr-iro (o lima ('Quilll' b,.:-<hwlf.' 1"'01(''-1, No ('U
che uma Lld'e::;a parcial du al'qucll'O Perez, (FOTOS: P,\ULO DUTlt,\ l. Mais detalhes

::;/1.0 1':11110. 21:1 (O.l!�J
O Go.l. Arno uri Kruel rc:'\ D

lou Ciue os ini1�tl1res f:'stüo
alei:ta� e não permitirã.o

ao espaço que Ól'gão espúrios assflJ-

CABO .KJ!:NNEDY, 2Q duração de ao 111inutr.)�, tem o poder:, F.risoll flue

(OE) U2n 'laboratório 'J'rnl por objetivo [Ofl1e('f'T' CiyjB também partiCipam
físico voador senj. hm:ado inforll1ações," acerca ,Jus desta v.i6Hàr'çlD.!':i. O 00-

mi próxima quarta-fdru dc raios cÓ$mi.eo�" campos; l1lunclRntc. do 11.' Exl'l'cit.u
CaDo �nJ1edy, ,com' H-nxi- m.'lgnéticos r vcn(o�' ;;ola- ra:ol1 [lor o('usiúO de 110111e-
llo ao 11111 foguc1e DEV!',:\ re;:;.

de 3 ctapus: O ,oõo torá él

em nossa página ('sportiva.

Desapropria -

, ção das Refinaria.�
RIO, 28 (OE) _- lnstala

se ]1,Oje no Milllsth'jo (�a;3
Minas e Enrrgia. 50)) U

pt'csidench1 elo sr. ,Tosé
RálTeto Filho. a ool11issfw

tlcslgnacla pelo Govej'lln.
panL cX81ninar o dl'rr,,1 ()

de desapl'oprio..çáo das a(:õ:;s
das re'Ünarias partIculares.

Nordeste Continua Tranquilo

"111 Q,', em i'ort c <; !li l'ónieos.
,Olrl.ras. nmniff'stn/;Õ06 ídf.'I1-

Saigon novamênte sob
-....,.-----------.--------....,- SMGON, 28 (OE) - Tro- ção à�nOrmal1,dacÍel. um ultimlto ao govêrno

. Segur'ança para de G.'eulle pas do govêrno suí-víet- "l- E' lovável, por outro sul-vietnamita exigir.\clo a

míte, abriram fogo esta lado, ue o dia de am'tuhã. saída do" General ' Tran

madrugada:' contra mz-u- seja 4guabmÀmte de tran.- Thiem Khiem do trhmvira
ifestantes que percorriam qüm&lde, ainda mais por to que governa' o país, e de

as 'ruas. de Kenon, matan- ser furiado:'em �í�on. mais cinco generais aCU<iO-'"

do 4 pessoas e teríndo al- Do' ponto de Vist� -politia dos de famreccr a te�l{;(m ..

gurnas dezenas, A cídade co, �hQUVe apenas um fato cio. neutzalísts, e ailvertl-

e�t-a sob Ieí marcíul. tnrcr- de uaaor realce: ao final mm que, se 'não rorem

l11áç��' chegadas à 33,,1(011, de., lla. tnstalaçao ofiCial a,tên41do� até 25 di) outu
',. -'___"""" (i,diM1tam. ql�e os íncírien- pela General Mhi:l, o .'-1to bro, derrübarêo n governo.

Iquipa'me''nto' 'para' a ·Eng.e� te;; tiveram origem quan- Conselho Nacional elegeu Os prejarattvos de an

do um .míllclano assassínou corno presidente i) parla-" tem em tlrtudEi dos rumo-
"

n'h'ería In'du,sf' r'I",al UDI Civ1l por questões pcs- mehtar PlllÍ, Kbac S11. Nll- res de' um 'llÓVO golpe c ti.

..

soaf$.·
.

ma, declaração, o nóvo pre- -entrega do úitímato se no-

sídente aflrmou que � es- cessaram -na ausência dr.

Diluíram-se.' os l"!,.I1n�rcs forçará, por acelerar os tra- Khanh, que se encontra 1JO

de um golpe �e Estado, que balhos do Alto COT1seli1v,:t ínteríor c;}o, país,
ontem círcutnram

:

c011. ln- filll ele' que. a ,poP'U,�Ç20 O ,Prllnejj_�o-:Mi1;:i;3�l'O de-

sístêncía nesta eapltat, che- possa eleger llvremcnte clarou; ao chegar a: Ban

gando a provocar certa \';6US' representantes qüalí- Me Thet), .;pa.rü 'tentar , pô,
'movlmentaçâo de tropas. ficados. tím :-p,' rEÍvo1tá das tríoos

Fôrças transportadas Dor ' Ontem, jovens, generais. Rhade, Cl,ne;, ;;c a '1]1,' "çüo
via aérea começaram hoje que há' duas semanas E [u- do Vletnan (1(,· ;;Jul "e -eon

a deíxar a capital, para daram'lJ Primeu-o-Minlstro ttnuasse, a,gtavando, o país
suas guarmçoes, ante o Khanh a repelir um gollle inteiro s!,!ria amquílado pe

gradativo retorno da situa- de Estado aprescntarc-n JOS comunistas.

AtO' Institucional vêi
atingir mais· qui·nhentos

31 de. mnrço. A ü)fonll'l,;ão os nomes (i"'"

PUllidOl'..'_+la.& ..1"8"0:,)'f·es·.·tava"'-,o·· ,a'ot·'l-.é do Pul;oípio do Plàna1t�', poiícias millt{n:es de E,úo'
acrescentando qus' n08 pr6·

.

rauJ.o,' Rio üe Janeiro e 1-'8'

;dmos dias s8rão cOllheddos rã.
.,_ ....._--_.

Dr. FRANCISCO GRlllü
". a·t.-'ll'" "',": .,'

.

.' � ",
.' .

I' .T
r -

.-

Registrambt;; com ]lflt7.er, ho.lr.. n ;1111Yf'.I.'",:1J'io '.' ._ amerlcaua em oqulo::'�;;�!�;��:fr���:�:;��:�:�;"fu:���!, ..
...

.

.

....•.. i
..., ..

IJÔl1llC8:;;:'
.;; TóQU+O, 28 (OE) _. 26 bios que OCOl'renl�11 diunte !whamn, Os estLldantc; qw;

<) .iJustic anhersariante 'rue >.o�,a (h� 'real; c.onecitu
estndant,es '8 '1 poiíciais

.

fi- cb bq�(). D01'tc-ull1Cr1.aana pOl'tcll<Tll1 ao movim�nl'n
CUl'�ll11 J'or:dos (",11 distúr- nas l)r-o.ximiel;'clns (1," '.{o· e"rllf'l'lt'�t Z t

nos mt'ios cll1tllrais, sociais E: CtH11er<'4!:i:l, ·1:('{'rQp.rá por
' - " -, "-i . l "a _,enawa, pro t'!:·

fe,rtu .e!)l t�o grntlL I'��'wérid?f ('�,.,t,idq. n,'ill.IC.�o �� �(lto..'i _�."..__L.
, ..... ,j ...J"fI..l-'J I Br:intill ,}l. 'r(jl'{"flh;' au·

q� ,fcliclta9,ÜI?',�� ii1&��� IlJ�íJS; ··�l'nt"fu,; os 'lll': �;.,-.
. ·"tórl.7H"'·fio conf!E!cÍida '!)é]n

"O' J<:STAlltl"'" �e' as.'i�. C'stendcndo' t(",Í1�s:nt·;.t slIa dl�·
M 'I'

. GO',('r110 j;1j)Onü=" dada !l

famililt.
.' _I. rifares Estão Alerla Afirma Kruel stihmal'inos niómir.'os noxLt·,

;J,nl<:' t'i<'anos, j)(l1'H fazer
..

c::;-

Professores
D'em:fidos,

r.l.� ..... ", -:'.'.�l ,,�

, "'� S�,� 2-3 (OE.� f. l-a.
proj�(')J'bs da urii1(er�tdo.
d<;: db H'iÓ :(:l'Unde cio gnl e

doi;; da Uni'lcrsidactc (J4 I'i·

Uade
.

de Pnlota�" fbrànt (J(>,

miUdos. (lt:!pem;.tHi�s ()I ' apó
s't�ntado!', dr. a, :')rdo com

preceito
: elo Ato Instltuelc�

na): A relação vem publi,
cada no Diário Oficial qtte
ontem circulo�1.

Mórte Ronda
Int-erlaoos
SÃO Pi\TJLO, �1G cot) -

A, acJdenJa..dn: PTOvà. ��.�!J

lnns. de lnt,.rlágos, diE\puLa·
da ontem, cul�ninou com o

capotamonto da MA�RATI
de Américo I'ljofi. rpsultan
do na morte do u.el.'portista.
Apesar disto, 'a prdva 0011-

l.inuou, sendo vencida por
Robêrto Galitti.

_ ...... J-,__---

--���----------:---....._-----_ .. "

Chove' no lnferior Paulísta
SAO PAULO, 23 CÚ�;'í

_

--.

Vem chovendo. inteJ1SUnlCl)·
te no interior palÍlista. Hou
ve ocorrencia de granizo
em . It,.').petlninga, Itú' o ·Gar- RIO, \2U COE) _ A situa-. PSD do Ceani, qLle acaba ele

qüo cm. todo o nordeste é . vi.sitar a região. Disse que
mo,
------------------

de absoluta calma e com· no nOl::1esto reina c�.nfim1Ga , SUNABpleta normalidade aDós 4 generalJZ.8cla em torno CIO •

revolução. Isl0 foi o que Govêrno c!::J Presideute ens,
' •

decl.al'ou a imprensa .o depu- tela Braneo.
tado Armando Falcão, do

<;[1$. Ch1.i'in" r\bunc!ui,tes, cm

rain tamb(;lll em Guaratin

g'uotci, OlÍIl1pia, RIo Claro,
São Carlos Avaré e Ca13iva,
ri.

.compra, das Concessionárias
�A.SILIA, 28 (OE)

. O ,congresso· N:acíonal co

�leçàrá 'a debater a pal'tii'
ele �óje a compra das cou-

,Fof-êing Powor Com13a117;. A

comissão mista elo. Con

gresso Que estuelou a ma ..

téria, aprovou parecer fa

vorávcl do relator_

Paridade de Vencimentos vem aí
BRASILIA, 23 (OE)

O Diretor Geral do DASP
sr, Wag;ler' Estelita, deverá
encanúnhar ao Presidente
da República nas próximas

Daliar.-
--�--.-----�.----�--------

horas, seu ponto de Visttl

sóbre a equiparação de

vencimentos dos 'funcioná
rios dos 3 Poderes. O Go

vêrno deverá encaminhar
},10va l11e:nsagem sôbre o

assunto. ao Congresso, es

tOlbelecendo a -.pllridade,
mas respeitando os direitos
adq�iridos.

Jango

n�tlpql, }Jlil,�; .V\·il\ 1l?�?�!YP ;3

CÚilW.ra '!Vhl1licil)al (Iri ci-

clacte .'pauli;:;ta ete America-

na,

Conversacões C0111 O FMI
. .

'_._,-'

prosseg,uem
. RIO, 2<3 (CE I - Os mj

nistros d'.} TiJazcncla e do

Planejamonto, Diretor F.:.:o

('utivo da Suporintendéneia
da l'yIoeáa (� elo' Crédito, rea

lizaram conferência ele 3

horas com' representantes
do Fundo Monetário Inter·

mú�íünal.
"

0s representan
tes das �inançus i.nternacio·

l1ni". (Illerem saber qual a

silmH:fto elo Brasil. Hoje,
lw,vCI';í nOl'll TCW1WO ctps
representantes elo Fundo
Monctrirlo Intcl'l1fl.donal. '

com o sr. DI}niO, NogueirH,
Dil.'ctor B:·:ccuUvo elu, SUo

MOC, devendo O,i 1'CprC3eu
tantos cs1ruil;::cif'os perma
necer'por 10 dil1s em nosso

pais.

Foi mesmo Oswa'ld o

assassino de Kennedv
WASHINGTON, :ln (OE)

- Lee Harvey OSW8.ld, fol
o ,fi5sa:ssino do Prosidcul'r
John I{Cll,llCc1y_

I j(·us se ,deH'll.!,:Glnram
vürias Cic1,!'ldcs juponésa".
--

Senghor ,de
vo'lta
RIO, 23 (QE.> -".fi bordo

.
de 1111l aparelhá da AcroU

nea� Argentinas, deixou o

Rio.esla rP...,':mhã o Prcsiden

te Leopo'lcl Sengl:]or do �
neg�1. O clwfe de Estado
dade de on�c rt'gre$�ará a

dad de ondSil rçgresal'á a

f

'IPM oaradesvio de verba dos
- .

(e:miférios paulistas
,Será. cntregu hoje ao Pre

feitó Prer:;tes Maia o l"(:la·
tórió q.a CÓl' issão Especial
().o ,Ato rns�tucional, que
investigo1). 0jdeSViO de, '400

mi1hóes 4e cruzeirQs da

,

. 28 (OE) - verba I doo cemiterios, na

acl.mlnistração passada. A

comissão opina pelü, iustau

ração de i.!1qlÍé!'i�o policial·
militar, para apurar e0111
maior profundidade e ex

tensão as responsabilida-

SAO

des,

··lan�'ado' foguete construido
no Brasn

,

RIO, 28 (OE) - O Forte

de Copac:;lpana lançará ho

je um fóguete de dois e�

túgios toilalmehte cOl'18trui
do no B:tiasil, ·cm. comemo-

ração aos 50 ànos d� sua

fundação. O foquete dará
uLila salva de milhares de

tiros para saudar a data,

MONTEVIDEO, 28 (OE I

- O ex-presidente do Br,a
sil sr. João Goulart., 4es�
mentiu cátegoricamente a

noticia de que .pretene!e
deixar o Ul"uguai rumaudo

lJara a, Europa, Desmenti'l
j ambém a i;'_forinação de

que pO&lU€ propriedade Il'1

Espa11ha,

Greve em 'Roma

clusão béí�iCf\ a que e1ll'

gou a comissão ,"Varrcu,
cUjo. relatório foi. ,ampla·

•
monte divulgadu pela U1l-

preút"3. norte-americana,' A
C'onJiss50 infol'll1ou quo Lee
(",v, aleI. mwnclo matou :r.-:!:m·

n8(1y, Hbi� por (,anta p;'ó.
prh, sem ajuda interna ou

externa.
,

..

. ROMA, 28 (OE)'

operarIos agrícolas ii;aiin

nos filiad.os a. CGT, ent�da.·
de bociuJista-commuBta, 46-
ciCUram reaJizar uma, greve
: era'! de 40 hora�. hoje e

mll'l!Ü1ã, 6111 apolO aE- rel-

I, vlndicàçoes, Ii:j

Avião Jncendiou ..se 'ao Aterrissar',
" .

rstáu{bul:'Ú apar'élbo tOl de,
86 encontro a uma b'1liS2 du,

Ú:;TAMBUL, 2G (OED

Sunab será'
extinta·,.' ,

/

m?,)\SLL1A. :�3 (OE) � bo·

rti relutado Da pru.':\irIl.f.) .·se·
111una na 'comis:são dê jus
L iça ela Clunara.

'

Fedem 1,
projeto de lei dfi oxtülÇÚ(',
ela Superintenclt�ncifl Nado
nu! de Abastecimento. 1'e1,:
Pl'OPOS.iÇ[LO, fi SUNAB de
verá ser liquic1ad'l, 8. par
tir de 1" ele janeiro próxi-

Supe
,

. t· d tnnen eo,e
RIO, 28 (OE) o .sr

Guilhermc BOl'ghof:f 'assume
hOje a Si.lperintend0nCia Na·
cional .do J\ba&tcdmpnto

.

SUNAE. Substiluc no c.':\rgo
o sr. lll1àlrl0 Taveira. (llW
[oi exonC'rac!o_ O sr. Taveirn
transmitirá o c�u'go ao

·BorghofI.
:":"'1'.

Hi' i
___erarqu_8
na Igreja
, CIDADE DO VATIcANO
'_ 2lJ COE) -- Os padres
'collcilia rês submeterão à

votn (':3.0 llOi e 11 (j Il€stão de
l'estabelecf:'f l�.lJ hicrarquiu,
da Igreja Católica ama or
rIem ele Diúconos, A 'v·otn ...

çao,' será um dos pontoti
culmInantES do temá.riu.

que abordar� hoje a sessáu
do Concilio Ecuménico

Outro' Emprés'timo
'Bl,liLO HORINZONTE,

28 (OE) - Falando nesta

capital, o Ministro de Mi
,nas e Energia sr. Ma,uro,

Thibã.u, v.oUoú.a afirmar
rp1€, a concretização

.

da,
e.ompra. das em'Prêsas do

.t?!·üpo ANFOR, poderá PO.3"
:rbilitar ao.Brasil! C011se

,€ltt1ax empréstinlo à6um Y)l

lhã6 de i:iólare� nos ' Esta;';
;. tios UcidoS;

,
,

.-f."�: li

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ingente de tentar a reconci- ção do então grande múnící

Ilação. E, realmente depois
.

pio de Blumenau, dentro

de várias tentativas fracas- de cujas fronteiras estavam

sados, conseguiu 6 primeiro compreendidas as terras em
.

� t • d d que se deü .ínícío !1 pacifica-coritac o, partes os bandos -

lu ru
Pacificação dos. "Caigangs"

- Não há dúvida que a da
ta de 22 de setembro de 1914,
marcou uma nova etapa no

desenvolvimento da civiliza
ção do Vale do "Itajaí. Até

então, a colonização das
áreas banhadas pelos quatro

.
,

Itajaís. o Açú, o 'Norte, b do
Oeste e' o do Sul ia encon

trando, no gentio, um dos
maiores e mais temíveis tro

peços. Desde os tempos em
.

que o 'dr, Blumenau lançara
os fundamentos da sua co

lônia, às margens do "Gar-

cía", os ,"bugres" foram o,
espantalho dos <pobreá. imi
grantes que sempre temera'
sos é que iam se adentran
do pelas selvas. A ameaça e·

ra constante. Quando menos

eram esperados, apareciam
êles," ora aqui, ora acolá,
matando e roubando. E' ver
dade que se vingavam, as

sim, das perseguições que
lhes moviam os "bugreíros",
que os perseguiam e os ex

terminavam' sempre que po··
diam. Mais de 40 assaltos de

bugres foram assinalados,
nos trinta e poucos anos de

. colônia, de 1850 aos começo
deste século. E todos êles

i .acompanhados de atos de
verdadeira selvageria, com

FAZEM ANOS HOJE

Sr. HERMUNDINO COELHO
mortes e incêndios, com rr.p
tos de crianças, de gado e

de .roupas, Só a muito cus

to a colonização progredia
para as cabeceiras daqueles
cursos dágua. Várias, tenta-

_ tívas tinham sido feitas no

.sentidc( tl.e Chamar os selva

gens ao convívio do civiliza
do. Tôdas rracasssram. Fã
ra cavalo muito tunda o

abismo que separava=o pó
bre aborígene do c010n6 ci
vilizador. Um'l abismo de
ódios e de vingaças. }<'oi se

não quando, um moço do

Serviço de Proteção aos In

dios empreendeu '1. tarefa

�

Registramos com prazer na data de h(Jj�
o transcurso de mais um aniversário natalicio
do nosso prezado colega' de trabalho sr. Her-
mundino Coe'Iho.

.

.

. Na oportunidade .o I1niverSlilril1mte, rece
berá, e�ta'mos çe,rtos-, -muitos cumprimentos
por: tão auspicioso :aconted�ertto aos quais
nós' de o �STAnO nos associamos com VOtO:5
de felicidades ext�rts:fvas á .sua digna fathília.

. jovem NEREU LUIZ
. .

. .

No dia 27 do corrente, festejou mais um

aniversário natalício o jovem Nereu Luiz LD�
polli, filho do S1·. Luiz Lapolli e de sua exma.

espôsa d. Alzani Schmitz Lapolli, residentes
em Jaguaruna.

.

