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panh�.;cto l:{O ':Presidçtite Càs- de', regresso a Paris.] iuei-
'

Iissionais ele imprensa, cer

t�í(,'l E:\'atJ.co, oi,cb�fe da Na- dente desagradável,' :;ocor- carara o local pura doeu

ção' lliàncesa,' rumou pára reu, quando
-

o pre�idepte rnsntar- o' tacto, enquanto o

b l�H�rop"Oru(,Oll(:ie
'

no Vis- Charles' de Gàul1:e,- se" djri-, (oLóg:rafo trancês era. leva,

gtu. para 0 Mínumento '!tÓ� ,g(l Vara trãs de um prédio,
Pracinhas, Um reporti;I"'�Jo'- .ondt;l� contínuou protestan
"tográúcD -do teÚgtrro/ "1),' do \:j;�.endo qU<J apenas . de-

'tau, aprcxímar-se d� z;
,

• sejavfi; documentar o fato

para> .uma chapá nn "de ,Dlâis de perto. Quase todos

, perto, mas foi obstado, '}:>é,· :�s jornalísias franceses tO-'
10$ policiais de Seb-lLÍ'üm;á. O Tum t!groili<;los, 'quando pro
profissiorú:ll - de iil1)Jl:ensa curavàm fazer a cobertura

não .quis 'eleixnT ele', t'ir:J�'. a eh 'clregada ' dÇl 'Presidente
chápa mil' h,ipotese algl'!�la

.

De Gfiu).le. Em virtude .. d-i_s·
terit;..:tnâp, ,fazêclo mais uma so todos .os proríssíonaíé' de
vez, .Jevando 'uma bofett"cla iIÚprétlSâ, deverão' se reunir,
dos polícíaés. .

Outros 'P1-o, ,máis ,tarde e decidir se v,01·
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!-; Os den;ais Bsl'ldoE,' ,e .na ti'llião, o' l'Úl'lO f.t(�:m�"l'
)tnq 'h-iú�t�i!áti\Y'9,' 'J �;!'ÓníOfrívei, vt"ú"n. $C1y\o 'f.) iltH:�)c·tr."
I,e hn,pf)stos; j't�Ç1dos,' opi Vá.hO:'ll �'111�ntvel :!;Ut)0' ia;: li ��0'
�o:r een't9. TâI' mec1Jda '11ã,Q 'dej-i,�:-,por h�bito ("11 i�}f,'o'e

;reens(Í<.;'-. (k� l:.{�i"ar �p�"Qte's�j0' (�·1tJ:)r"1t"._�lltfj{t��n�'·�1(�.J;, ;:"'s);

endll:<, 'c-ont'U<f(i, ClH sW(�)l,a!cil"I�I, OaB; qu� '110.,0 :se ror'
·OpH8.H1 com a' osta.J)iJiza<;i3Jo (Jc<' prp(;ús Ale m·figos.l:(.
n�rcw,vds> 11,;10 l'i:.·[;!i1tfl)d�1 ,-ti "niajojraçfl;o dos mC,sJ,nor
'<nn' ,,�S' useh'u.s :'Ium!fJ;i';"ç'Ô't>lji;, Cl'{ hepe-f'í-'\ô., illdhidua
'sql)eddo,S de que'; a 't;;'i_1)11t,aç'ã('� xc:""td-Q' , ;::()�; illf�[e-;\_t;( ','

-"oJtli ,,(1:5, do éuju�W56fflltó PlOÍ1:tilhtJ.i1j j;,::1 i3tintal1Je�t(
,

,,' B'l.st:ll'ia' C!IlG ,'ié, Ú1('*Ut:isse '::,e:t:f:nan �('1�, :.1' \'ó})1't� 'o p:
'O'l:nl'\1a econ61�)Í('ó: ;;;ér:;:l,:1.larc'" que ':JtY "'.,)1 ,I ,,\,C5 '{�, (,:o�
1eridiaTlf:l.' clareza, 'que"Jo 'li)rO('�\SGCf <)f) """ '\)."�;' él,� -P"JI itír' ,

lzencl;,Ú'ia 'não pt>dé:r�'í,'tfi:imr-:.e� J'"í;l:,l)'- 1"rt' ô:'J'-"':' ,1�"-:lf
'� rliC'"ursos. �1�1 (ttf.l;tiO, 'de, iuat1.iílP;7;'w:, ',',

'

V; h�,�J \1'aJJ"

,âr'êbe' é(.�tvcN!tfÚI1(1jJJtf -uatl' cifras �IU{l;_�l�t.{ri;[� cl;'\/ad',
',ue al3"' ll!is: de rOI"çarllcnto "18.0 j'cobsigm;ihü,O>, Jli não fi,

,/ � -

'ln�:am aR 'rnes111g;s; l-,o' pttripuo al'l,:�:ninistn1UY,' 'I', ,q\f
.

g dest-i'nam;'I,iustezar'i 110nHal rà0. u'p!icaç�lci, D<:'lu t:ym'
'\ênefr:: que 'as \rineí,:., 'em face do", inG!,i':'üTaf}�)S l.ran:::tc
,os a;-ressh�os, qtie ,n: ainda iflestancacIa;

,

inflação ve'

roduzindo: E ta:nfo'é assim, c{Ue as d'�H,,'i7,�'wões est

<is d.e indústl'h' cn<;arecem, com for9l�,dà 1l'Ulj()TH(,�O. f
'x;eço& de '1'!eus procl1.-tt,:_�s. Ao mesmo tC'IIAVO, ac10I;ou'J;iE' 'j