O nataliciante, é aluno do Instituto de
Educação c"pIAS VELBO", cursando o 20.
Científico. Dentre as manifestações. recebidas
embora. tardiamente O E'STADo;' e�vh�ll�e
seus .efesivoscumprimcntos extenri+cs � sua

digna fam:lia·�.

que perlustravam as selvas

itajaiense. E, justamente há

50 anos atrás, começou a

obra de. pacificação empre
endida por Eduardo de Li

ma e Silva Hoerhan, E em

preendida e continuada com
. endida e continuada com

tinuada com verdadeiro he

roisrrro, com extraordinária
abnegação. Coin��Oll daí
uma era de tranquilidade pa
r8. o colonó blumenauense,
que não p.recisava mais dor

l'l11r sôbre a ameaça const'ln

te '. d.os ataqUes, traiçoeiros
ele i.ulrnígos, ,'que esta'Vam

Transcorre' hoje mai�'úm ani�el�sário na� _ sempre a esp_ioná-lo. a acom-

. l' " .' ,.. • ,
. panhar<"he os passos para

tauclO ,do sr.,MIguel Jose Qur.lques, zeloso at.àcá-lo '10 menor deSCuido.

funcionáÍ'io da ImprepSa .0fidal. do Estàdm, ,.,
: :--'-��:r:---.'

_.-:'--o_._
"

. AO'i aB.!y:er.Jarianté' pe��oa Bast��1�! ��.��- "'<, . � �!itlf�" � ',JP
.'

h1ada err1té\';'���' c�iegat9�o.s , �nv�a111tf��;��'��:;-RtBltf.S
as Jl assas fehcItacoes' - -, ., ."

.

.'

-

,
.

SE. MIGUEL JOSE OURIQUES-C--

Sr. CELIO BRITO
!ixlja Em a.�t! !'Il.!'!")

LODfl dt" fre\oll 001.AD-'l.8
- 'JO% ma1" no �pnj'veits
ment.0 dss Loná•.

Prazerosos r'2gistramos na efeméride d�
hoje á passagem de mais 'um aniversário natR
lício do nosso ilustre amigo sr. Célio Brito
alto funcionário dá Firma CARLOS HOEPC-·

.

KE SIA., e pessoa muto. relacionád� em os
, ,

nossos meios.
Ao sr. Célio assim bem como a sua

níssima ff-\mília osnassos' pa�aberi.s '.
- sr, João Dias -Ferraz
-,
- sr. Murilo Moreira Leite ,

-'-sr; Za'nzibar dQ"Nasdmento Lima -

- sr. Murilo Moreira Leite.

'P.da Sant� ,�aj'a'jVl1

fl'.':t'T'RmT'i'r-

- sr:.Japi F,ernandes
-
- sr. Luiz Carlos Machado
- sr. Osva�do Lentz
- sr. fIerstz .Buechler
- sr. Manoei Barreto Primo
- srta. Atire' Maria Ferrari

, ORA.' l'ELI\'lA C. PEREIlt1\

Clinica Orlltllíf>IiH rica de Cri -

anças e Adultüs

Corisulwno: Rua Tenente

Silveira 28 - 1.0 Andar -

Fone 3798
B:xclusivamentÉ> <�om

marca.da

RS IH horas

Mais Confôrfo e Higiene para seu lar e

Estabelecimento Comercial
, .

� Florianópol�, a exemplo das grandes
possui um Serviço de

DEDETIZAÇAO.
(, Dedetizaçã0 significa màis confôrto e higiene par'!
o seu lar OH estabelecimento comercial, pois conl1ece
mo�; o.s benefü::ios jbroporcionados pela.exterminação
de inseto.s.

-
. c'· •

',;, Nqs'so Serviço. é' perfei to' porqlle possuimàs pessoal
.

téc;'iê,P: especiaÍizado to! lisarnos material e equipa-
menta' de prúl1eira cordem.;

-

'o" a produto utilizado (liqu:d9 ele C'JmIJrov"lc1a efici

ência') é inofensivo a saúde;. n5C) 'mancha, nem per
\urqa as tarefas domésticas ou' comerciais, pois a se- •.

cagem é ultra rápida. '.
'o' E O QUE E n�IPOR'iANTE: Você não 'precisa sair
de casa ou do est'lbelecimento comercial podenQo ve

rificar a eficiência do serviço ..
'o' Marque hoje mesmo o dia e a hora em que dese·

ja dedetizar. Telefo�e .para 2681. AtendeI?Qs com pra-

Capitais, 'já

zero
i* ,'ilerviça especial contra môsca!?'
" Serviço' espeCial contra baratas .e pulgas
... Serviço de preve.nção c'ontra cupim e traça
.. Serviço de imunização contra' cupim e traça
'" Garantia-de seiS (6) meses nos serviços contra baratas,
pulgas, traças e cupim, e de' dois ine�es nos serviços
contra, mÔscas

* Preços a partir de Cr$ (cinco mil cruzeiros)

, -Ó,

st
Podiam,' agora, os.; bons
latias oontínuar; &em tStn'O":
res, a sua tarefa de fazer a

própria .e a . felicidade da

sua pátria. Eduardo de Li

ma e Silva. Hoerhan, nesses

50 anos de lutas, pode e de

ve ter cometido erros e fal

tas. Mas, ninguém lhe tirará
a glória de ter sido o paci
ficador dos "botocudos", de

ter libertado o colono blu-.
menauense da mais terrível

das ameaças, sempre presen
te, sempre assustadora, Não

devemos esquecê-lo em da

ta tão significativa como a

do cincontentenário da pa

cificação do gentio. Em no

me da população e do go
verno de Blumenau, o sr.

Hercílio Deeke, prefeito mu

nicipal,' dirigiu, nesta data,
ao sr. Eduardo de Lima e

Silva Hoerharr o seguinte
expressivo oficio: "Transcor
Tendo. amanhã, o 50.0 aníver

sário do seu primeiro con

tacto com os, Caíngangs, in

dígínas .que infestavam gran
de área do Vale do Itajaí,
Venho congratular-me com

.

V,. S. pela passagem de tão

significativa data. Efetiva

mente, o episódio, 'de que
V. S. foi a· figura central, re

presentou, sem dúvida algu
ma, .uma nova etapa no. de
senvolvimento da civiliz'l-'

. LP' CIMO," Primelro·· COlóc�do 'na Par�da', 'do. Sllces·sQ�.
'.'

. . � .
- . _"

. CONJUNTOS .ÉSTOfADós,
fM VUt.CAES:PUl\1A. rev�s;
ttoos tAl ·teddo :9i.{ plástico,' a
partir de: , .

.

Cr$ 18.0(Xl,OO M,ENSAtS .

.;' ,-

A�ór.a \l6t� pôd�' comprar a
,: .tiadiCibtlld' 'qutilitlade' CIMO

. ·á Lbfiéi6 . PRft:'Zo,. ':

.. Not�-P��,·_p: �P>�tIMo.tem·
. :., 15' f;tjiàs, -isto é';"15 meses

:, � <1�: jir�,l�':' ,.,' ._
.

. ,\íoc�:dá::�ecéebeu� que n��··
'., estanids. J.alarido.,'de LONG
.: ptAY�·:,ma�;· sim -de LONGO.
P���(J:" : ..

"

". :

>'

'.
"E ;pór ;�alar em L()NO:O

�··..PRAZO;·' veja o 'que lhe
.

. oferece. o PL CIMO:
0'
,,_.

r UM PL,ANO PÁ"RA" CAP-·A 'ORÇAMEMTO�

-r: I Yh-Iii fuSa t�:m�
,

JE�ONIMÓ;' C"�ELHO N. 5
.

.

_
de Florianópolis

.'.

"
.

- � .

.

. ia"çoú�':e' o· P6��J(1)
.:,'

,Apro'Ípu�- .

,

... ,�
.

SALAS DEJANTAR,êri.dor- .:
mica eu 'lIladeir,;i;:a partir.de:
Crl 22.(00.00 MENSAIS. .

� ':.',
.

-:', .
.;

. � "

COLCHÕES' ÉPEDA,. p':'r-/
c;;sa] O'lI solteiro;:ii 'parlír Jy'

.

Cr$ 4:100.(()· 1\\fÚ�SAIS.;
.

.' .'

LP. CIMO,
de, 15' 'faixas,

.

'.
.

lxiR\\ITÓl<IÓS''DE,Cr\SA'L .

em cavhina. rnurfirn. jacatllMá.
desde: ..

'...
,

.. ,; ,

eis ,37.1)1),00 :�E.NSAIS .:ção dos nossos aborígenes.
Conseguindo pacificar e al

diar os botocudos, que tan
tos prejuizos e sobressaltos
causaram aos colonos; pio
neiros do povoamente do
Vale do Itaj1'li. V. S. fez-se
credor da gratidão de quan
tos podem, hoje, trabalhar
em paz pelo engrandecimen
to de uma das mais prós
peras e ricas regii'ies do

.

pa.ís. Por isso, queira acei

tar, e111 meu nome e no do
meu· govêrno, felicitaçi'ies
pelo transcurso de tão me

mQyável efeméride. Hercilio

Deelt, Prefeito lVlunicipHl de
Blumenau". De nossa parte"
feHcitamos efusivamente o

sr.
.

Eduardo Hoe'rhan e '10

senhor Pre{eito de -Blume-
'

nau que não deixou· escllleci
ela uma data tão �xp;:-e�slva
'para a sua oomutfa. .

í'

F
\

Noticiac; de Lages-

Escreveu

Nelson Brascher
cher, filha do cásal Sr. e '0:0 Sarau Beneficiente de to do govêrno do Estado. O

Sra, Geso Rodolphó FiscJ:1ed, ,Mlss.·Santa Catarina 1964; . pro!!rama constou do se-
.

da alta sociedade çle Jara- a quantia de'Cr$ 80.000,00, guinte: às 14,00' horas,
gua· �? Sul, com o Jovem ecomo �oa'çãQ aquela casa de função religio�a, . cel:ebr��a

R9b�1�Webber ,dos �'a:ç.t�" !,:çarj,-dr..de. A,·.oir_et{)r,ia· .do 4: , .·pel<?1jtev:dmo.', ",F'.�'. �rcllofil:�' , çasaJ ·st'� e ·�rf· q_�' $Ui)
_

*fclp!ii(N�trt iw�(i'--'lt�' '�fWigi4�rC� ':
lon G dinho dos sai\t6s; 1'e: termédib :'ag:J.)ad�ce a vâliosa . quia; às 15,00 hoi'a�, .. 80 ne
sident 'i.em noss.� : cidade. oferta que m�l;tó virá'auxi- . mstálaQão' do .rrl1,l.nicfpío ,pro
Nossos parabens aos distin- liar -8 instítuicão. cedid.a. -pelo Dr. Heinz Sé�eo
tos no,i 0S. e seus felizes pais. , Com _a pFe�ença de altas dor .Strifl'er, .Juiz cié':·bitmto,

I .

autoridades civis, mÜitares e nà pres'ença do representán-
�C'lesiásticas,- foi instalado te-do' Exmo. Sr. áóvernador
diÇl. �20 p.' passado' O' novo do Est.ado. 'As 16,OO::horas,
.município de Ponta Alta .-foi' oferecida um. cQqujtel ás
do Sul, qesmembrado de Cu- autoridades e convidados es-

ela I Rambs, de que ·0 Exmo. ritibanos _por recente de Cre- .peciais.
Sr. Goveimíl-dor. do ,Estaçlo,._-----------
acaba d ,tomar todas as -

'e T I f
.

;��Yi�ên::c!:;� �:::; ompra ..se .
e e one

ruas €) a�'nidas de nossa ci- . . .

elude, que �erãó as seguintes: . '. ' Càmpra-se um telefone Linha Estreito.
- Avenid�. Presidente' Var- Tratar .pelo fone 622K Súl-Peças. " , ,.'
gas, Rua �6rre.ja 'Pinto, ,Pra- -. > -

..'

ça Cél.. JO\� Costa, Rua Má· '.
'

..

'

'. -� .,,'(\�:';.� i,�_
.

�:��:i ������,AV;�!�: ��- PROTEJA', ��e�Íts'
.

''':',: ':,;
beiro e �(Ga Vidal R<unos .

Senior. E' \lma importapte OLHOSiniciativa do Governo do.
Estàdo que.muito beneficiá
rá a nossa terr,a•.

Co�tratou l casamento a

Srta. Yeda Rodolpho Fis.

Oiltra n<i)tícia alviçareira
para La:g�s., nos' fOI dada pe
lo Dep. :Estadual Auteo Vi-'

horl-

- 'OSVALDO ,MELO -

CARNE, AINDA O GRANDE PROBLE
MA - Pràticamente E,em solüSão à vista, o

C2S0 cia Céll:ne. Um espera pelo o'utro e néss�
jôgo de vai e VE.m" a população vai fica::'1clo
sem esse alimento.

No fim já se sabe quem Val venc-er a

questão e quem terá de pagar mesmo, Si e

qU2 comer e alimentar-se, embora com est're

mos sacrifícios, seja uma necessidade.
Ainda ontem, liamos em Um jornal cario..;

ca, que um deputado apresentou projeto à
Câmara Federal, propondo a extinção da SU
NAB por ínoperante e não correspondente ab··
solutamente às finalidades para que 'foi cria
da. ,� Il".'

O brasileiro é um tipo difícil de ser ma-

nejado.
,-

Quando entende que está manietado em

seus movimentos se revolta.'
·Si entende aue sua liberdade está cortada

. ... .

,explode� :' ! i,I! I,i...�!� ,"!l�
Não quer nada com o tal "fica obrigado

a isso ou aquilo" ...
.

É um indisciplinado por naturêza.
Dê-lhe a liberdade de agir e sevtornará /

dócil cordato e si não tiver a SUNAB emba- .

Porque é que João 'zi -

raçando-lhe a ação, ccmo no caso da carne ê ���e��oq�:n:�ss�e���a ;e� C�D�ROS USADOSoutros, a carne baixará de preço e aparecerá panda a esta pe�gunta e 1
- ",'-1\ N.

em todos os mercados:
-

ganhe uma biciclet� , novi-. VENDE.SE
nha em fôllla. �As

�rtàs
po- .

Si O projeto do deputado guanabarinÔ derão ser 'remetida \:para ós )i.iIiI.iP' ,��;t>"I!".
,

for aprovado, a situação vai melhorar e mu- segulr:t�s endereços 1.Itahiha 1 .. RURAL WILLYS 4x4 1963
- das· BICIcletas rua ns. Ma- .

dará completamente de aspecto. ' fra. 154, Filhl no streito 2 � RU-?ALWILLYS 4x:4 1962
É só experimentar pois não estàmos rua Santos Saraiva;. 37. ao 1 - Aero WILLYS ·1962

• , _ ,

1 '. lado do Clube 6, ou iJ;>at:a a, .

.

. Ja nao sabemos ha quanto tempo, vIvendo so- Rádio Anita Gaoriblll i. 1 - AERO ;WILLYS }964
mente de experiêências? 'rôdos' os veículos encontram-se em per-

Pois, que se arrisque 'mais uma... :Balto .'.c feito :estado de conservação.
É de experiências que.o homem vive.

.

:�f; . . Ver e tratar com o Sr. Lalau à rua Felipe'
Então, exper.imcnt�mos sem ,3 SUNAB

,

�Ai1E"
•S�h�ii�. (io.e sem outrasl coisas semeJ�hantes"'!"i" ir; '. RTJV\ no

.....�.i;�
.

,V"

'I

�,

use 6culos 'l

bem adoptados, .

Especialmrnte· cOJ;1v.ídada
ésteve na CÍiade de Laguna
a Srta.

s�ete
Clíiaràdia

"Miss '�anta Catarina 1964."
Na antiga c ade. catatinen-.
se Miss Santa CatarUla par�
ticipou de

fintrtantes
soleni

dades 'Cultur s, pela pãssa-
gem do 115:ó niversátiO '$ .'

morte dá her '

a catl1rineri,
se "Anita. Gai\balcÜ."

,

,.
,

,
,

I .' , 'atendemos com exatidôo
I .

) suo receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

'MODERNO lABORATÓRIJ,o Al5ilo Vice tino da Ve
lhice Desampa da de La
ges, acaba de eCêber' da
Comissão Orga do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Siinplicidade, elegância e beleza, caracterizaram as 50·'

FOTOS: 'VALDEMAR ANACLETO .

•

com a srta. Silvia Hoepcke da Silva'.

lenidades do casamento do Dr. Jósé Matusalém Cornellí

O acontecimento, registrada como o casarnentc do ano,

-alcançou notável repercussão' em nosso.'mundo -socíal, po-

ApôS O casamento posam a8' d\'1\8 'famriias, 've-nl'\ó;se.�? ,centr!)' OS noivos
,

, '�.�', .

lacíonados.

litíco e cultural, onde os .nubentes são: profündamente re-

PADRINHOS

Por parte da. noiva foram padrinhos

(religioso) :

Vva, Sra. Dorothéa Moritz Carvalho
..

Qs noivos acqmpanhados de seus pais, Dr. Aderbal ':Ramos da Silva, -Dna. Ruth
Hoepcke da' Silva, víuva Dna. DQrothéâ .·'Mor�t:i Çarvalbo' .comeU

'

ComéHi e Irineu Comélli Filho; Joaquim

.

I,'

Fiuza Rá'mos e Sra.; Celso Ramos e Sra.;

José Rocha Ferreira Bastos e Sra.; Srta.

l1:eloisa da Silva Hoeschl e Júlio Cesar

,J -';' r·
Gonrfllves.

Civil: - V.va. Sra. Maria. Tereza Tolen-

tino de Carvalho; Aderbal Ramos da Sil-

va e Sra.; Mário wendhausen e Sra.; tsaac

Lobatto Filho e Sra.; .

Friedrich Franzke

e Sra; Srta Regina Maria Comél!i e Udo

Von Wangenhein.

Por parte do noivo (religioso):

Aderbal Ramos da Silva e Sra: Augus-

to Bresola e Sra.; Francisco Arcanjo Gril-

lo e Sra.; Cid Caesar de Almeida Pedroso

e Sra.; Auríno Antônio Souza e Sra.

II
A elegante Silva Hoepcke 'da' Silva. quando dava entrada na Capela do Divino Es·

píríto Santo, conduzida pelo seu paí, Dr. Aderba] Ramos' 'da Silva
Civil: - Vval Sr'1. Dorothéa Moritz

Carvalho Comélli; João Batista Bonassis

e Sra.; José do Patrocínio Gallotti f' Sra.

Leónidas Rupp e Sra.; Arno Hoesch! e

I

Sra.; Sta. Maria Tereza Comélli e Valdo

Bianchini Avila.

. Após receberem os cumprimentos na

Capela do Divino Espírito Santo, os noi-

vos dirigiram-se para a residência de-

Dr. Aclerbal Ramos. da Silva, onde foi rea-

lízada uma recepção intima para os fa-

miliares, dos, noivos, que, em seguida, se
)

guíram em viagem de' nupcías, rumo a

Europa.

"O ESTADO" ao registrar o importan-

te acontecimento social, reitera seus cum-

primentos aos noivos, exte <; a suas

'lustres famílias .

.>:'

e Comelli, em uma fl'liz pose, após o casamento'

AlIvia Hnepecke :la Silva, bela, em seu e�(; ante vrstidtl
dr. noiva

o Dr. José \V(atnfillJem C(jtnelli quando assinava o HTf!} bí:'i casamentos. r """'1te
U ato civil

.--

Momento em que a eregante norva assinava o livro dos casamentos, durante o ato

civil

,
.

.1

Após o casamento Silvia. e José deixam ::t Capela rín Divino ]S'illfritn Srmto .:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-",CLUBE 12 DE AGOSTO � BINGO EM aEN�fICIO DA CASA DO PEOU�NO JORNALEIRO� DIA 30 � 9�. 64, === AS 20,00 HORAS
.-
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",:Faro
� " I \�. "

.. �Mal1.uel Martin::.

mos com o Deputado 1,é'C;" .

::...owinb:'y, tendo em viJw r\,
!

a adoçao ele. no .-OS j)rl�\(I).;
i'. V JS! ii). do Presidente do Senegal, Leo":'

mínírnos para a ��ll<:'lHl . .1( i oid Senghor, ao Brasil, foi pontilhada por fa-
.

:} <'b, gaf.c:.s e aberrações, que não dignificam
nem um ]:OUCO

.

o nosso nome no exterior. 'As
»utcridades constituídas não deram justo va

lor à presença de um homem que, além .de
ser emérito roda, pensador, escritor e filóso
[c. é um estadista de reconhecida capacidade;

Para começar' o Presidente da Repúbli
ca não r) esperou na. Guanabara, desprezando
a chegada ele um Chefe de Estado, que ,dfJ.:ve
�fl' reeebido pela mais alta autoridade da Nâ�

N0 66. ção. Mas, por coincidência o Primeiro l\Iiáh�
clat61'io brasileiro, vindo ele outra viagel1�,

f'
.

1 "luas·;: esba:rra com o Presidente ·dsitante.. !l.0m:lDCl3'c,a ou aparttl- ' �

aeropcrto, o qué só não aconteceu por causa
da interfú'ência de eficientes auxiliàr,es' do
Marechal, que o advei"ti-ram às pressas, fazeh-

..,c.; •. ". Y·,ENDE.,S.E ·T.. ,ERRr�.r,o·· .

elo com'que êle logo tom�sse outro iurOO.�
____�_ _"'.;;.;'.......' ...... .' " '.. .'-;. ".' r.:.

.

' O Governador da Guanabara também

Instttüfó ,de' .ArJ\sentadorta, e' .. :�.. ,; IvIedindfr, 10 x 30" metr'óS"� sito a'rua não se achava em seu Esta,dó"inas sim'em Re�:
1"'" ·C.rl�pin1. Í\1u'a J�o 116 (tJ�e�h;�·.'c�lçé1q� da' 1\ve- cife, tratat;-�o d� assunt.o� p,olíticos e a:provei..

Pen�,õe's do�' Bancários ._
riidaltfauro Ramos). Tratar a rUà Tia�(') da tando a escala do aviãó oIidal senegalês ná-

Setor de Figcalizaçfio e de 'valor .não infsrior' >;i. �S . Fô��ce,êa 'pO�.·186 Capoeir�:':
.

quela cidade, não se fez de rogado e pegou
'\r!:f:1'�adaç;If1. . :JOo.o06;oo cada; u!'na� ::l, pii- ... ,

.... '. . . . .. , ..' uma "caroninha", afim de estar a tempo Il.o'

ri INS�T�:": 01J� "'� �j}!�f1t��ª·Ii�;i��fj�»�'\�t�il :::d�;y�s:;�t�:E:��:::�::: d�=
;�6�"T�������:E������ .

rp,�.a� empr(.6.cls ��ng;b_ �LÇ;.BR1_r:ro
" SlW habitual demagogia, dizendo coisas deséi'd

!\GS lHNCOS e É-:'STl'lIJt!]LJ;;· reeó1l1cn..1m 1}2.3 t�P:Oé'4()' prrJ.· sr' ���":i� dr.
.
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QMENTí.JS II f\lr, '.'111'�1l1<:ldüs JJrhs, us '�<�TItrtl1:tlJç'::;.es .a r;��<fI i�� ';��IT�:;;7, gra avelS, a r·espel. o o eS�Jo e ln ep,en-
n�w. nos I.ênllvs da Lc.i 11,0 (.'stiã,o, obrigaa,a�, se (�)e.t�j.>c. r:' .. ����?\\�'Ifi,J��,.�2�7�� .�) . c�->- dêneia de Moçamb�que e_ Angola, J1Uma·ocà-
� ::\"i d 1G d j 11 d l'''ío ;� l'orr13cão mOl1et:ácta t: .' '_-==J'1::"���<:;.; ''''�Y''ª'.:::�'J'ii, i'': J� -, ,
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H . c_ _ • ·;�Z n .. an ""ra. ; 19G�:' (lOS J't'speet!vós debltos '!J:"
-
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'.Júnio'r, de Ii'lbrian.6p.olis l_'�arü ü (,lr�ailizaçã.o. ;�u' d�S' pel�iáda��s �iil :qilé .', _
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quieto e falaz pol1t.ico não lidava c.oro defé,ri�.,

da III 1?eh''U do LhT�,
� -

Pl'��;;',os a���;,t;��'e:e'�sa�i;t:;'�: ����l�:�)n���l1iel;: f���iÇ��' :PROCESSOS· .JULGADOS NA SESS1\O sores de idéias brizolistas, ou cóni algum "iiai
Dos autores que se apresentam em pru-.

da dessa leL, pocit'râo ;;er legal: ORDINARIA DÀ JJR EN! DATA DE 22-9..:.6L1
. da pátria" do atual Govêmo, nias sim' coin'

nagos, até o dia Hí àe lV - as !Jessoas jurldi61s; ..
,.,

.

um intelectual, dono de vasta cultura, que res-OU't'tTBRO pl:(Jximo InLuro, enquanto estiverem éll de.·
"mll reduçkio de 50%, baú com o Í. A. p, B, pof P're;3Íd<inte -. Gualter Pereira Baixo pond€u argumeriando com incrível precisão
(Cll1'�fJel)La por eBlüo} do faltn .'de recolhimento de Ti.el)'r. Empre!!adores _ Alberto G. (10"",,,, e demonstrando um conhecimento seln litni-
valor <:lu::; rnultas <lplkada:t;; suas éontribuiç�s no 'piazQ ._.

J -

logaI, não. POdClílü, sob as Santos ..
'

tes dos problemas mundiais, inclusive os bra-
,penas da lei: Rep:r> Empregados - Huberto Moritz sileir.os.

a I cÜstrilmir tiuai:5quer bo- 'Secl"etário - Fúlvio E. dos Santos Provàvelmente o Sr. Le.opoJd Senghor,
monoL:':ria prcyit!ta no :1I"l. niH<:açÕC13 a seus acioriistas; J� A. Pinheiro -Der,ltal Santa Apolônia Ltda homem de espírito superior, não deu muita

Por outro lado" "Crôni.c3s", e um ]i\rró ;,0 tia Lei l'u\ll':J.dtaélc;., se b)' dar ou atribuir lY<iliWi· .

H
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.

ruI\) fO),O!11 li\j:li\.h,(!o.�; cl('n� pnr,;�J.O de lucros a Sl'US só- osplta" ah a a, .. os' razeres - Con- nn,por anCla a essas COISit.[ as , c es e 'en-

qllC r"lmc tr·ll····11b0<.; de rIpaI' C'u'\'alho M·""·-�. ,. ...... < J'_ .

.

'. .., .•. LI .. '

tru <;1::.1') '.{;;;;l1iEV·,; pnlZ(ls: cios ou quotistas., 00111 como gl�égaçã.o Mariana N.S. DestelTo graçado País e talv,ez preferisse até que fôsse
eílio r,Tcclciros Filho.' P;1l1tO Costa· Ramo;:;, '\' at ..; () clla 1. i di> n·.Ji·0llJ· [1 seus diretores e demai,s . ..

.

b1'o jJr-Qxirn.p fuU]'u os clt} mi:lmbros ele ó!'gãos dirigel1:' José Gonçalves Araújo - José Francisco Car abandonada a programação oficial e o proto�
val.oJ' inferior a CrS ..

. tes, fiscaL,> ou consultiVos, doso. colo, . para. que êle pudesse "hater um bom
5011.000,00: V _. as Del�6aci::ls elo

]J) em dua§ prw:;Lac;0e 1.. 1\. P. E. I�stílo em corj.dl. Osvaldo R. Rocha - Armazém São Miguel papo" s6bte literatura" poesia e arte, com

I1JU11�iUiK, iguds a. wcwisi.'.'llS. <:ües de exl4 ltar as medi� Litdà ressoas ligadas à cultura brasileira .

;,c li ··.·alar do d(il;ito );l:-iti';cr Ilcces,sárja�'u faeHit.ar a ·(ih·
p' I" H; d.e to�·das as solenidades l'eall'zadas e.m

<:üJllpreench.lü enU'(, Ci'� !.ell.:ão ci.'l '-àutngel1l IIltl1l'..:i6-
.

.au o Lippinann _. Osmar Aguíai' �.

30i).OOO,OO e CI'S (}iJO.UUUOü.·dc nada no iLel:] r.' Jotl� �,s Almeida Coelho·-· Ida Becker
\'(;"Jc ,\ pri;lTei111 S(1l' p:,!;-H f.'lol'!.anópoLls t7 <'..4..' serem·
alÕ

"

ele outuUl'ü l' a "C· ln'l) de 1!J64. . Henrique rvíartins -- Aldo Pereira Costa
'::;und:l :'.le 1:) de 1l,)\'(:Jllhn' RO�'INt{J Mi..itlel' .pIltl0 .A1cehíades de Oliveira _. Acácio l\1108er e Ma-
U1J J.9(i·l: ··.,1",.!, H:A.gi.b,llai tio
"I "l'.J.' 111) r!l�ixiIllV. �1:1 jJ:'I·t'· 1. A. P. B. ÍlCli;! Rodrrig"ues

t.U{;ÕCI..j· n"(!t1�·�!t� ,. S\l"(�....;�i'·�I"'. ·nc.'l�zf. : A y\ 'I· 1\1I' .... tt Ad lf 1

R''" 'no!" n}J.,pô,i1a .1Ua :n1' -- . 0 ....0 CiOS eIS

. ..... ...__ .....__........;...;.-_ ......�_.,....... IVé'li'lcm'V/enLz- José Campos
URGENTE PRECISA�.sE Di:::mantara:s & Cia� AnÍ�io Barbosa

•JoSÉ; Con'eia.Pinto - Niltol1 Peixoto de Olivei
ta
AndÍllo Sebm:úão Vaz -- Leonir Damlaní·

.

José lVlanoel P,ereira - Creche Conde 'Modesc
to Le�1 I

(

Casa Orlando Litda. -. Miracem Gomes de
.PrecíS8-8P de funcionária que conhcr:a Melo..

(f:;Jlp C' .,:,scl'eva) o idiorna. alemão, tenha prl'� . Eln�a. Krahl WiJlich - Erna Nehs
.

tiéa de datUogralia e redocâó pl·ópria.· Egíçlio Vieir-a da Costa - José Béllbhlo
r '

Informações em 1V[achado & Cia, SJA F(!li�
nua Saldan.ha Mal�inho, 2j' d�rante o expe� .

h'l'riãós Silva -' IriIieu Venâncio Pereira

(_h'.::�rte nonii.aL 'José NáscimeIlto de Oliveira _-_ Agenor De-
da Slva

� . . -.

�n .!!!ITAJN)'" ......�. _� iii. hftta r.•.b.�

.,
,
..

,

C�SA VENDESE
.

Sita à,. R,ua Duarte Schutel,
• Tl�HtÜr: l}O local.

\ "

.

1\.e:eita-slc parte
;l)J.ento éómo entrada.

'qranqe:'te�',reno para construção,·

. _

.'

(

Cir�ularallf noticias e i1l
.

, l!Jl.bttuba. de' Que ti Preteí

to )4Ut\.l�'tPa.l
-

.. de Laguna,
Q,r.·:flaulo Carnetro íría re

p,.unci�.t ...ag' �eu cargo. Nâo

a.ÇfecÍ1�am()s, 'pdrérri,
.

l.l.lgo
deve" ter,.o<li:n·rido 'à, respeí

.

to;" ;Sªoo-t;e que' a "Sltu�ção
ecoliô'il1iêa' QO Municipto de
!

"
.','.

..

��, não é das melho-

res, "tendo em Vista a fal
ta. de. verbas para ren.hzà
çêes'e i.llC�mo Í-'a.ça compre
ttieai� de obras.

.

I

"
x'-- x. x-

E.m I,.mbit.uba, o panO!':.; - ,

ma é quase o mesmo. Q ,,1'

Moaeyr Ol'ige, eleito pela
cJfig@.çq.o' PSI)..PTB-PRP,
n.nrina estar' às· voltas CDm

�p��e�� 'd€ falta de ver-·IMPRESSORA
,_as. para '. ,n,d,mlni.strar, Jú

amsa-jou . renunciar. 'I'oda
va. permanece ainda fir
me 1'0. ,posto, O Sr, Moa"

eYJi Odgl]!, vem agora 'J';}

a.pi:e�ntà;r o 'G)di:zQ Tei-

'blJ,té.rlo, ao Legístativo M .1-

flici�:i\]{ pretendendo a \1-

rnentar os' impostos para
1965, . cril 1000% (mil por
cento). Frizou que, se a Cil

rJ(�· .
matérta deverá en

tão. 1".�nUl1�tar" Como sr ob
-orva. Laguna : e J�i1.bituba
k�'a>1-a�1;�'<;� I administra ti
,vaz+\ente.f:ilando) em pró)"

clichês
folhetos - cotól�oot

.

ccrtczes e carimbos:
;mpresaos em geral

. I'Ql'leIQl1d
,b,10in�$ financeiros .. ,

•

I. ';

A IMPRESSORA MOD�LO IXIss\li to',1o� os reClll!'OS

e o neeusÓrit1 e-xperiénçjo !,aro �(ol'ltír uml!r!) !l

mcÍlímo !!m quolquer' nt"iço do rorno,

Trabolho idónl!o .e perfeito, Im que V.�POd� confiar.

IMPRESSÓRA MOOÊI.;O
D�

�
," ,

'

:,.' :: .. :

ORIVALOO STUART .,ct�.
RUA DEODORO N� 3�"'A

'

�9:HI,! 2:517':" FLORIANÓroLtS
�.: .'. . . .

, j :' � ,;.,
........

• .�
-"# ,

UVROS E FEIRA

Ea le111os:

Silxcira d(' SOl!.za, com, o Ja
� conhecido

"Uma ''\/oz na Praça;'. livro de .contos qur.,�;
n1tTt'(CU ela crítjca ClI.l 550 'Paulo, destacad.a IT. . tudü:,; os débiLe:;, in·

(':u::.;i\i(� juros' de I.nom ('

lJ1uIU!,s. Sl.)flTrÜO a corre(;�\u

('''-rnl'�'t�s (1" sr.nsl"\]·l]' -l"de dl'ver'''as e ll'1"-,......... .") t. lO.. ._.... "-,.._ • ..J. _ C-l. . ..� - ��

r"lJ <, �"I' .�.., (I ;'f'''I''(,11 j" '11'l nCl"(;{C'l "'''''-)0 (lO f·f.)ll(�)·'J11 ('\"1 o
• :J . U ,-'

I h..... . "I. t f' .
\. « .. � _� '-o - . _ 4

c<;·: r \�) (corno silO os crónicas) ou mesmo

ccnfic1cr': inl.

fTú (til(' (:i·,w o hvro do ':1'1'. G'auco Olingcl'
:-..01.:1'(' Ó. t\:'cni:�a (1:.1 C\Qricultu.ltl.. ..:_.. .

De Iora temes o catarincn�(' (-�uido \Vi1-
I1U11' S�1s:i qlV: pub1jcou há pouco "l\. Geraç5.o
60 Dc�C'rto": 1Harclul'S Rebc:o c E·c;dl':·s do N!,
c·imcnto.· •

tcs 1:\ \':.:rc;'/'. Jh:ros que atestam sua qualidaJe
·e \"u1cr ]1') l"roQ'rf'<':"':�o 110:,1 leu- '. {"

l-
- "O _,-,��,d I� "I..t. ••

De EhJmcnau, pela EdiL:. 'S Ultra, cheg,:·
nos o Ji\TO dó· poeta Erico Mul1er, "Um.; Anjo
Morto nu' Encosta:'"

Aguardemos a F�ira e os Liv'l'OS ,

FUNCIONARIA

._'_-�----";"-_._,_._-_.. _.

".
,\ CacL::l'!12ta eh.l Cai:;:ll EC01.�omíca Fecle

�'�e 'Santa .Catarina, 11.0 0032,da� terceira '. ,10./10/64

0;'1
'_ x x x-

O Sr, Prefeito de 'I'ubarào
Dílney Chaves, afirmam JS

entendidos, está realízan
do boa admínístracão. S(>r.\
fato .... ou boato? - Ao qw�
parece .. , 6 u.m fato ...

-x x li: ._ ..

Notacías que surgiram,
'SEm' maiores comentários
nos meios políticos de Irn

bítuba, afirmam que o De
puta�'o' Dr. ValmOl! de Oli
veira, pretende se fJ.fn.sj ar
dt� sua agremlaçí.o politíca

. S0rá fato ... ou boato? .....

-x -v
.d. }; _ .

'�l' nu �JOtll_() f1u::.'
o" agricultores ti., Nova V·�-·

neza, Forqullhinha e Ara
ranguá, fÜ_'arall� sntü:;(r'H·L-;-·

·_·X x

Mirim, ai) da não co-is»

gulu emancipar-se, O Pr::J
jeto de Resolução no. �:1.-f)4
de autoria do vereador ('8-
ny João de Sousa cio PSD
e subscrito pelos 51'S. veren

dores Jair Cardoso (�a UD:.r
e Antônio Rozendo ,'e Frei-

?
•

tas do PTE, foi. retirado ·a

reunião ele ontem, do' t.c

gíslatívc Municípal OI' 1111-

hltuba, para ovuur urna

possível derrocaua. j-'.S,
com a retirada. ela M(�I:'�t. ,,'

intoressados acima Iarao
: ova :.[:'ilia(Í\·(l. oportuni
.!'" l";','. Comenta-se até que
"S !,rimeii'Çl8 candidatos G.
'-111 »ra Pre·rpl�,ur:.:t df' IVIirt/n
são os srs. Jair Cardoso pc
la UDN e Lauuc.mo Capa-

;"8:"8. pela l',oUg:l':Ê.o PpD"
.PT:J... Ser':: tato. OU boa
lo� ..

-- x x-

No ultírnc l,ú.;Jico, per-
gunta-sc: Sera fato ou boa
to que" dois prefeitos mu

nicipais stlllnos já rorarn
. ameaçados de impeacn
ment? Pelo menos, a noti

cia circulou bem, ...

---- --_ ..._----_ ...._ ...-..�._ ......

SENGHOR GAFES, POESIA

.
\

hom:'l1agem ao Presidente Seúghor, a que de
ve ter lhe .agradado mais; foi a' realizada na

:\cademia Brasileira de Letra::: quando o Sr.
Alceu do .Amoroso 'Lima -. . também conheci": ..

do ror Tristão de Atayde - proferiu bela �ra
ção, apresentand.o alguns poemas do visitan..

te, 'erri português e outros do poeta negro ca

taririense, Cruz .e Sotiza� traduzidos; p�ra O .

francês. Serighor ficou bastante impressiona
do coni a fôrça poética e criativa de Cruz, o

que é um motivo ele orgulho para nós, catari
l1cns,es, reconhecendo nêle indiscutíveis qua-'
]ida.des de um g1'and'e valor. E a opinião é de
um dos maiores poetas universais da atu�ida
de.

Senghor, na r.ecepçã.o da Academia Bra
sileira de Letra.s, fez tambéin magn!fico dis

curso, examinando problemas artísticos'e cul

turais ,elo momento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Hoticiario
8elso Ramos ao ter conhe

cimente de tão justa aspira
ção, vem de determinar es·

tudos para a construção a

qui na Praia de Camboriú,
do tão almejado Posto de

"'Em· .mat, ria de construo

ção, '�uitos desconhecem

que R .Praia de, Cambrn-íu,
esta. verdadeíra Nesga Do

Céu Nà Terra, iS o município
que mais cresce em Santa
Catarína.

'

Após' a sua emancipação
política. econômica e admí

nístratíva, antes mesmo, de
sua ínstalacão, através dos
diários "A Nação" e "O Es:
tacto", .passamos a liderar
salutar campanha visando a '

"constrúçâo de um Pôsto. de TotalScope - MetroCobr
Sande aqui n,a 'Praia. censura: até: 5 anos

O movimento por nós li- Lrue ttlTZ
berado, anteriormente já ti
nha sido -objeto -de conver
sações pôr parte dos, srs,

DEmutadb Nilton .Cuker e

Ol�vo' Cardo[3(). É' que· am
bos já reconheciam da ne

cessídade de tão importante
empreendimento para a

Praia.
O Governador Celso Ra

D10S que procura na medida

40 possível atender aOS mais

Just.os reclamos de seus co

estaduanos, ',o Governador
Celso Ramos que demons
trou seu pronto 'atendímen
to na solução do problema'
energético para a Praia de

Ctlmboriú que possui um

s'lrtema .de ilumínacão dos

"

�
{, \

Dp ,C�m:6spotldente
,

GYZAM:1

Gcáen1adol" Celso Ramos

Atendo ;t\,:pelo Pró Constr u

çito: toos'to de Saude.""

mais' importantes que
nhecemos, o Governador

,1'BOMBas'"
, "HIDRÁULlCAS

'� m6ximo' d. efjc:iên�ia

,

, ,

,

. DANCOR'S.A. Indlistria Mednica
c•. 'OIla' 5090. Elld. Ie'eg. DANCOR.ItIO,

Representan,te em Blumenau:
L:Idisl<lU Kuskhoswki

Rua 15' de Novembro n,O. 592
1,·, ,zlÍpa'r; C.aix,:, Pos�al. 4(7 - s. C.

CiNEMas
. t',l{OfiKAJhA UH lHA

Cint! SAO JOSE"
Fone: 3636

- As 3 e 8 hs.-
Jack Mahoney
Ricky Dor

- EM
OS TRES' DESAFIOS

TARZAN

Fone 3435
_,. As 5 e' 8 hs,
Charlton Heston
Suzan Ha:Y'war4

- EM

O 'DESTJ..NO ME
PERSEGUE

Censura até: 10 anos.

Cine ltuXY
-Fone 3435

- Fechado para rerormss
e instalação de

POLTRONAS ESTQFADAS
Cme ULOKIA

Fone.
- As 5 e 8 hs
(Ultima Exibição).

M4z..ZAAR0PI
- EM

co-
O LAl\1l:'Al't.;NA

Censura: até 5 anos

Cine lM.PElHU

t��LrellO )
:Fone. 629

_,. As 8,30 hs, ,,,..,,.,
.

'�Mii�úDp�t����i:/:;
,-em-

o LAMPARINA
Censura:' - até 14

1,1H� ti.LlJ.ti

(São José)
As 8 hs. -

'Tony Franciosa ,

Jane Fonda
.-mll-

CO.N'J'RAMARCHA
NUPCIAL

�:,':
,

,bLKI I UK1U UI: AI)VOCAl:A
.

,
"". �

,.,
" JJA•

ABELARDO

Seude,
, Inicialmente, tínhamos, o

poblema do terreno' :neccs·
sárío ao salutar, empreendí
mente, o quç logg {oi, solu
clonado com; ofertas' de vá·
rios terrenos por parte�,�
moradores aqui da Praia

, ", I
sempre atentos ao desénvoi-
vímento desta ImiravÜha da
natureea.
Em recente Viagem realí

zada à Capital do Estado,
tivemos ensejo de, constatar,
pessoalmente, 'gue 'Q, mui
dígno .Ohere : da- ÇàSB' Civil
do Governo cJ.9, Éstado; o

nosso partícúlar- amigo 'dto
Nelson de : Àbreu, tem sído
um verdadeiro baluarte pa
ra que se iOme raalidRde o

quanto antes 'ppsslvel, a

construção' do Pôsto
'

de Sau
de em" referência; : >

'

Os siso Olavo ,Oardoso,
Aldo Novais,:' Luizitlpo' Fe'r.
nandes e outros. 'elementos
aqui radícados e dignos de

" . (. .

nossa consideração "e res
.

poíto, cjtlio
"

organizando
uma comissão para se avís
tu dentro dos proxímos
dias 'com o Governador Oc�·
so Ramos, visando dotar 9
Balneário de Camboríü

'

no
setor Saude Pública, do tão

indispensável Posto 'de �a-u-
deV.
Conhecendo sobejamenté

como, conhecemos Q Gover
.nador Celso Ramos, não' v�-

,

eílamos em afírmar que' o
operoso Chefe do EJ!;�cuÚvó
do Estado de Santa C!1-tari:.
na determinará as providên
cias que se fazem necessá
rias para que a Praia dá
oamboríü venha a ser benefi
ciada, muito em breve, com.
a construção do Posto de
Saude, campanha das mais
importantes 'que em boa ho
ra tivemos a feliz oportuní
dade de liderar pelos .101"
naís ,JA Nação" e "O Est�-

.

do":

----------�------------------------.--------

Agente Fiscal de Imposto de 'Renda
Inscríções ,abertas

.

. .

. .

.Apostílas completas de 'acôrdo com o novo programa,'
Preço da C91�ão .completa :......... C Cr$ 15.000,00
Atendemos por ,REEM�OLSO POSTAL. Para os es-.

tados mais distantes, enviaremos via aérea, sem aumento
de despesas.

" "

'

Editora Inca - Av. Ria Branco, 185 - 5/1708 a 1711,
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R.evis&.o CritiÇa: do Çin�",
UiÇ. .b.l�;>utl,Lf<?:·

vnr

I PARTE .. � ,

,

A jlli!;a:r ',�t,QS rélatórios
das vb.r;as o com.ssl>.t:&" o�.
c..aJ.S cOuSl>ituíl.as p-e!o uo
ve(J.Íà teaerái < pár� $uàar .

C1S prOO!�w.u ecO�lOllucC:)S
do c�ema "

bra&.eJ.ro - e

PCll.cl!lf!.1�e4te aqu�� �n
tlUOS ua. "tt.evl&a' 00 Oel�'"
ne" ,. ,08'pr(x:lI,iwrt$;;,�éJ(p�
rien�$ �t6i ",j)fel:'neí::;.

.ti • .t1.t1..J:1l'i,_.,," , ',,", <•• '., ')l_"" vef4&.1e,'.l>óferp.;, ê'�oil��,:':'A
':1<, .'�OI,i"llt'. ;�;;,l;

, ;�i��":';'��:' ;)'t�)fl:... ecduom:..á �ÚO, ÇÜ)eni:;i: ,br��t-� """ II.W\.&'V.[" t'� ...!tl�r" ""t:' -,:'i,',.. ';"\-::.�'" . �. "
•. � ",' .•.

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

'.. •

': '," " ....
,

1e11'0
'

e� , "nas ,se��sAÇOE�. C1VEl::>,! ;J.�t1��1.1\�� .,.C�'\<'f;:w�alçQÉfBi ".' ,,',; :,,' '>,
lVlJ!.,tiL.l1UC ,ti��E V;uUhl��Jl4. í�Ü��)�,; fij ii: i i '

'

'�) a ,,��ericia>sfie;ess�va de,

, ,) t, 1, \ ,!,;.' f í 1 " ::' • I" ),:" '; i � (' i !, !' ." t; ,

I

fi" à.
'

""q'úe ih�éStein
'

t(,ua 'Cou:setlithrc..i:,1V1Cll.ra, l"tbll..;.J ;::)àlü tá. �L'; ti :l�l�orest'" "':,;:, ,_.".:,,' f"li' f'

"
'

.

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

ca,PJ.l4U': VU! ,u�, �lU ,-

'.i ,,' Vu •. ,'·O'rl.., ...UU ttelucma I mtS seth o?�at' '«'#1, ,;,1�;'o;u '"' �w. ou
,

.

triouiçã,a il1terna e 'exrern.a
COll�ulte No:s:su:s Prt:çu:, ê$tes lli:aii,n�à"riorb8, �ã; �i-

tDd� e ComerCJO lVleldlU1'g�l'ê'J -\ l'LAS S. \ orla ci�, eà�, J,�':',���r�i"
ant.es ou fazendeiros abSili-'

.'

Rua. Deodol'o N 23 tádos, sem a tbntüÇã:o 1>rl)-

J.'UL.:a.UJ.' .t"J,!,.l:\.J.:.u-.,d,

au\'vgduo
B:� .bLU J.VJ.±!:NBERG e PERSl

an')::;. OS PROBLEMAS 'DO CI-

(Tin,tdo do llvr.o de a:au
ber lWcna,' ··&�l&.O',Wl'�!Ca
0.0 l,;�!tI,lUa bras.ie!ro';) .

!'."' ,

OFERTAS
OFERTAS
O.Ff R TAS O A

OFERTAS, DA
OFERTAS DA
OFERTAS DA
OfERTAS DA
OfER.TAS DA
OFERTAS DA
OFERT.AS DA
OFERTAS DA

DA
DA

SEMANA
SEMANA
S'E M AN A'
,SEMANA
SEMANA
SEMANA
SE M A N A

SEMANA
SE M A N A
SEMANA
SEMANA

Esta Comissões, hábil-
"",

"<'" ,1,')�;�te�s ei�:���;:snd;>as �i!�' ·
" '��" t�f'i�i� �t���r;l ��f� ijt�t�f��;;) :: ; :; ;: ::}'�t;lL! l\r::� ','

'

t
"

I �
•

..:.
.. ',' :'1�1:"'.:� 4:' .,:,.: 1:.'ll'I';'i"r' �';t "'1} ',o ':. iI", I .t '.;lllasdistribuidoras esra11-"

I '; �< ��'I�":!it·l; ':\;li'r'W',;nl),j,(\�!i!W.'; C,, �:li;" ';l;\:'!fl".;" "';,

::::i�:l����F:���;: F'U"I''d''o'::'S�l;�t:H,:;I;e�;j;;:�;;'�:;I;t���,";';e,lí;:ifn:I':'·1·lVi(I,f�O 'c;: ;g""'e"':'s:I:, 'I'"r"':a'':'b'"a' Ilh"I�S'tasmota aldeia do amazonas, '.'.'h ,.j, ii I .,;,' � 1 '

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

"

,

' •

",não se concentram nos "

'

fi�i(l!i;,l .,J) �,:.(;;.,b)' ' ',: ..
: �, ,.� . ;.

.

o,f', 'Íi!J, .; "

,prAob)leinL'".ams"j,eaSçSa_eoDCidaa'is:l·,fiU_or- A Delet�c� :ketip'
'

�jH\j, Li�i�lf\r1'�hi: di1?S€UAAECTM�NTOS '

seguinte OU pela li4i.Iidaçói'
Impôsto de ltenda \'\t a;;" IlI�h;IH!. �" •. ,

'

,

"

á--:tecipada das Obrigaçõestação de'filmes estra�gei- ,

'

'. ;�l��ll' '.� '1,�·{.J.lft;'!L'!� J ú}'\)/f); I �I, \'" I

tica:pitál; expeci,l,�,' os Ii�:�n.:i, ' 's:e' r'a;'[R! ;'�o·��\de�a."da,l.>;�'."'�rà.' quentes, até in,t"',gral, com- Reajustáveia em que verros, 'media'1te' pesa"as ta- II, o, ('
! � '"

l' d ld' nteri"rxa<: alfa"'deg'§r'as, o Pra-,
tes escJaf�i�e:p���� ,� ,: ês�e,J"�fe1tq?0� �iJf�t�H�t I ,: per.saç,ã,o;, se ao fim 'o ap lca o o sa. o a

sil importa filmes de clas- ass�nto ,�m 'ep�;rlit.f ,;�H;, ,_".: ',3 ..:_ Quandp '1J:�; �):liZa'.; �x�r�í�io :.. soc�aJ a, pe�sôa di:> Fundo.

ses À, B, C, dos Estados 1";"" í;) ,pri�éiti> �cQih�- ' ,ções pag� em âet�r�irado Juridl�a .nao tl'Ver cOlll,pE_m- 4._:'á nêste prlmeirb
Unidos e as vêzes "video- menta relativo IiÔ�� sal�- inês �xéedere!ll' a ':cota; 1.,:10 saÇlo mtegralmente as ln-' rec0ihiinento á. pessõa juta'1ps" �lle são cop;ar1os e rios p�gO$ nO )Dês ". �gog-i. ,Fund(>, o -exces�o pO,der4 de�izações ,pa�as, poderá' rídica poderá deduzir d�
distribuidos em nossas pra- to; devet4 ,Be-i' et�tua:do 'até 'ser compensado com a �o- optar pro�segulmento d:!.!:) cota" a Ser tecbibida meta-
ças. Ha lór-icamp .... tp, u""a 30 de &é�ro tlüente� às' t� ou cotas mensais s\1,bse- compensações no .exrcíciô d� das in:'enizaçóes pagassaturação do mercado na- agênd�s do BaneÓ QQ Bra- a partir, da data da vigên-cia ....aI que bloaueia maçis-' si! S/�; �oi:u ,gulas"" àpro- ,

,., ,

t
' "

'

>c!a da lei, isto é, 17 de ju-same"te as nrL.,s para exi-' priad� .,,' \ .'.:" :}�r.�l���i:' 'A' 'T 'E N' C A"" O
l�õ; é o qÓe mandà a Lei

biçõt's ('los film"s
'

brasilei-' ,',

L' , ;� Nli'i'it' 4.357/�4�
ros. Os rli�tribui('lbrf's onp-· 2...;,.. �: ,pesjb8.$ �úê· nã�' .� 1· 'li'

"

. ,
, ;' 5 -+' Só estãb Su?eitos ioraro medlante a pOlítlca; têm' Vine\l.lo '. em:p;fe�tíélO_, c:�n:tinuam. em pleno funcionam.ento Q recolhimento as '!lessõas 1u-

dí!JS "lot,es", isto é:, se o 'é1ct-' {sócios, ,-dir�es, e(jlabOra-'
,

, ,

.J� 'B' "RESTiAU rídicas cuja, :t:õ!hà de pa_oicior qupr um suc�ssb Úpor·dores,'cte,1 n�';eÍlttatn, no, serv:iç()s.,uq-,�e!'taurante·e rr no· ,'.n'" gafirl.ento for superior a Or$"Ben Hur", é forçado a .cÔl'l1pftto 'dÓ clíl�uld Pata' o RANTE GRANDE TSINGTAO''; anexo' ao '333.000;00. uma vez que a.contrafú UYl1 lote de fitas recolhilhento: em "':outras LUX I-IOTEL, sempre ás ordens povo Flori- lmpo'ttância mínima a,,-g
de segunda linha. pallivtas,.sé constarelil' da reco'hida é igualou atf,

(Coliltinu' ,!ôlllo. ,ele :p,a:S�l:neu,��. ,.,;:���ô,;>,:aij:
,

de Cr� 100000,00 •

�

MEYER

'i
'.

cada Cr$ 1.350,00

fogãol�'nho JACA'K

A
físslonal 1e "produtor".
B) 'a falêncía de grandea
estudos, tipos Vera Cruz' ·'lU
Mutifilmes, também viti
mas de má distribuição e

da escolha antipopular e

antiartísticas dos temas fil
mados

C) a consolidação de em

presas como a Cinedls,tf1, do
Sr. OswaI o Massaini, 'e ',a.
Herbert Richers, caracter-l.
zadas por' uma· bem oigani
zàda rêde distribuidora em
'todo té'rritório,'

,

)iacional,
que prom}1Y.,�i,a _ye!\.':it,,,Ae
SUIi'S produções. Efstas pro
,dutoras. venderam o' "fil,,:
musical-cômico-camavalea,:
co" durante anos e an�'JS.
Com o mercado estável," pas,
Sl;lràm a produzir.drarn,as )19
estilg;' O Pâgà'cror de, P1!'�
messas" e "O, Assalto' "ao
+rem Pagador", que subsÚ-

'

tuindo o enfa'o do pÚbliio
pela 'chanchada, eJev.a:r:a.m;
as rendas e determinaram
putro estilo de produção;

.

ri) os f:lxaustivos é complexo
relatórios

ti

das Comissões.,
Federais, que nunea foram

, ; ,
,

transformados em leis de
proteção à indústria riaéfó�
nal e que, desligados 1a
verdadeira contradição, en
tre produtores indepen�en-"
tes e as empresas distri
buidoras nacionais e estran-,
geiras, propõem soluções

,falsas como: a) financia ...

mento bancário oficial para
altos orçamentos; b) prê
mios oficiais Que compen
sem progressivamente o de
ficit dos indepepdentes; c)
co-produção' com a final:).
dade de aLrir o mercado ':!!_

terno; d) crIação de E'scolas
para preparar técnicos e

artistas; e) construção de
estúdios para melhorar o

nivel tecnico dos filmes.

- ,,=,=.�.,.,'
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� mola' de úxri r�Xógi� automático mln�
ca se distepde complecainçnte-, pois re

cel:h� corda a cada: movimento� oo>hri1,: '

çP',. paí 'res�lta. uma fôrç� �otri� lJ1!i���, _ ..

_"--'-'_resular c, port,3L1tO, ·m.alqr preCtSlO.
DaI uma boa razão pára você usar seu

Sâtmastcr cjuran"te" as 24 horas do dia.,. .
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São Bento do Sul
Mostra da' Associação Fila- tas aniversárias da cidade,
télica de São Bento do Sul, surgiu a notícia de que

'

o

que hoje foi oficialmente Banco do Brasil, por ação·
fundada e conseguiu dos do seu novo diretor da Car

Correios um oarímbo come- teira de Crédito Geral, Dr.

moràtívo do 91.0 aniversá- .Paulo Konder Bornhausen,

f"}i"inn Marioj Presenea de "Miss Brasil"", morações, a começa} da al
senheríta Aogela Vascencel- varada.
los '

. .

A nota marcante foi a pre-
sença da Miss Bras 1, senho
rita Angela

-

Vasc oncellos,
uma índíscutida e 'mtêntica

representante da b eleza fe

mínína, beleza co runicati

va.pndendo dizer (' -ntagíarí
�e, ornada .de atríb :os ínte
lectuaís e morais lue dão
maior prestígio ao E,U cetro.
Neta de uma de: pionei-

, ras da fundação de 'São Ben
to do Sul, a jovem não re

sistiu ao impulso de' vir sau

dar a cidade dos sus avós

Negrinho, pr6spero munící

pio que foi emancipado há

pouco mais de· um lustro.

Dois dos filhos do pioneiro,
que elaborou as notas de

viagem e gravou as impres
sões dos trabalhos de fun

dação do núcleo .gerador
dêste hoje pujante Municí

)io, completaram a obra do
semanário

. publicando o li

vro "São :Sentó no Passado",
com uma parte. no original
alemão ("Aus Der Verg<tn
genheit São Bentos")

.

Jorge Zipperer, já
�

falecido,
-e Martin .Zipperer, estudio
so" da. História, superinten
dente da organização índus-.

"speech", a sua "terra-avó". t:ii.al Moveis Cimo. Outro

Aqui vivem seus tios tias e dois filhos de Josef Zipperer
muitos parentes. A 1ui nas- Seníor, o' diretor comercial
ceu seu pai, o tene-rte-coro- da "Cimo",' sr. Carlos ». Zip
nel Osny Vasconcel'os, pro- perer, músico amador, pista
fessor da Escola. de Estado nista da' Band'1 ' . TremI, foi
Maior do Exercito, ·no Rio. aliás, o orad�r oficial

.

das

Este não pôde acor:J l.<tnhá-Ia"
. solenidades �de . hbje' em São'

mas veio sua espô�1 D. Ar�, Bento;' ehlbora. exerça suas·

lette Pereira Reis df' Vascon- atividades em Rií:> Negrinho.
ce11os, extremOsa p'.ãe

.

de .

.Angela, a quem. est:' afeta a' Aó correr da máquina, nu-
missão de acompnI"1á-la no,·, ma reportagem 'sôbre .'1S co-

'

estafante programa' de via-, memorações que' ainela pros

gens que a conquistq do títu seguem, com um programa

lo de MISS BRASr" impôs de festejos no Clube de Tiro

á formosa môça. Caça e Pesca "23 de Setem

bro"" fundado há 60 anos,

temos que misturar um pau
co QS assuntos para não

'tornar prolix.<t a descrição.
O essencial é assinalar que
a vinda de Miss Brasil, pelOS
tít\_\los e' afinidades que a li

gam à nossa cidade, consti

tuiu um� agrad,'1vel surpre

za, pois ninguem sabia, até

a última hora, se se confir

mariam as notícias
.

da sua

presença, 'J'lnunciada no se

manário local "Tribuna da

Serra", por informações de
um ativo propagandista de
São Bento, o sr. Paulo Dal

via Mallon, a quem devemos

a visita recente de David

Nasser e do coronel Domin

gos Ventura.
Estes dois ilustres visitan-

("IH "HORAn("RE�;
P'!'of. Blnrpjy·()S Filho f'T'(lf Osvl'lldr F,odriglles Cab!'s,

.

Tito Carvalho, Prof, Alcides Abreu, Prof. O';hon Gl'!,ml'
. Lobo E'Eça, Mirristrn Milton T,eite da Costa. Ot :Rubenl
Costa, Coronel rid Gonvnza. Maior Ildefonso ,J11venal
Walter Lange, Dr, Arn)i'do Si1nt,juf!o, D,.,ralp'ln R(\are�
Osmar Pi7.8 'li. Dr. f'rAtJr.lr.:r.O F:!'I('obar Filho ?:u'!'v Mf\
ehado, Lázaro H",rt,.,lnm8t1, R"u1 r.A'c'l9<; 'I'11h·... 'l\�.,Mqf,:,
1\jfpõeiro<: Fil"10 VIl .. Hr.nT'illtlf rh C';:"f':T'" , r<' '"
�o ()c;w<11rl 'VfCT'it?\, ,·T<l�nr '·w··· 1\"'

mundo Bastos ·;l;n;rw. r Tf'" TV'
Brasoher .TO';,-:: "'P"'''P;'',> ,-1<, C;' 'IA ['1"'1" .Ó,

ral e �i1-'<l T'1i',",o 1\"0,,"',,� ""V"""'Y'lA ,T,,':P R ,lwl":' JlilP
cheler, João José r.?ldei-a Br,t0s .roão Nil" !Jn"!:l:.-es

REPRESEN t'A�TF'Si
Rf'presenta,�ões A.S Lnra T-tct<\. rnn (GB) -, �:la "(rna
dor Dantas. 40 - 5° andar - Sã-o Pnulo -- Pua Vit0th
657 - conjunto, 32 - B':'k l{;-'rizont.' - C;IP c- 'R'Úft' 1o.c
Carii6s. "i58 - 2' :3nr18" - l;'l"T'to Alegre - r"'oP/,r .'

Rua CeI Vicente. 456 -- 2'; andar.
.....

Anuncio", mediante «ontrato de '.\r(,rdo ('o';"
.'

.. htl,eJ'
P.1Tl vigour ,

.'

ASSINATURA ANUAL Cr$ 6.01)0,00 ._- VENDA AVUI:S4
Cr$ 3{).OO '

"

<Á DIRECÁO NÃO SE RESPONSABTLJZA PFt.tig CON
CEITOS EMITIDOS J'í08! AR.'T'IGOS ARSTNADOS).

,

'Repórta� de F. ESCO·
BAR fiLHO. (Para "O ES·
TADO" de }polis) vai realmente cuidar d,<t a-tio do Município.

Foi também fundada a So- bertura de sua agência em

tes, que aqui estiveram em' ciedade Amigos de São Ben- São Bento do Sul. velha as

Março, pouco antes do céle- ,to do Sul, cujo ante-projeto ' piração a que o atual presi-,
bre comício que entornou o de Estatutos acompanhou os dente' da Associação Indus

caldo de Jango e sua cama-
" 'convites para a sessão ínau- trial e Comercial, sr. Otaír

rílha, estavam sendo espera- gural. .

Becker, vem' consagrando
dos para a festa de hoje." No início dos festejos,

c

a-
. S8l1S maiores esfôrç:os.

Veio apenas o coronel Ven- pós a deposição de uma'
tura. O jornalista David 'N.as corôa de flôres naturais no

ser mandou uma mensagem obelísco erguído em. honra

e fez-se representar pelo, sr.>: dos pioneiros da fundação
Décio Faria, seu amigo, dí-«- .da cidade, o Prefeito Muni:

retor rui Mercedes Bens em' "eípal anunciou a: solenidade
Curitiba. Veio' também Um' de -entrega do cheque de 20

dos mais conhecidos repór- milhões de cruzeiros em pa
teres d'O Cruzeiro", o há-, gameilto da desapropriação
bil fotógrafo Badaró. .dos p�éãios e �errenos do' au
: DU!J;s exposições em dois· tigb comerciante e. político
1)ontos difereiJ.�es d?, cidade, Wenzel Kahlhofer, ondé a

comnletaram' O qm\dro dos Pr�feitur,<t vai, ter. a sua no

fés_teiQs cOmemorativOs '

..

dã '. va' sede., destinando outrá
fundacão do MunIcípio: ---/ paitê á preparação do ,re

uma.' na' s.éde d<t S, D:' B�.n, cinto para as comemorações
deirantes, com Os "stands" do:' Lo Centenário do' IViUpi
de 20'das nossas indústrias; cí�io.
outra, 'na Escola de Música ·A iniciativa do Prefeito,
da Sociedade GimístiCa, e acompanhada de sua nova

Desportiva, São Bento, ele preocupação de empl.<tcar as

sêlos, objetos de arte antiga, obras que começa a reali

escul.turas em n6 de pinho, zar, troúxe á cidade a con

borbolet,<ts e pinturas de ar- vicção de que vamos entrar

tistas aql1i residentes. numa lilova fase de realiza·

Ambas muito bem Cj.lida- ções m?teriais e culturais.

das e com apresentacão' ar-
.
Completando, enfim, o

tística. A de sêlos é a ·1.a qU'Ldro de alegrias das fes-

Sic �ento do SUl, 23 de
-

�te:" '0 de 1964 - Festvo
e an" .nado, podemos dizer
mesn 10 alegre, o ambiente
.íe h 'lje nesta pequena e 0-

.oerora cidade norte catarí
nense, com a passagem do
.nníversérto da fundação do
Município"
..

A. população tomou cons

cíencía
.

dê. que é preciso
preparar, sem o hábito das

Improvízações, os festejos
'Cio,l.o Centenário, em 1973
ou Seia daqui a. nove anos.
O· governo municipal ·não

se te"O distinguido por um

progr"tma' de obras ou de"

:-:i.!llp!ell ação a-dministrativo
T:1as o. povo vai suprindo as

fa1has eom o espírito

com�rcio. éóntr1tjvo dos pioneiros,
. . \ cuj?- I e Il1 b r� n ç a não

14.00 às 1.7.00 h,Ofr' está "nuito distante, pois o

municípiO tem 91 anos, uma

idàde não provecta na vida
das' oo1etividades.

paternos, que ela
num breve e

chamou,
iispírado

À rua

no Estrejto.
Ó�'imo ponto rara

Ver e trp+ar das
no mesmo endereço.

P O N T O

D E

ENCONTHO

COM

A.NTUNES
SEVERO

É
Escrifr(n rle A dvocada
IVO rI' ,L!iOl'TiNO
HPr () 'R ft Nr�S FTT HO
c/\PMEILO fi � PRr.r.r'�O DE Al.M:El
DL\.

],!::m compensação o Gover
no 'do, Est'ldo, que sempre
deixou á margem às assun

':os dest'a' ·cidade, 'vem dando
ml& assistência permanente
que .0 ilustrEl SIC. Governador
'Jelsc Ramos prometeu e

,;em ·cumprido., 'um' ou outro
setôr estadual não parece a

fin!1r çoIp.. o pmgrama da
atual administração, mas

em outros, notadamente os

de estradas e obras, a ação
,ofIcial .do Estado, aparece
em pleno dinamismo,

.

Apopulação alcança bem o

,sentido dess�s traQalhos e ain
da hOje, à dóis p,�ssos' do pon
to de 'concentração dos esco

lares, dos clubes e associa

ções, dos remanescentes da
F. E. B., MS. guarnições de
bombeiros de duas das fá
brtcas dá. cidade, avulta nas

�.las linhas' inipo:qentes, em

estilo de' construção moder

na, 'cóm 'ligeiras conCessões
,
á arte clássica, o·· novo edi
fício do "Forum", iniciativa
felíz do Deputado Antônio
Gomes de Almeid�, apoiada
')elo Cavernador Celso Ra-
1"\08, Cuja presença aqui es

'i. sen!'h aguardada para a
. ·'ümn.1racib da ')brli e aindq
nara -rr:!')eber o título de Ci
:jadá -'le São Bento, primei
ra cnn<'e&são pela Câmara
'vtuni'li1"a.I, nêsse campo de
homenagens. que outros cr'n
, .• - .'. "'�{". cultivam .abun-

'Mnten;1enté•.
• <I :Jficial e nopu1ar

do aniversário da cidade foi,
nà 'Verdade, muito animada,
desenvolvendo-Se o progra
ma 'habitu<tl destas come-

Aqui viveu o seu rwô, Luiz
de Vasconcellos, hc nem do

Ceará, que instalou nesta ci

dade um dos seus r rimeiros
seminários - "O C, tharinen
se", onde foram p'eblicadas
.a,s notas de um d( s funda
dores do município. o ines

quecivel Josef Sipr erer Se

nior, pai dos indust �iais que

fun_da�am ,e' dirifam uma

.

das mais poderosas organi
zaçõe� industriais de Rio

AV.ALlvrRl NT�
dar

.... -'.' ---�---

EDllAL P O N T O

D ETe,l['fflnt>� - 4"'3'714 e 12o.:'fl9fi
RIO DE .JAN7IRO - GB.

..

de 15 metros, com terras de

Jacques Schweidson, fundos
ao . sul com igual metragem
em terras de Amaro José .ou·

riques; extremando pelo l�s,
te onde mede 700' metros,
em terras de Rogério Philip·
pi, e 'a oeste C0111 igual me

tragem em terras de viuva
de' José Laurentino, sito ne

lugar' Sapé, distrito de Bar

reiros, neste Município f

Comarca. Feita � justificl'
çao ,da p6sse foi a :nesrr�

julgada por sentença de fIs

9. E para que chegue ao co

. nhecimento de, todos e nin,

guem alegue ignorancia,
mandou o MM. Juiz de Di·
reito expedir ..

o presente e

ditaI, que será publicado n1'

forma da leii-e afixa,ão no lu·

gar ele costúme, ;afim de que

.
todos, querendo, contestem (1

,

pedido no prazo de lei. D�

do e. p'.lssado nest'a cidade
de São' José, aos dezoitc:.
dias do mês de agosto de
mil novecentos e sessenta f

quatro. Eu, (Arnaldo M. dr

SOlÍza), Escrivão a datilo·

grafei e subcrevo.

Juizo de Direito da Comar

ca de São José
Edital de citação com o

prazo de trinta dias.
O Dr. Jaymor Guimarães

COllaço, Juiz de Direito da

Comarca de São José, Es

tado de, Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.
Faz saber a todos que o

presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem

que, por parte de c,Bráulio
Ferreira de Carvalho, ,brl'-

,

sileiro, casada; funci0ná"-io

público estadual,' residente

e domiciliado na sub-distri

to do Estreito, Comarca de

Florianópolis, foi requerido
na Ação de 'Usucapião ,n.o
33/64. que se processa por
este Juízo e Cartório do Ci

vel. o ÍTnóvel a seguir trans
I')rito: ,Um terreno de forma

I;r,
,

ret.anoular. com a área
1e 10,JGO m.etros quadrad;'s
e as confrontfl.r.ões segnintes:
frentes, ao norte onde me-

ENCONTRO

ÀS 11,30
(HORARIO,
HABITUAL)

------- ,-----,-----

,GANHE UMA BICICLETA
OUVINDO AS 18,05 HORAS A
RADIO ANITA GARIBALDI'

DRA. EVj� - CUNlrt, INFAtlTft
'

Venda· de Veiculos
RÁDIO'

.

. ,

GUARUJA
pectivt't valor d� oferta que
'será defitútivo.

.- É,indispensável as assina

turas dos interessa 'os na

respectiva proposta. _

As. propostas deverão se

rê(er� a cada veiculo de

por si,.
.
Asslm� c�da' veículo, rece

beri u�a proposta' em en

veÍope fechtl.do e rubricado

pelo pronEmte. Não imnorta

Que o mesmo concorrente

faça propostas !)ara todos

os veIculof;, por�m, tais pro
postas, cOmo se ésclarece

acima., sêrão•.feitas em el';,

Vêlope-s' separados, veículo

por veículos'.
.

As' p'ro'Postas serão aber

tas' ná nrese-rça de todos ')S

cOY'lco'rrentes: cabendo o (a

reito 'de aq1l1sição do vei

culo, - ao que 'maior
'

preço
ofprecér�
Os preços de oferta ser?:>

absolutamentt> .para pe:ga

m'el1to a vlFta, não se!'do

.apreci.adas. propostas que

contíver a cláusula 'de, paga
mento à prazó.
Ôs pagamentos deverá'J

ser efetuados em m'Jed3.

corrente' do pais
Na párte ext.erna do �nve

lope que cont-p.m a proDOS

ta, deverá cOl1$t-ar as carac
terísticas do veículo Que in

teressa ao prolJonente, por·
que é facultado a teclas os

proponentes a retirada oe

suas propostas antes da a

bertura das mesmas.

EDITAL ,pàra CONCOR
RENCIA PUBLICA DE VÉI
CULOS dI;> Sel"\7tço E:croial da

Indústria - Depar tamenw

Regional de Santa' Catar�-'
na.

Comunica a reabertura .de> sel1 consul
t'

. .

� ...,o� d E_]'f" T''''JLI'E'''' � ....

orlO no CCl1]Un,O . I o ,,;(11 leIO,'
. "

1.1,

Rua Jeroni:rr.o Coelho nO 22:; Hor:Rri,
1;) �o - 18.00

000
000
000
000

Pelo presente, levamos nJ

conhec,imento de quem in

teressar possa, our se en

contram -a venda'; me�iante
concorrência públiC�1.� os veí

cul:os abaixo especi.ficadds, e
de propriprla-ip "!fst � Depar
tamento Regional.
10. - Um caminha.l, marca
M:ERCEDES-BENZ. ano

1.957, côr Laran'2, . motor
no. 312291fi lvr-qB p ;?J �P'i 6

cilirr::lros, 120 BP, p:'lo vaIor
mípinio de ofE'rt.a te. 9r$
3.000.000,00 (três milhões
de cruzeiros).

-----------�- .-

P.\.SS \GEJROS
Dt, FI: ri�;!�{rpi)'i� �)ara 'm!)iktl�� .' 1�f1·

. �l.l;,n' - T:llrri - fYC:Uf"l<l - \rar<ln��d..
pt+-" ....nnfnrt;l.T- o , • "

.

) " �. ( VI' .f'

'1 -l {"'" '; r,r,
'. .""\1.......

t,'t'l \' � :
, .'

_...).._._-_._-- o _. ._, _

1'120 Kcs.

ZYJ-7
ZYT;.�lt

.Tende-Sf uma C"'S3 "ré fcbricr,d }o,,'

a Rua An' encr lVlorais, antig'l ·Ar: o dc\·
Bairro Bom A bri�o, rom oi'o peças; i....st,

lações ,completas e garagem.

C��'É� t
ft. ZJ�20. - 'Um camihh§ J, marca

FORD, a'1O 19,18 r''>r �i.Y'l7.a
mot.or no. 8RI6584, 6 cilin

dros, pelo preco m'nimo dr>

oferta de Cr$ !.fiOO.OOO,OO
(hum· milhão e quinhentos
mil cru�eiros).·

.

30. - Um Jêep,ma"ca DKW

VEMAG, ano 1962, côr Ver
de 'Llmão, motor 1'0. . ... ,.

J-006017 3 cilindres, 50 HP

trac-ão nas ouat.ro rodas, pe
lo preço mínimo �,e' of�rta
de ,Cr$. 1800.000,on( hum

110., milhão e oitocentos mil crn-

·Jaymor Guimarães
ço, Juiz de Dirento

Colla·

1-10-64

Quem vai ,consb:uír já sabe!,
,

JANELAS DE CeRRE! E BASCULANTES

PORTAS E POfrrÕES, De ferrol de alia quàlidade
por. preços mais ec�nômicos. já

.

estão pranJos,

e à sua' disposiçãoi em:

zeiros) .

40. - Um Jeep, m'1l'ca Wil

lys, ano 1.958, cfr Verde,
motor no. B 804049 .. 6 cilin

dros, 90 BP, pelo valor mí
nirno de oferta de Cr$ ....

ünn.Ooo,OO (hum milhão e

quinhentos mil cruzeiros)

Os interessados na com

pra dos veículos. aelml!- es

pecificados, dever2.0 trazer
suas propostas ao Depart\l,
mento Regional de Serviço
Social da Indústria de Sa'.1-

. ta Catarina, sito no. Edifício
Pal.á'cio da �ndúst.ria, rua

Felipe Scbmirlt esquina com

Sete de Seteinbro, 50. andar
nesta Capital no dia 16 1e
outubro do corrente ano

até às 10 horas, hora esta
em que a'l propostas seria
recebidas o apreciada.s, na

presença de todos os concor

rentes, pela Comissão de
Conferrência Pública dêste
Departamento Regional. As

propostas deverão vir em

envelopes fecha!1cs, com I')

máximo de Sigilo, trazendo
com, tôda clareza e.preci
são, ,0tveículo que interessar
ao IPl'OPQ)le�te, com ., resq

, .;(�

Compen,sados· Paraná lIda
RUA DR. FULVIO ADUeCE, lf,a 148

Telefone 6277
ESTREITO

Vencida a' con�orrência,
no mesmo dia 16 de out1\oro
do corrente ano, o vp.í.cul!)
será entrep:ue ao comora

dor. merlian'te o pagamento
integral de prêço ofer�d(lêl

pelo mesmo.

Em hipótf>.se 'alguma se

dilatará '0 prazo para. pa

gamento de veiculo C0111-
prado.
Os veÍC'lIos de aue trat1.

I

o presente EDITAL. be elj

COl1t,ram à disnosiçào 'ios

intpr<>�!';ar1os, pará e:ll'g,r(le e

vArifip',,·"ão. no Edifíci,O T';l

lácio da Inn'lstria, t'1l3, F'.:-
Hne ISchmidt esauina' cem

Sete de Setembl'o, no horá
rio das 8 às 12 horas e das
14 àS 18· horas.

Departamento Region'll
de Serviço Social :h In lús

tria., em Santa Catarina, 21
de setembro' de 1.-984.

\

A·OOMIf)SAO DE

, (::ON:CQRRENCIA

APARTAM�riTfS A VENDA
* Temos apartamentos par-i pronta entrega. Pode ser ocupadó amanhã -

O:ltros para serem ocupados em Maio.

CASAS li VENDA
,* Rua Santa Luzia - Magnífica propriedade �e fino trato pata quem de

I'lej'l bOa casa e bom pomar - jardim bem cuidado e ainda horta ampla - v.en·

d.a por motivo de viagem.
* R.ua Tobias Barreto grande casa 2' pavimentos, çle 120 m2 - todo

conforto. Fáéil transform'1r em duas.
* Rua Theofilo de Almeida - Ampla �aSll vazia com garagem - rancho

nos fundos - preço vantajoso.
* Rua João Pinto - Edifício que faz' fundos no caes Liberdade. Gmmde

opOJ;tunid'ide para renda"
..

*Rua Tenente Silveira - Casa desocuPada .... preço bom - ponto resi
dencial e comercial.

,. Ruá Maria Júlia Franco.- casa com 3 quartos - 6tima loc.alização com

linda vista.
.

*. Grande propriedade na Lagõa - conl CMa � - terreéno de 93 x,lOO
metros - preço de ocasião.

.

TEBREMrS A VENDA

Compenssados de:. Pinho
Amendoim
Loro
Cabreuva
Cedro
Fantasia

Imbuia
Pau-Mar!;,m
Gonçalo-Atves
Mogno
Carvalho
Pau�Olec

e
.

os famosos
LAMBIIS "CODEPLAC"

-.;;i..'

MADEIRAS NOBRES PARA REVESTI�lENTOS

. • Rua Alte, Carneiro n.o 28 na Agronômica VIla ·Naftl)'lote·de-ll x 27

.
metros - oportunidade corri bom preço.

'

.

'o< Rua Desembargl1dor Pedro Silva - f� do Melo -.- Coqueiros - Lote

.de 15 x 40 .metros.
,

" " "-.- ... "_. "-�---'------��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NO SETOR DOS ESPORTE�

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

"

\

Reviravolta no,

;,

'marcador
. . ,

.

r

P,

Âtlético Mineiro que verte
Indo até um terceiro ad- avantes catarinenses, nota

versárío, façanha jamaís . damente Madureira e Idé

conseguida' por um clube sio, êste principalmente,
de Santa Catarina, o

.

Me- não permitiu que 'a.hegasse
trop"�l todavia não pô,àe' a tanto é, assim, ó time,

ver, traduzido nos marca=: montanhês, quê em nada é

dores, o reflexo: de ,sua:.,' superior ao Grêmio Pôrto

atuações. Perdeu' em 'Belo Alegrense e mesmo ao Me-'

Horizonte e, agora, no se'" tropel, conseguiu passar por

gundo encontro, diante �lo mais um antagonista pata
público que tantas vêzes lr� se tornar adversário do

vou-lhe o incentivo e o ca- Santos que, dada à sua ca-
. lor do entusiasmo, .veío a tegoria deverá levar, a me

'sofrer nova derrota, com a
'

lhor nas' duas .peíejas que

qual ficou alijado da,Taça sustentará' a partir, do pró
Brasil-64 e seu adversária, ximo domingo.
o valoroso Atlético Mineiro, Os que, foram ao. match
Classificado para uma das 'desenrolado na tarde de

finals com o Santos. anteontem', depois de vi-

Como no primeiro jogo brar com o tento magtstral '

com, o campeão das Alte- consignado 'por' Madur.eira

rosas, os rapazes de, Cri- 'e já ter a peleja corno �a
'ciúlna tiveram chànces in- 'nha e consequentemen.te
críveis para estabelecer a assistir a um terceiro j6g?
vitória. A infelicidade dos que se�ia esta noite, flcfl,-

_._-- --

Basquetebol' na Parada
POR DECIO BORTOLUZZI.

Urge que se tomem medidas concretas, afhn'
de que se possa \Ter brilhar o nome do nosso

Município, como d�s outras Vêzes, lá no norte'
catarinense. ,O público, e 'principalmente' os
atletas, esperam ansio�os ,tais medidas. -Desta
coluna tenho feito o qúe esta ao meu alcance
e sinto o desejo premente dos allccionados do'

i espone amador em nossa Capital, de, senti·
rem a'situação definida. PTocuril'ei acom

panhar os acontecimentos, e info�á,:"los. QUE
SE)�PRONUNCIEM OS DIRIGENTES DA

ram 'corno que mudos' é' es
tupefatos;' 'vendo surgir,
quando

.

menos' sk esneirava:
o goi do empate que .era s!u
flcíerite' pará , .o campeão
miri�iri> alijado o nosso i:�
presentante; . Mas 'fizeram
questão. de'

.

consolídar-. ", a

classífícação, �arcando' , o

gol que desfêz o marcador

igual e, assim atuar tran-'

quilamente nos últimos mi

nutos.
Podiamos ter' levado a

melhor não fôsse o nervo

sismo que se apoderou �103

nossos, avantes, Somente
Idésio ,perdeu nada menos
de cinco oportuntdades pre
ctostssímas para alterar, o
placard.
O avante esteve mim dos

seus piores dias quanto 3S
,

finaliZ'ações' ,e Madureira,
embora lutador, sentiu bau
tante as falhas de seu com

panheiro úue, para pionl'
as coisas, plantava-se m.l
no gramado, deixando que
dois ou três coi1tráríGs o

o zagueiro Brito, perte;]
cente ao Vasco

\
da Gama

,

foi liberado pela' a'gremia-,
ção cruzmalti�a por rnai;3
15 dias, afim de que CO;1-

tinue estudando' a propo.::
tá do Vasco para a refo"
ma de contrato. O clube

x X x

o atacante Garricha fi

nalmente vai ser operad0
hoje no Hospital da Cruz

Vermelhá, onde 'estirpará
os meri.iscos. O atacante frJÍ

x X x

A 'equipe . do CorinE"."

'ex:curcionárá ao exterior �,11

1965 devendo jogar em As

sunção, Mal1tevideu e B. Ai

Montevideu e Buenos Ái
res. Os, adversários previs
tos são Boca, }:tiver e, Pe

nharo!.,
x � x

o atacante Mazola vai
se entender no principio
desta semana 'com a, dirê
toria' do Palmeiras com o

fim de assinar contrat.o

,c�tn ô clUbe'"�rqu� Al\'",

dianteiros 'locais. Excelen
tes cs (uatro zag'ueir'l,'l,
quer marca'1do' ou apoiá,.1-
do, d",:tacando-se porém, ó)

traba]110 de GrapetÚ '

que

pontif'('{)1l c"tre os da defe
sa. Os do meio cam'PQ __

Bouclet e Luiz Car�os atua-
ram muito bem. cabendo-
]1'-,," fl Rl1tnria dos dois 'teu- ,

tos com' os quaiS elimina-,
r9111 o NIetrotlol. Dos,' rp.
pazes da linha de frente,
apreciamos !!1ais o desem
penho do ponta esquerda
Noemio, que in�este e dri
bla mag1stralmente, além
de, por, vêz'2s,_ correr em

auxílio da defesa. Buinhii.'J,

tarUca F:3.::'�la 001[er<\,
empl;esta,20 peJo lVIilan.

x X x

o campeonato carioca ele
futebol, e�1' sua se�'unda
ro-lacta do returno, vai s�r'
desdobrado em meados cl:l.
semana. FJuminerse e Ola
ria jogarl,o na Cluartà-fei
ra, quando o clube tricolor
sustentará 'a lideranca iso-'
lada.

"

x X x

Com Ul).1 t.ento 'de Qus,
renti�ha aos 41 minutos'
da etapa complementar, n

Botafogo passou pelo Ola
ria Da tarde çle doming'.),
pnl partida válida pelo cei';"
tame carioca,

x X x

o Internacional da Itá
lia, conseguiu arrebatar o
título de campeão mundial
Inter clubes que estava em

poder do' sant,os �o Brasil,
diante do Indep�ndiente da
Argentina. O jõgo desen
volvido em Mádrid, termi
nou de O ,x O, no tempo re-

.

gUlamentar, para Corso 8.06
'20 minutos marcar o pon
to único, que daria o 'tittilo'
de campeão, mundial inter
élubes aos, ita.li�i:JSI

/

!
___�__","__.;w�·":..�",,,·......,,_�tJ-.,;GI*_.....,,----

UIÜ),l {
Pedro Paulo :'I'hH:Üádu

COLABÚRA.J)ORES ESPECIAl�
I

MAVRY BORGES - GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

,COLABORADORES
tljl LOBO ,- MILTON F. A'VILA - ÚRILDO LISBOi'

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZl
ABELARDO ABRAHAM

eras l�o'::l;s, ('('\nvir8 '1,ns (11, "" e'" valor sunerior a

contriblliY1tec:� com d(Ó>hit,)'i 8"1\ c:r,� 1'�!1 (lO (sei C:C0.'l tos

no .pagam€'nt,o do I:mnfísto 1'1';1 cruz"irrs), f'D1 :10 (vin

de Re'1.-la, adicionai.s e "Em- ,te) prestações J1:1,,,nsais p.

pr'>st.i,mos ComnU1sr.rios"::t 'sucessivas, 110 m<iximo, e de

ef"f'flál"pm a uRG�l\T'l'E LI., valor não inferior cada

0UIDACA.O dos '111PS.n1ns sob uma a Cr$ 300.000,00,. sendo'
cl

-

"o pal?",'amepto 'da p'''l'meira,
CAMPEONATO CARIOCA

p<:)Da . e: correcao m(H1eb-' -, 'DE ASPIRANTES
ria, 'cnbranc"a i1)(jj['5a1, 'J,- nl'''sta('fí.o l'1.té 15 DE OU-�, • !,

Paulo Souza, Que, 2(1'f1.rrOU <t

c-amisa de Ad9,l1rL r'lJando
êste a'pós des ver' cilhaJ'-E �
da 'márca(''lo do za�ueit':J.
caminhava para D arco me

trQPolitista. UT"1 nh,11te (1':""

ciso do excelEnte médio

a.tlé:ticano.

Pau'o Souza, Gibi e Tene'1-

i;;:�; Sílvio e NadiT; Cauta

(Arilc.o), Madureira, Idésio
e Galego.

PRPS':CNTE O, GOVER'lA-,

DOR CELSO RAMOS

policia,ssem severamente.

Nada se, viu até o presente, que' p'osithte, Calita foi outro qu� n�o

d'd '

"
" ',: convenceu, Merecendo 3er

,

as me 1 é:ls-por vent,ura, t,omadas'pelos Senho ..

suhstituído :por Arildo, que

,�leg Membros da:óCqmissã,o:MUf}.ieipal_, ,de�"ES� r�ef5Uri&os'�depois dé'ú-ü"!_'àü

portes, quantó à participação d�' Florianópolis lçamenlto que. atcad,bou nOllb![e-, ,_' ,,', ,

' ,

,
'o go conqUls a o por "V 1-

nos V. JOGOS ABERTOS DE-SANTA CATA- dureira. Galego foi o me-

'RINA, na'Cidade de' Pôrtà União. Não é "esta Iho1' do .

qliartet;> �t_acante,
. '

, " .,' "", com uma atuaqao que [2Z
a. pnmera nem sera a ,ultIma vez. que: desta. recordar os', seus, grandes
coluna l�nç.o .esta chamada de'·atençâo. 'Est2.- dilis. Mildo luto� pouca,

,
' J '

' m'as com cautela e, segu-
mos no mes de setembro; e as disputas �stão rança. No ,centro da can-

pr�vistas para a primeira qúin:zena de noverh cha, Sílvio procurou, fazer

bro, Pergunto entãoo: Já foram, indicados os
alg® proveitoso,' mas as fa-
lhas de Nad.ir o atrapa1ha-

técnicos de basquete, volei e atl.etismo? Já se, vamo ,Este 'foi abenas lut<1,-

está procurando levantar fundos para' 0 ,CUS�
dor. Dos quatro

-

zà��eiros,
o mais .empenh·':do foi Pall-

teio. das despesas oriundas do transp'orte,' ali- lo Souza que luziu ba�tan:.
,

mentação e' compra de' material neçessano te, demonstrando estar em:

forma. Gibi e Tenente fo
,para nossos atletas? A primeira, a resposta é ):'am outros que impresiona:'

negativa, e a segunda,' também p�r"\(1ito qt'�e ram bem. ,Rubens firme,

O Se]'a. Ora, a, Capitá,l tem sido a atracão n,es"ta
a!'1enas falhando no gol

" � do empate, descontrolada

festa esportiva, Temos disr:-u1éH10S os JOa; lS cOmO os se'Hs comCJa11hei-

ABERTOS, como no ano pas.sado, sem
-

PI;: ros da defesa,' nurií. lance

�----��------------
paro e organização, Tudo é feito à última ho- No,tidas de Tôdà Partera. Felizm·ente temos vencido. Vencemos p�-
las qualidades de, nossos atletas. Demonstram

, dedicação e obediência às, determinações, de
seus técnicos. Exemplo típico ocorreu' o ano

passado em Joinville. Os rapazes ficaram con

centrados, sob a responsabildade dos capitães
de equipe. Cumpriram à risca as determina
ções dos orientadores. Resultado. Florianó- está intramli'gente em 400
- mil cruzei.rcs mensais por

polis, campeã de bola ao cesto; voleiball e um cO'1trato com, dUf%Wão
atletismo dos 40. JASC. Os joinvillenses jl'8� /de 16 mêses,

tificül"am seu fracasso; rio entusiasmo e dedi-
; cação do à,tleta florianopolitano. Este ano será
difícil repetirmos a façanha se formos, sem

pre�r;o adequado; pelo simples fato d'2' qu�
: em Pôrto Uni�o não estarão muitos dos çjJ.(�
,foram a Manch�ter, pela impropriedade da internado ontem.

data.

'que, fOI d'e ;"ara tetícidade Nilson é Alaur!' bons, �;e�do J!mva, da Federação Míneí- .trando o seu gôsto pelo es- ridades esportivas, os lau

,p:ira' Úliciead� .para .o qúa-
"

porém, __ tructãenjos ,estes 'ta, que teve como auxíiia- , porte das -rnnltídôes e pres-' c: s ela .. sensacional peleja,
dro,'vitorloso,' Piloto foi o, dois últímes.;o GJ.l€ fóí:çava ' rês os é.rbltros 'locats .oer- tigiando a disputa da 'CE". VL::::n com o gol de Ma

'mas fraco da. equipe além os "defensores do ..Metronol sori .D2rnar,iã,: e' Vi:.-gí:lio J3rasil, o goverradoi, C.;;lso duriíra e seu silêncio apos

de'déslé�l;-tend'O nos últímos a responder com .a 'viÍ:'>lên:" JÓrge ..Pela .prímeíra vez no Ramos', craque e dj,r;gent� a. reviravolta do marcador
minutos conhecido a exput-' cia o estilo de jÔgb

- �ond€':' ,,' estádio da" rua Bócaíuva no passado" acompanhou retlebiu bem a tristeza que

são;'s'pós chutá} um centrá' nável dos dois atacantes um árbitro e seus auxilia- ísta.ado na, Tribuna de ia na alma com a derrota

_rio);eni, bola: Ta} '�tltu�e d� O primeiro tento' da tar- -res, no centro '4a cancha, Honra" do es':c�dio "AdoL'o do quadro catarinense.

hercúleo player provocou .,2 de, favorável aos ,'108SQ5, saudaram o público, fazen- Konder", ao lado de auto- Renda: Cr$,. 3.572.000,09.
rio sururu no' gramado, ten- ocorreu nos' estertores :10 .do uma reverência, sendo ----- .. ' ----.,---

do contra êle se insurgido primeiro tempo, exatarnen - por isso ovacíonar'os pela P�õcãrd FutGbo�isctko do Pa�sAdauri que também acabou 'te quando faltava um mi- as-ustencía. Quanto ao tra- ,

expulso. Outra expulsão nuro para o encerramento balho da arbitragem, po- VIa TAÇA BRASIL

ocorreu, .ísto antes do Surn- da prímeíra fase ela luta. demos dizer que não in-
'

rú, quando Gibi Impensa- ArHdo, no setor direito, fluiu no resultado, embora \damente como aconteceu atirou alto em direção ",10 façamos restrições quanto
com Pílcto, atingiu o 'trucú- ârco.' Saltaram Péres e IM- ao iôgo violento que não foi

lento, 'Nilson longe do-'lanee sío e a bola foi mais para coibido com energia. Acer
com um ponta-pé, fican.:l.o O atacante, orlgtnando-se- tau' mi anutacão do gol de CAMPEONATO GAUCHO
o Metropol, a partir, dos 16 então forte barafunda di- Madureira, f,"ito com a mão,
minutos dà etapa final redu ante do arco atletíeano, do e nas expulsões de Gibi e Em Porto Alevre '- In-

zído para dez homens, .o que se aproveitou Madure�- Piloto, mas, falhou, não ternacíonal 3 x Brasil 2

que 'muito influiu na pro-, rà para fulminar nas re:. apontando 6 caminho do Em Caxias do I:UI _ Grê-

dução do Ume que leva' a des, debaixo de estrondosa chuveil'o �ara o Bloclet e �io 2 x Flamengo O
melhor. aclamação do pÚblicp. O Nilson,' que usam e abusam
Quanto ao quadro vencc- gol do empate, veriffcou-se de truques, alem de ter o

dor, Que foi mais
.
defesà aos 29 minutos da fage primeiro se dirigido ao pú

do que, ataque, p'odemos dt- complementar quando BO,J- blico das gerais em termos x Juventude 1
z€r que

\
l'�ão é uma �ranJe clet" avançando adentrou a não condizentes com as re

equipe, sendo. ',mesmo ,téc- á,rea, provocando violenta gras, do P011'1, �sporth:ismo, CAMPEONATO
nica e conjuntivamente, �n- confusão:', diant.e da meta isfo IOgO'�pf.; t�r 'çon;igrp,- ' PA�,���S�-,'ferior 'ao, Gi:ênÍio como aci- de Rubens que para inter- do o tento ,dq empate., -Em Pedro Lf!<l'poldo-
ma dissemos. POft)Il1 é qU:1,- vir deixou' o arco, semlo " "

_, .. __
' ",_Em" CllriUba '-=- " :t\t1-étj��!)' ,'3:"'phn'�<,ca 3 x'·pe.dro Leo-

c1rQ. cauttjlos9:;;:��-9i9taçiPrkle -po:r-ém;,��' 'r"á i) i dó ,< -o
--

tiS -êÔnf6' :-':rofth�r-a; os 'Paranaense 3 ':� Primavc- no'c':o O

vontad.e''!eolIona de vencer. piayer' alvinegros que, com duas esquairas: ATLÉTI- ra 3, Em Uberaba - Uberaba
Seu aro,ueiro 'é a�'l'oja,do e levé� toque coni o pé dil;-ci- CO MINEIRO Péres; 'Em Ponta Grossa -- Bri- 1 x Na�io'-al 1

'Preciom: embora.' antean- to na bola, impuls:onou· a , Marcelino,. Gra'!Jett,i, Bueno tanià 2 x Guarany O Em I"iova Li!l1a - Vila
tem r.i9 t,ivesse efe,tuado para M redes. O <;01 da vi- e Décio; Bouclet e Luiz Em Irati .seleto 1 x "r(IVa, O �� Uberlandia °
uma só ültervenção de yul- tória marcou-o Luiz Ca::- Carlos; BuJ.ão, Adauri, Irati O
to dada à infelicidact� dos· los, cobrando uma f8,lta 1e Nilson e Noemio. METRO-

POL ,Rubens; Piloto,

, Foi referée 'do match
sr. Joaquim Gónçalv€s

o

0R demon.,-

D·
· ....

'

d , ,... I n I

Bv�sao O mnOi{I�O r�'t:"1 .',�·�n.f·��
f I

, .

·,?..lIll �>hd l'" ',J� ",-,iU

neleoada Re'gional em
Santa Cafar=na

Av;so ;10'\ ronfr;hl�r,nt'es em nébitn
O

NA!,
DEUEGADO REGIO- �ir'lO entrp (;r$ 500,000.00 e

Cd; 600,ono.OO. 0"1 duas
ser

reSipecttva- ,

DO

!HNA,
a>:,t.in'o� 70 e ;l?,0 (:la L8i

4- ;l'!'\'7/'l4 I ("i�" D,n,

cr,;s�irnos rlP Tl'luF!'\s, Q'10'l1,
cJl'l,S desnp.sa.s referentes,

TTT-?RO préixim{).
Outrossim, em �ace NO

C\lst!'\� 'ju(li�ials e outr8,s paráp.Taf1) 9°, do a�ti�o 7°

sancóes legais. dp,ntre �s achpa defe'.'ido, convida MS

oll,ais, o imnpc1iment,o d.? contrib�intes Que", tenham
transacionar com 'o �anco aprespr>tanó REr.tAMACAO
do Brasil S/A e renal"t.icões e REr,UReO nara fazer. se

federais, bem como dis,tri- já não o fizeram. o DEPó-'
buir vantagens e lucros Ao SITO' das ollantias' em lit.í
acionistas. ,sn('jos e, d�reto- !lio at� 15 DE OU'T'URRO
res de emm;êsas. próximo (�razo de 90 dias

Cor"'''oa"te o Sll1')racit.ado da data d.''l. nublicacã1) 'da
artiQ'(\ 70, esclarece 011e ns ,Lei nO 4,3"7/114)' sob pena.
cont,rihl1il1t.PS i)'!t"l'e"'�<I-'lns de suieiçãl" no (lóhito sus

l"o(l'''rq,O l1M'ar sua,i!; rlívi"'as penso à "f;ORRIl!r.ãO, MO-
"

nas, se!!1lj"tps con.r'li";:;ps: NFTÁ�,,(A". ou er>ti'io, a LI-

a) até 15 DE OU'T'TJRR,O QUTDAR seus d,5bitos 1iti

próximo. com redução de' giosos nas condi�õE's sun�r

,50% (cinquepta' por cento) indicadas, Ç!ir�inc'o-se, por

do valor das multas aplica- qualquer me�o. com UR.

das; GftNCIA, a esta Delegacia
,b) até 14 DF: N'mnr.1IIfqRO

Vindouro. as rip vl'Ilor infe

ri01: a Cr$. 500.000�q�1'If'(,qui
nhEfntos n:ül ,cruzelrps);

I .

-.

';.;��' ",

c) ,a>$ de valor CQínpreen�
, ,i�' " ';

R,p<"io"al.

Florianórolis,
tembró de 1964.

H;élio' Milton: Pereira,

"Delegaq� Re_giona��.
:. .;t�

'15 de se-

N[1. Rua Bariri _ Olaria
3 x Botafogo O

Nesta capital _ Metropnl 1
x Atl"tico Mineiro 2 -: eli

minando o Metropol

Fas Laranjeiras Por-

tuguêsa 2 x .Bangú 1

D:'S ASPIRANTES

Em Piracicaba - 15 de
Novembro local 1 x Socie-

Em Rio Grande - Rio

O'rande ,2 x Aymoré 2

Em Pelotas _ Pelotas 1

dade ES:10rtiva Palmeiras O
Em Ribeirâo Preto

Cruara1"y 1 ':-:- Botafogo °
]\To Pacaembu - Portu

guêsa de Desportos 2 x

Sant,os 2

CAMPEONATO MINEIRO

rA1\ITn�l)",T /I Tn 'P A.TTT ,TSTA
DA DIVISA0 ESPECIAL

Al'.:L':STO::O EM ARACAJÚ
\

,�;ro �'li;� d�o do' Confiança
- ro,�j"a�ça 2 x Vitória ri.
"a173.dor OFm Piracicaba - ,Palm.'!�

ras <1. :é l5 "e Novembro de
Pirp(';"8Y]8 1 CADiPE0NATO F/\IANO

F.''''' �ibn'r"io Pr"to _ B,)-
tafoO'o ? :é Guara"y 1

F1'1 Paurú _ Noroeste 1
x S?ío Pado 1

Em Presiclent.e Pr'ldpnte
_ Prudenti,I'.a 1 x Comer
cial O

No Pacaembu _ Portu
p"-�sa 4e Desportos'

-

4 x

SR,,'tOS 3
Em São Jo:_;:é do Rio Pr'2- ,CAMPEONATO PAULISTA

to - Amórica \ x Esporti- DA PRIM1'i'TRA DIVISA0
va de Guara tinguetá () :J'!:: PROFISSIONAIS

, Bm "'ah?"lor _ Leo':lico
J. :: São Cristovao 3

CAM:?Eí I'T.ATO
?�r;RNAMBUCANO

,I\TO Recife _ Esporte
x Santa Cruz9

1

CAMPEONATO r�"I,tOCA'
DE PROFISSI')NATS

Em .Ja'ú _ 15 de Novem-
bro 2 x Jabaquara °

,

L11 Campinas _ Franca
"li :3 �: ,Pont,e Preta Ú
Pr'] Potucatü _ Ferroviã

r''l. 1 x Tupã O

En). Santa Cruz - SànGa
c.,.,�z 1 x São Bento de
]:I[:;l1:'lia _ O
Na p" .... Comendador Sou

za - Nacional 1 x Irmãos
RO""9."O O

Em Santos - ,Fortuguôs:a,
S:,v°t:;s'a ;:, 'x Paulista dt

·1'10
i

Mar8.Ci1�' --�, 'r8.S�1

(la Gama 2 y

\J'"lfl, ';)r81in1h'<Y>:' \

No Maraca";-

?'O 2 x 1'!n" S:' C;C::so l' (pr j
lia pri:"cipaD
Na Ru3.' Bariri _ Bota-

,fog') 1 x .olaria O
Nas Laranjeiras - Ban

gú 3 x Portuguêesa 2

Jundiai O

'/
Em T?,ubaté _' Bragan...

tina l' x Taub2.té O.'

'Encerramento do Tornaro "Garf Sch
mirlt" ficou para' a noite de hoje
o pré1io que envolverá Clube Doze de

Agôsto e Caravana dó Ar. encerrando 'o tor
neio 9ERT SCHMIDT, está marcado pela
Federação Catarinense de Futebol de Salão
para a noite de hoje, no estádio Santa Catarina

O Clube Doze de i\�ôsto como'vencedor
da chave, B, deverá .formar com: fausto;
Biazotto e Lauri; Maurí1io, e Marcio.

'

Enquanto isso o Caravana do Ar, deverá
formar �om: Raulino; Adalberto e Enio; Pren

. .

da e Dilmo.·
Ao vencedor será ofertado um bonito

troféu, nUma homenagem do despOrtista joul
vilense sr, ,Gert�Schmidt.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,COQtm'I'EL ()JI'EJtECmO,', !�nes, sofridas" �lo aV'!ãQ
. AS AUTORIJMl.)IS - 'DIS. : qua deveria traá�porwlQ�
� -' "�S" a. FlorianÓpolis" SlJ.bfl.dO " 'úl�

,

, r
: i "") , timo.'

Com, a: presença' de' altas 0 dr. 'Ostaja' Rogusl,d
autoridades estaduais, :-rede- ao finalizar ' a sua 'or:ação,
r�1s, l\Dilitll�s, eclesiasti- agradeceu à& aut0riclades'
cas ,e ntunici�ais,' �itD co- presentes

,

pe�, prestigia0
.mo 40$ jorn$l1stalre 'radia- mente que detam à SGleni.
IÚ;\as, locais, �.�e" dade '), formulou, \!eemente
sibado último, c.om' 'iniclo ,apêlo' a 'todos a fim de qu.
às 18 horas, 'a inaugumçi!.o 'colaborassem, C0m a enti·
oficial

'

da, ;Í;écle c:k' SUlrSe- dàde presidid!J.' pelo Gen.
"çâo de FlorianÓpolis' cio Berilo Neves no sentido do
Touring Club do Brasil, si-

,
maior gncreniento turístico,'

tuada á. rua Felipe Schmídt, de, S!inta: Catarina, sob .o
na Galeria Jaqueline, jt>ja - lêma, já consagrado" de "eo-
6. nheça ,primeiTo O Brasil".

Concitou, ígualmeate, a to-.
CóRTE DA 'FiTA siMBó- dos; 'pará que

.

1J.1J.issém os

LlCA E DIsCUJisOS seus eSfórços ao' dq 'I'ourlng
Club' qo' Brasil, a fL-rn de

qúe o Estlldô' fôsse' deviria-'
mente aparelhado em sua

'infra,estrutura tu r i s t i c. ll-,
'quer pelo asfaltamento da

BR-59; quer pela organiza
Qão do 'Conselho ;'

, Consul
tivo do 'l'ouring nesta 'Ca-

:
pital, qúer' aip:da peÚt co�;'
'tl'ução do B�x;eau' : de Tu�

r1sll'W da' ·tin<laeap"� .que
- tufismo, Pl!ofB,'Plerianc5polis"

oonstftui uma de' sUas 'IM- constitutr-se,a ,n'lirua vaUo
�

,

�e r8fl.�açÓés, na capt· 1& fonte de renda pa-ra a'

tá!, catarhlenae.
' hotelaria '8', Q' comercio' lo

cais,

'p)QUETEL,É "FLASHES'? - <> CeI. Piraguay Tava-
'res, Diretor do' Departamen

_ Ap6s, os diSCUrsOs tai to do ,serviço de Trânsito,'
bt.recida 8QS" presentes 'Um muíte animado com' a cola

<bem ,servido ·coque��. b011tçi\o que o Tonring es-

as Desembarg,slqOl:'es tá d::tndo' ao seu Serviço,
ÍVG Guilhon Pereira qe Me- com a presença de seu mag

Ia, 'Presiderité do Tribunal riftico "carrb-socôr"ro", j� as

de Justiça e Adão Bernar- 'tá oogítando de adquirir um
deS, Presidente do' ,Tr1b\mal gui�dho para o Departamen�
�OIial ,

.

Eleitorál, for\tm to.

elçalta.do� pelo dr. Óstoja I
:;_ Os Desembargadores

Ro�ski, em seu discurso,' presentes, assim como o

cômQ "luminares das ciên- dr. Heitor, Ferrari, Delega
çh��' jurídicas ,em nosso ES� do' Fiscal Federal e ex·Se

tado", recebendo vihrante cretário de Viação e Obras

sal,!,'=l' de ,palmas. Públic.... s. já se manifesta-
"

- O sr., Dakir Polidoro, mm favo�aveis à organiza- '

Presidente da Câmara Mu-' ção do Conselh€> Consultivo

nicipal, presente'" ao' OOQue- do Touri�1g Club. pa:ra o Es

tel. e�tern')u, em conver�a tado çle Santa Cátarina.
com o Di:cetQf do r�uring .,...:. A impr�nsa e, o raclio
Club .do Brasll,' o apÓio çlo estiverain pre�entes à so

Legislativo ,Municipal' à Sub- lEmidade;, >têndO a Radio
Sei.;ão que' vinha de ser imú.l" GUllrújá tr-ansrnitido fIa:
guIada, por entender que' o '

gi"antes da mesma, clireta
'mente ,do local' e a Radio
Diári'O dá Mal'JIã retransmi·

Secretârio apoia.
M�ov'irnernó Cultural

,
AO POVO DE::FlQ�,IANOPOllS'

,

Ol> marchantes de l'1oiiJ.l.1lQ:poI;is", t.eMo". V'i$ta lj.S ma.
lévolas �)egaçõés inseri�as'" �qs 'Jo:rrn;a�s' df�� 6�Pital, � e,

'

bem assim, as declarações: do S:·. .Delegadd': t'da� SUNAB, a
uma das emíssoras.Iocaís, CQ� •

o :ol:.Íj�tlv:o :d� sá�vag\Íarda
rem O seu bom nome e a responsebííídade . perante a po
pulação de Florian6polis, apresentam ' 'o, seguinte manifes-
to:'

'

,:'
'

1 -- É fato público e notoríqque o custo dá tÔqas as
utilidades aumentou consíderavelmente nos. ültímos mêses

. !.,," .

em virtude de ratõres diversos.," ,.'
"

,

'2 - Que ,'=l' carne não -poderia fugir.'à espiral aumen
tista. No entanto,' tabelada -que foi' em 'novembro d� ano
de 1963 a Cr$ 600,00 POI; qUil�: sem osso, .mantem-se

.

seu

prêço em Cr$ 650,00 O quilo no 'momento presente.
'

3 - G.,nle de novembro de '1963 até o corrente mês acu
samas estatístícas oficiais altas �.édia de 70 ti 80%. Ó S'1'

Jário lflínimo em fevereiro ,de 1964 foi:elev!1do de 100%; a,

gazolina e outros produtos acusaram no péríodo referido
altas que vão a mais de 100%. Tudo.afinal, subiu de ,prêco.
Sómente a carne 'está proiOida:-de têr, seu custo ,atual�ado, Coube ao ilústre Des. Ivo
não obst�.nte as elevaçõe's registradas'no prêço (lo boi em Guilhón Perei�a d� Meio,
pé; na mão de obra', e em tôq,as à,s demais despes'ls' relaclo- preclaro' Presidente :do Tri

badas com a exploraçãO'dQ produto. i,
"

.

,
,bunaÍ de Just�ça do Est�-

·1 - Enl meados de, julho ',do � Corrente ,ano, fizeram os ' pp, cortar � fita simõ6lic!l,
marchantes diversas detnonstraç�e�' ao 'Sr.-'Deregado 'd'l

.

dando "por inaugurada a �é-
'

SUNAB, ocasião em que foram ,retalhados em stia presen· de da maiór 'eú�ldade tUffs·
ça algtÍinas rêses. Feito ó cáicillo e incluidas W,das as 'des-, ' tioa, nacionál, em nossa' cá-,
pesas, ,chegou,se',g, conclusão de que' o PRÇÇO UE: CUSTO; pital, e, assim, inici�pda
do quilo da carne de prim�ira; S{inl osso,' naquela 'época uma nóva fáse 'para '8 ",In.'
éra de Cr$ 780,00. ,dustria sem Charp.inés',' em

5 - O sr. Delegado da SuNAB., após essas provas de- Santa Catarina.
,

c1aroú que iria estudar o assunto-com a,meíhot bôa' von- Usou a palavra,: logo a se- Rio; 30
'

- O Gabineta

tade, pois tinha interêsse em 'ábastecer à cidade.' F'êz toda- guir, 'o prof. Aroir'Saturoi-' do' ministro qa' Faz�nda pessôas jurídicas e esçla

via, um àpêlo aos marchantes, pár,ll que fónieeesseQl, a ti, no Rodrigüe� pe 'Bti.tto, di· dlstplJjuiu not� ôflcial, ale!"- recendo" qu� a.' prim�;'l'J,
tulo precá;rio, por mais alguns dias ,a carne -a' Ct$ ,650,00 o retar Su't)Secciona-1 do Toü· tando para 0:'1 t,êrmos ,i"t correção deverá 's�r ef�
quilo, de acôrdo com li, -tab�l� baiXad"l._�à '23í7j64, po{s logo. ring CI\lb' cujo diSG�rSO, foi Circul�r Ministerial' nO i2, tuada até 15 de 'outubro'
em seguida iria, atualizar bs prêços. ' bastan�' , aplaudid9.:· , de 14/9/64, que" à.J,Spõe só com, base no ativo imobi'i-

6 - At.é agora, já decorridos ::mais de dois mêses da, " '" ' ,bJ;e a correção 'monetária zado constante' do último

'promessa do Sr. Delegado M SUN'AB, nenlmma providên- DISCURSO DO REPRE- I
'

'
,

balanço;
cia foi"tomada por aquela autoridade, não obstante os prê- SEN'l'ANTE DO'TOUlÜNG'- ---'''_-,,_;.�......._-_.;..;.._-------------

ços de gadO em pé e despesas terem ituméntadó ainda ,mais. (''LUB
,

"

'

7 - Cumpre acrescent,'lr , que, 0 prob-le:qla '�xiste, em

PÔrto Alegre, Curitiba, SJio Paul�, Rie>'de' já'neiÍó, e :outras
cidades, em virtude, de os tabelament0S <

da :SU�AB,' esta-
rem em desacõrdo com a reàl-idade.

' ,

.,',

8 ..,..... N�Ilhum cqmerCi��' P9Qe soprevt"er
.

, acumii.lan
do preju1zos. A verdade' iP�scutá:ver ,é que :a, tabela de Fl�
rianópolis está muito aquém' (lãS :necessi�adé$ ,dos comer·

-

ciantes de carnes, razão porque' se sentem !ieses�irh.jllarjos
a prosseguir em'sua,s lides� Ninguém pode,s'Qbreviv'ilr'<;,<>T"l
déficits; tôda a ati;vidade deye têr.\J,l}l·l,úcró: ra2;oável. .11.

um direito garantido por' lei.: D.a m�sIl\a' f0rma os mn-
...

/ .' .'., I' 'f ).. � ..

chantes deseJam uma justa, recompensa para a sua [.,�,';.

dade comercial.
'

'
,

.

,,'
"

9 - Em tôdas as cidades do ,Estado - de S<trita Catari

na com exceção de FloriíJ,nópplis, o 'cómérciÓ da carne �
livre, razão porqll\e lá não há- falta• �rtOdM.�.•�l, ,seno

tem-se ná iminênc. � mob� � �� �l"il
aplicação n9.quéla� ,cidades,,' ood.e �tf8UÍ màiof\eS po.s-'
síbilldades de comerciar' sem prej;ujZo.'

,,'

FlorÍanápolis,28 de"set(mabrq ,!ie 1964.
,', <

Os march�nfes (h�. Florianópolis ..\

De uns tempos para !:á tem contriÍmido' para a <1i- edição dos 'voi,u'nes, de' poe
tem se intensificado o m-)- vu:gação de obras je 'diie- Sia. de novos :10mes como
,vimento cu tural ,em' Flo- rentes generos,

/

que dã?' tim Péricles Prade,' um O�..,

rianópolis. Não só valoré8 ,uma i:'éla da at}lal inquie- mar Pisani, um Erico' Ms,x

no�os vem surgindO e:;e tação literaria em S'ants. Iv'!uller,' também faz o' me3-

afirmado, como outros, Já Catarina. mo com o volume de cró

conhecido, igualmente, es- Tomemos, algun3 exem- nicas' onde esta0 reunido'!

,tão oportunidade de divul- pios: assim" !)aralelamente os conhecidos jornalilltas
gadi"o de seus trabalhos. ao .liyro de ensaios de um Ilmar Carva.!ho, ,Marcílio

Isto &le', deve, ,em grande' ,nome já cO,nsagrado, como Medeiros Filho, paulO Cos

parte, a, <.!o:aboração é' à o de Nereu Correa, onde ta Ramos, HauI Caldas Fi

comprersão do tItular da' estãO 'sendo estudados (.8 lho e Silveira;' Lenzi. A

Pasta: de E" léàção e Cul- 'nqmes, de Cruz' 'e �oúza, maioria destas ohras será

tura, professor Elpi"io Bar- um Virgilio Varzea e, um lançada por ocaslã,ó da in
bo�, sensível aos proble-" 1011iz 'Delfina, temos tam- Fei,ra do Livro,

mas\ �o espirito o que, pen- bérrÍ:, a, �utori�àç3.-() Iparl!- a Àtitude nieritoria, ' serl

tro de suas possiblU<;iade8,' edição d,a� Qbras .completas duvida, de um homem o,u�
tmlo tem feito no sentid,)

,

de: Aratto Figuéftedo, C1l,:, compreende' a necessij·...df!

de aiu�ar êste movimento!} � jo' centenário dé nascimen. de' apôio as· atlv!dar" <'s éul

culturnl.
.'

',to decorreu e' fói comemo- 'turais e, que na.o fita so no

Queremos nos referir, rado na última' semal1a�{ 30rnj,reender, cOmo tarr.-

a�úi; ma's esryecialmente à ·otitro ia �o, aO mesmo tern-. bém' possibilita, tornà 'CO'1-

parte editorial, setor, '"d(\s, po em que "possibilita 8;" ereto este apõia.
ma!s, irgratos entre.! nós. - _...;___-

dentro- de seus recursos es:-
.

pecjflcos - e muitl!-'l vêzes

m"s"lo fora deles" conse..,.

guindp sup'ementações _;_

professor Elpidio BarboSa.

PARA COMPRAR BARATO
BAnIA UM S'O 'PENSAM�NT8!,'

UMA SÓ�,DIREÇÃO!
OI:DE? _OUANDO?

Maoalhães e'm
� ,__

.

.

São 'Páu'o
Corr'8cão do Ativo ImobiHzado

.
'

A Delegacia Regional ,do.
.Impõsto de R.enda nesta,
Capital, acapa de recebu
c:1bog,�arna dã .Divisão do

lmpôsto tie Renda egclare.,.
rendo qJle, as" arvores CO'1y

,

<;�,:re'� aeu;:; 'Jjenii imóveis dO$ ,

;'�"b8,cierejros '.não integÍ'am
'ati;;�; imobilizado, para e,fo� ..

,to :'cbrre��o ll'lonetaria vir-
., '-,

•. ;..; 1

'

(OE)
:Minas

tlv�e sua destinação nos

têi'mos do artigo segu:t)rlo ,

'e seu parágr�fo primeiro
do Decreto n.o 54.H5 pu
bÍicado no Diário Oficjal
da União de vinte ,de Q,gOs
to próximo findo, decl'çto
ésse que regulamentou a'

imolJili-

tido a meSma, em �0$ 06

.seus �ta.lh�, após Q seu
n�Uç:iQ.rlO'� 22, :bQ�

..:.. Ó, dr.
,

;OstPjk ;�bguski
permaneceu 'em' nóssa" capi
tal até segunda-refra, aprn',
veítando para; visitar 110' do
mingo, todos os pontos tu-:
rístrcos da ilha. Ontem, em

companhia ','do pro.
'

Amir
S,atumtno Rodrigu�· de-.
Britto, compareceu 'ao Pa-

,

l,Jlclo ,do Govêrno, fazendo
tuna' visita de cortesia ao

Governador . Celso
,

Ramos.
Na ocasião toram debati
dos assuntos de interêsse
para o' turismo estadual, fi·

eando O Goveqlador,perteí
tám,ente �Q r;J r cl�s l'\a.uo;>
do :Tourin� Ç;lU�" quanto. aq
desenvolvnnénto turístíco de
Santa Catarina. li icici1:,
que:' estava acompanhado na

ocasião, pelo Dr. Oelso. Ra·
mos Fflho, Secretário 4e
Viação e' Obras Públ1�s,
assegurou ao rflI)re$etltan�
dó 'l'oul'lng Club do Br�Su
a- simpatia. de seu Govertle
às atividades 'da: entida�tl e

o "&eü profundo íntérêsse
pelo desenvolvimento" qa
"industría sem chaminés"
em Santa Catarina.

'-

VOCÊSAiE O:o.UE SERÁ
O EIfDE�EÇO
CONSELHEIRO MAFRA,'44?

'. �

,

O lUIS 'AÍll!GO' ilJAUIO, DE 'SAlirA cnl'.&I!lf.'

l'1orianó,po?s; (Terça-Feira), 29 de Setembro de 1�61l
. , ' , , ,

fl)rrecão do Ativ.o até 15 de Ouhrbro
do ativo imobilizado

Rio d.o Sul: 'Kúcle'u do- SESl
. _' I

• .,.., '.'
•

'.
,

'

em ..··prédio· prôprio�

::las

J ..

Com' a finalidade, de ail1da com as vantagens de
reunir num só local� 'os
mesmos serviços prestados
ao' operariado' riosulen;>e.

'

Na solenidíLde
-

m,arcada
para as 10 horas do' difl, '7

da comarca o�ereceràm :103
. ," \ .

.
.

çi.irilrentes do SESI um '11-

moço, onçl� se fez presente
a 'sociedàde lQcal e, ,pelos
pronuncià..mentos\ havict.QF$,
poder'!'se-ia aquilata.r G ,va
lor, I'!lle a "cla-sse "lia;ti'ó�il,

RevnlO. pe., Antoniri,Q OLidhuis s� 'r
r

tânte serviço qU3 lbe fl(:(t
i�:o a; dever a cida.de e a

ArquiQ.íocese qe' FtQria'1ó-
POú�,'

'
,

fízeram!"se presentes a qu::j.-
,

, _ se ·totalidad� das' auto,ri "a:" ,

Com muitos vótos pel'- gentél.!·;'o S:;:;:�I no Estado., dava a e"ssa' "eallzacão' �o
, des locais, grande riúme't"o 4, I"-

soaiS', pois, e reiterat'lc(, as
.

O ,':prédio 'inaugurado pe- "Depa'rt:ame'nto ��gl'''n'a� ,AOde indus,trias ,da regIao,
--- IJ '4

l3énção!! do Sr. Arce"úpo lo SESl naquela cidad�� .' Serviço, Socia,l dá Ind""trla.
, Pp.s�o�s convidadas e . e:.ç- ......

Metropolit,ano, sub$()revo- oferec� l'nelhores 'condiçõ,es '

A, noite. eln um jà,llta,.l'" o
.

" pressivo númerQ de operá- , ,

me para o fu.n�iona:mento dos sr. 'Jõão' Batista dos San,"-s,, rios' e famiUa,l""'ij. ... IN

f?ervo 'em Jf'''1)S CdSt:rl serviçós assist�nc.ta:ts 'que o ,dlretor-keer:etário da, enti-

!<!esse ensejo recebe\�' o (1:1.) Mons, 'Frederic')' Mo-
.

Departamento mantém, na Em, nome da "Diretoria dad�, dis�ur�ou ppndç, em
Jubilar a, segt!.inté carta"dll hold, Vigarto Gerg.l pro,gr�ssista • comUnidade, Regional do s:t;;sr discra- reIêvo 3.$ finalidades � ,iS

'gqv,ei-no nietrúi:>oli tano: . sou, na, oportunidade' o seu, realizações do SESI,' cujos.
'''Informa�o d,e que' no r-A-LfAVA A"GUMA COISA EM' FL'O· vice-presidente, sr; José -resultados ',são plenam�)rlte

dia.' 25)10' corrElnte compie-' 'II ,',' "

•

Elias, tpiduzindo a.,satisfa- reconhecidos são sõ peios
'tará 'V,. Revm!L. o j�1?i�eu BIARÓPOLIS? t;ão do Departamento que beneficiáÍ:ios C0-l11Q Pelas
de prat.a, ou �J3: 25

-

�aI'os ,

'

'
, dirige. Os aplausos e, as pa-

'

classe$ ,patronais.'
'

de Profissão re11giosá; "a� EM BREvE' SERA INSTAl.ADA ,À RUA lav��,! de ,outros" Ol:adores
, pressa-se' o "sr. Arcebisno '

'
.'. 'fizeram justiça' àà nielhora-

- A 'P�,l"tir 'd� Jl0je, :lá ,''()S

Metr�politan� : á trazer�H�e, CONSELIIEIRO MAFM., 44. mepto que o SESI. oferecia operádoE;l de'Rio dÔ Sul e

pOl' meu intermedio, cem
.

_ à ddl:).de e seu povo. ,

suas famill.as, passarã,a ',. a

ás;' sinc�ras . �O-n�à;I,111��;;;�s. O OUE SERÁ? .'

Mais tarde, as industrias l.'eeeber no novo pré$O-' dQ

�e:����târiéa" e

�aterh: "t:ii' O"'OSu'-I "G'e':r"a'I' d" a" 1;I'a'I'I-a· ··=:EEu:::��
Padre, A11toí'li)10 "em cip- "

' seJam: reembolsa"el .ele, 'l!ll�-

sempenhando, 'há varies J .

'

',', dicame-ntos, serViÇo social;
anos, com tnéxcedlveI ze�,' '

'
,

". re.creação e esporte,s, �is-
lo e teconheciriít . ni''''f!�i;,,- Çhegará a ,Florianópolis, 'mes d'e' cliíssicos italianos, gua Italiana aos Professo":",:,,�ê,n,cia jurídíta, 'serViços
cão. o cargo' .d;� ,\�:'g,ÇLrli) da

. Jila prÓ-:l(�ma quinta feira, além qe exemplares do' res d� Faculdade de Gi'ên� 'ln:écticos e od�l'}.tQiÓgicos,
nipdest'a, mas,

-

haô} :,füenús dia 1° de outubro, S. Excta. Curso Preparatório da" Liü- cias_:Jj:conômicas. cursos populares e. :vutro�.
t,rabàUiosa par0qui:1. "de Na:. ó- Senhor Conde de, 'Salf ,-,--;"'- ,

. -,
," ,

Sra., a celeste -:' P!i.clrQelra .Márz!lPO" Cônsul da Geral '�.

P.' "'r','u�',',r'-;r",'.'D' '0-"'a<,'ç:
'

a-"," o'" " "d"�:A
'se liniit�till;, a mefa fÚtlÇã{) l;lUrQ�r-áticif1... ,

Sra. iÍe Lourdes" e' $: tl�;:Z; c:l� -ltâlia nos Estados, do ii� 'll • -Sen'l; prog'rama- ,1l;-'cUl1l:p,rír, ém prejUÍZo do.

cebendo-me; àinc:à h� l)()tl- Páràná e Sant.a Cata:tina. rítimico desenvolvimento e ela 'prospericÍa-
, - de, dos- Estados. .,' ,

"
.

,co In'ande, !nprlto' rrJ ,prE"-
. S. Excia. 'virá a nossa

M Jn'�at lS''Par� à solenfs'ii.inà :� h;�s- Capital, afim de apresen- -

mo apoteotica !."eparaeio à tar a S. 'Excia. o Senhor
'saQTáda Imagem çle Na. Governador Celso Ramos e

local. demais autoridades, suas

.__ E' entre, outras L,bt�s que despedidas, uma vez tIue, /

no próximo mês de no

vembro, passãrá b exeréi
cio de suq,s funções aQ Dr.
Armando Rota, nomeado
recentemente para aquele
'cargo, pelo Ministério das

Relações' Exteriores de Itá
lia. ,

No dia 25 do ., :co;'rente
. .

't "

,

'

completou 25 anos de Pro-

fi!!S�,O' re�lgiQsa -o lJ,�vm..,.
Padre Ànumlno' :'O�dhtils.
Vigário da Pedra' Gtl:'llde
l'lesta Capital, s.endo à :d9.f
ta festivamente' celebrada
pelos paroqutanos ,é a,prQ-
dado númeró· de �ace.i.'do-
teso

fem sabidt cQptiilua:::-
-

-m-psmo elevar a termo; nais '

duas estão aí' a. reclama_' ''lo

sua atenção, e mesrno pa
ra, cuja cO'f'lstruç-'ã{) iá d",u

os primeiro!! passos, I a sa

ber: a nova IgrÍ::jn, Matriz,
em substituição à, atual,
que pa�sa.rã a Igrpia Fi

lial, e a indispensavel Re
'sidencia paroqUial, :Jue, a

despeito do' t,emnn .'! (In!;

anos que vão passando. não
tem passa,�o qe nl"'r&. e

Simples, aSI?ir�çao. E srib'e':'
mos, mesmo, :_que es�9., f.e

rá a primpirll.;, :preocuJ,Ja,ç?-i,o
de Padre Aritortino a

primeira antes fle tcdas -

permitindo, ass'lm, a résti-
'tuição à sua lee;it:ma Dm

prietária - à Mitra Me- '

,tropolitana, - de I·:.-éélio
,que serve �e Resiclêncicl- pil
roouiaL t: que ::ela mesm�

. -

..,/.
.' � -

foi ceâid,o, "evir'lp"tt>mentG
. com' gra'Ude sacrifício "I1a·

terial. 11f.�S te�d,o visr,a. a

,causa da .Reli<rião, ,pro"iso
rÜlme�té e a titulo, il;rat:ui-

: to. A c�da uma 'delaR; pois
a com��ar

-

desta úJtill'.a, é

,que' va{, dedic�r o maximo'
, d,e seus esforços, já al_"lte

cipadall1ente abençoado:;, o

i'evmo. j).lbÚar, 1m'9,' vez

deVida e d.efimtl-lr:),mente
aprovada a planta, d�s _re
feridas. consttuções pró',e
ta�às. E' mais Ur.l imRor-'

-

c",..a·.W'AO PBEÇO'
AB,Rte',.
O?�O.D�? {

,
. ,'

.

, . � \

inaugqrar a séde do, núcleo

Regional do rS,erv'iço Social
da ,Industria, em "prédiQ
construido ,pelo" Departa
lOentQ, e�tiveraui doIlllngo
último �m' Rio <;lo Slll, diri-

ou

Segurámente; não se tratmria, ko cúso
da permanêncià' dos atuáis chefes fiá Exe
cutivo, de uma providência com, v1,sos QÍi

Volta i10 cartll-Z político e parlámentar gárquicos, levando-se em cQnt;a. qúé qispo-
o caso ,a resolver,

'

da prorrogaçãó' dos rão, assim, de uma dilat'ação de prazo pa�
ma.ndato1\ dós governadores é prefeitos, ra, a. conclusão, ao menos, df!.S obras e$
os quais tenninam no próximo ano. Os senciais relevantes eip andamento e qUEl,.
termos ena que tem sido posta a questão em c�so contrário, po'tler�<:j,m !:Iofrer :;olu.
se apresentam flagrantemente 'controver- ção de, continuidade, que lhes seria certei

tidos, opinando uns pela realização de ra destruição.
eleições, outros pela simples. extensão e, ,Quanto à ,possibilidade da nomeàção
ainda outros, segundo a emissora oficio·"- de, nOvos govénadores � ora em curso,
s,a cariooa, pela delegação de, poderes pe-. mas. SE)m confirmaçã� - afigúJ."a-se' � ob:
lo Congresso ao fresidente da República serv.adores conscienciosos �ma solução
para a nomeação de novos governadores. "suj generü(. esdrúxu),a mesmo, pela ca.-

Há, evidentemente, a considera!,', aspoo-, rência de fundamentação séria, destituída,
tos do' ptoblema 'em' profuIídidade e não de argumentos' que a info1'lJ1e�n' e lhe dê'm
apenas no plano de superfície.' ;

a 'nec'essária consist�nçia jurídiCa.
A coülc!dênda 'dos inand'=ltós é tema Nos próximos <Uas de ol,ltubro; expira-

suficientemente debatido; visando-se a cor- rão 'os réstantes :'efeitós do :i\.tQ lri$titucio
ri�ir a falha existente, geradora' de per-, p:al. ?ra, o� q!l�' ii�f:p�n.�e. 9C?� � estra
turbações e perçalços. '

Ilha m?v�ç�o ; ,a�r�b�, :--em l'}e�a/yigên,
Mas, seria conselhável, no momento, cia ,constitucional podere� clitatorlais aO

um pleito' dispendioso, poss1velmente se· Presidente, qa,' Rei:nlblica> -:.- que lhe regug.·
guido de agitações, para ,o exercício d(), nari:;l.m", s_en� d�vida, - ·p,<�ra a nOmeação
p11'1Z0 de tim ano de, mandato, um quinto,' de inte�venforés, providência fora' de qual
portanto, do te.l'l'lpO fjxado' pela Constitui· ql+er propósito e capa� de.çonturbar a vi

ção? Por outro laCio, já. rios situamos em d_a ,política elo pais, truncÇ!.nqQ ;la n�esrp.{)
completa nornuilidad� �modrática, e di; 'tempo a sad�'l �. democrática orientação
,riamos mesmo econô1E.iêa, para a movi- com quê o Marechal Castelo 'Branco vem

mentação de canlpallhas político,p,'1rtidá- repondO', a Nação nos seus rumos exat()s
rias; com às inevitáveis sangrias financei- de democr,'1cia legítima.
ras e à margem dá preconizada .reforma Seguindo; pois, o melhor e n�ais ele

eleitoral? São pontos, êsses, que, segura- vaqo. critério,' como manru."mento j.TrevQ
ment,e; exigem reflexão, a fim de que se gável, a, solução do prob�eina. em a,ptéçq
deciél(1 cOm oportunidade e' acêitó. não pode esquivar-se aos inlperativol;l le-

A _prorrogação, dos mand�tàs) pura e gais da atuaUdáqe, impedi.I}�o-Sf} que, por
simples, e ponto·de-vista defendido pelos aquêle industrioso',alvitre, :seja feric;la pro·

que pesam causas e efeitos, qom senso fundamente a autonomia dÇ>s Estados.
apreendedor de SUftS implicâncias no par Se contam êles" em sell.S 'I,.égislativo$
norama geral. Argumentam, 'assim, que ,a, representantes eleitos pelo voto popul;'l.r'�
substituição dos' governadores com cinco livre, ,óbvio' é, que à estes cabe, de. direito
"anos de plandato e apen�s por um ano, e de justiça, a d�cisão 'definitiva qo assun

importaria, com nÔvo substituto, na alta- to, levando em conta, antes que, ás soliei

ra,çãá d!j. máqUina administrativa em re- t(.tções subaltemas ou partidárj.ã.s, o m-
guIar fUl1cionámento e, conseqüentemen- têrêsse superior do. Estàdo. .

te, 11'1 interrupção do programa de reaU- E 'daí nao !lá fugir, seJa coro alegações

{'zações
que se desdobram e' se avolumaM matreiras, sej� em ludibriÇ> l}O pom �eil�

desde,o ünpu!so inicial. D9 mesmo passo, 50, _s!�ja em agressÕes' diret,as ol,! indiretás
significaria o crescimento de, despesas sem ao tt\xto constitucional, fOr,'l do qu�l ai

, ':,,"'ult800S 'compensadores, 'de vez que o çam peito a demagogia, a mistificação e' a

.( 9qt�?-tQ�' iJl:�el'i.no ou provisõi'io do poder' ,c�mf?são disso!v'eht8o

<il'-�If$iiQ;,�- iiI�- ,- .�"",,,,,,,,,,,,,,",,",_..........�.........

O dr., Bronislau" Ostoja
Roguski, eX.deputado',: feqe
ral pelo :P?-raná e Ofretor
SeciqQal 40 'f.ouring, ÇlUb
par!), os. J?�ta.dos· cltQ l'ar4n4
e de' Santa. ,C!LtlU�, :'repre
sentou ,o 'presiden.te di' 'en-
"-, - ,- ",' ,

tidade, '

" Gen.' Beri10 N;eve:;;,
na '�xpressjvq. ,soieniq,ade,
tendo' pronundada, . de ,im-'
prov'só, um discutSó. ' que
senslbiUzóu a todos os' pre
sentes: quer pela sÍllcerida·
de, de que se revestiu•. quer
pelo,s' : .conc0.it9.S .e.rn:itJqos,
_ �r,a.m 4e .e�Jta&ã9 à.s
beJeQls tu$;t� da' nGS

sa, "r�!..'1,dacsp";. -e 'ao"s, ��rati·
'v'05 ,ri�turáis das pr�ias ca-
táriQenses: .

,

O or�or, justitrcou" igual
mente, a ausênCia>'por mo
tivo de, fôrça maior, na so-

...

C
'

S'I' C'h
-

O'"
,

lenidáde; dos 'Diretores' do

osia e I, va
'

�. eg,ou' n-f,�m '

Touring CIub :do B�sil, do
, Diretor, DecciQ);:ial de '"São

a Pôrlo Ale.gre '
Paulo,' e dos Diretores . da

Compahhi� 'Brasileira·' de
, PORTbALEGRE: 21r (OE)- guetti' e' Comandante do Empreendimentos Sbciais,
_ Desembarcou no' sero-' ,III" Exércitó e ,olltras a�lto- ,responsavel ,pela colocação
porto Salgf\do Filho.' em ridaqe.s' civ�s

.

e militares. Ô dos títulos pàtiimoniais _,em
Porto Alegre, o MinistrÇl d'1 titular, da pasta da Guerr,9., -todo- o Bràsil, os 011ais. em
Guerra. O G8.1. Costa e Sil,

.

'd�jtãra guamições milità- hora tivessem anu�diado' a
va foi re�e"y:irm!'tdo pelá" res se}iiadà�,· no Rfo Grart·' suá vind,à, dei:&!tr.-Ú�- d�' ·fa·

Governador Hildo Menà-' de do' Sul. '"

'.

zê,lo , em vidúde' éfde duas
,

Durante sua permanen-'
cia em nossa capital, as

sistirá a inauglJra�ão' da

"Ilustração de Paf.ses Ami

gos", promovidá, pela Câ
mara ,Junior de Florianó
polis. ol'onunciandn no dia

imediato uma conferência
sôbre a Itália e, aproveita
rá ,para fazer 'a entrega '>.0'

Dr. At"oldo Suarez C1.lneo,
_

'vice Cônsul da Itãlia ehl
Florianópolis, a il"signia
de Cavalheiro. da Orr'lem

do ,
Mérito da, ltépública

lt.aliaf'a. recem COf'fp�I.i!:t,
pelo Presidente Antônio
Segni.

, Nos cinco anos em que o

Con"'e de Sa'n Marzano es
teve l'a c;lireção .do' Consu
lado Geral, desenvolveu ,8.
ExCia, um incessante 'la

bor, no sentido de estreitar
os la!.!Os de ami:1iade que
unem Brasil e J;tá1ia, e, es

pécialme'lte no setor cul
,tumI, tendo doado a bibUo-
,téca da Faculdade de Filo
sofia da Uriiversida,de fie
Santa ,Catarina� uma mag
nifica coleçã<;l- de 36 vo[u-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