.' ',<jrr�ãCl, Ulon{�tárla. como forma ele extinguir·se o de'

'vel nrreeadado'r�encarado o Gnus clecor)'9,1le da Íl'

'1açã_o: ." '\" ')',

, ."
,. '!'lf>' que'í�O :Téfer.e ; a' Sant8. CRtarin');., veri!i',�(\·ge q_l'

,
".si" CelsQ. Ra'lios proeura evitar. trLllto quanto, passive
'ue. m,esmQ.de level'sojá pÓl',turb,:do o çli;:Sf?llvoh-jmen'
IOP11la1 das, ati.\!!qadcs. vaicn<;lo-se 'dos ehJ1Y'Cn!:o3 d'

;OI�ivejs. :ry.t:B.S, evidru1.ternente, nflo podcTãe ,í'1(;s, sob f

'1lposi(;ÕQS supervctltcntes, _(lei-y.ár
_

de !J�coI're'1", pc'
"'"radual escassez" em inevitável insuüciêncja. Conmar

\van1Cpte. aos' out�os E�tddos, a incidência 'tribu·tári
, '1)er capita ",. e111 nQ8sá ter�;-l; é das de ]11.6110r signüid
ão pt;lrc6ptllli1. , "

, '.certo., 'o lúcido c empree:q.denor 'goveFDante não c(

_
'itoll q,té 'agora do' aS$ID1tú, Sel! desígnio "é, aqima (

.' úd6. ,col1st.rulr e'J;l8ul!iai, sel1� a sobreClll'ga de 1;1CSIoldcl'
I

,
1

r I'
'

: 'nus aos�oontribuintes, O que y0!n. fazj3udo com ,sur

'reendentes acerto e operosiâwe, cuniprindo religio
'.� c inte.grâlmente a,s promessas de (!!ue sua pala.vr�.l. Sf

'Oh10U. refem. ' •

Até qp.an,do. poJ.i:íú" será. p-ossivel '�11ante.r'-s,e ,uma Si

;uação clue, se 'Jão 'é de desaf6r"o. não, l-eioa:e à eventua'
7"

- e 1'-'

ltemêlicia fi11�ri:cei!�? "

'

,
.,

Há um conjunto, cJ:; cirClLl1stânchs ,13, elicarár �1{1 ,

�6:mel1to, com métod;' e 'espirito friàmente àúal1tioo' ("

�eC01}'eJ;lte d� noss� pd;d!ç�$eJ' :.�!lfemaOPd"/�ilUcia��oe$ pCO-a,�:n�7: J�::i§l nao 56 conseglll!" ai 66 � __

-;; �;.L ,ç� r", .L.>:v,

lhoi' do asuecto eeCin�"1lccrfi!1anceLr.o nll:cio!'�'ll, átravéf'

do. procs;;;:;;; r1esil1ifaCi�l1anté, i:Ú1ptescindi'.'eiS- E6 tor�a, "

tão as úiBdidas, porver.tura emergentes, de ,feição �r�s
'ticá algum'as, qúe"pl'o!fciànlb a tecuperagão, 'repondo-
se na e&tr'.lda. llil1pa.é ai-x!pla. (Í, D,OSSO: "q,eseu'I"olvin;lento,
Exigiráo elas' sàérifici05 reproo.lJtivo�; uma. 'i'ez i�üe fG-
&ulfárãó, em futútO-'pl:bjZ..LrrtO; em bt:nle'frcio� compensa-
d�J1:'es para tódGs, ' "

-, O ii1tu�to dêkte� cOhwn6irió5, !iispir-a4cp na. 9ôSG�.á-
'

çao ,di 'rida: '1acio�1a:!�l?r�sé��, Ollti!O não, é s€1;âo o de,
oo,.rel'tlr qU,U1tO às !)Í&rspeÓti'l'.i� tvisiv6lS, para. 11 c:cm
preensáq hO:r!6Sta. 6, patrlótic� dos CO!1tribUi�'!t!38, uas "ii,

't'lças de uiml transformação atqaliza€l.ora:; qUê é a -;

a tl'ihutár;" ,'''' -

'" ::"
-
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•
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'

.i ç�rI:li j� ,;8e, not�piou, 0, _

ciado;" do,' ��cretárip de ,que,usav?- ,ç1a pahvra o S1'.

gover���or, :C<;l/sq., ,E.alUOS�, " EQ.ucação, :. acu�al11 os Se- ,Celso, Ramos." lI.. pegunda
na' ú�t��à: :Séinana, psreve guintés 'rfJslll1,à.Uos: el�l to- ílpresént,a ,o 1)rofes1l9r ,Elpi·
110:sjIl, ,do', Estado'l Ql1g!;) __6U: , .4?

.

0, 'Estadqll1úme,:ro' t):e .41'2 ,l3al'b<\lr>a, .saUChl!1'do', �
�regóu, às populações de· S!1�mi 'ele aula: ,uOlltrat',fu;!as: rll��\3ellt�s Í3 ,espeç,iahni�.nte
vári6s' , muilicipiqs .

daque1"'t. ,1A}20� cOllcl�rias; '. 1.460; em I%, � llln'íf NJ�le�, GUp,lberto!
l'eg;ião reli>tese�li�t{vas_ obras .. C.Pl;JB�lt;ç,ãO,: ,4:9'.,:',N:a ,yegi_ão : ,instantes a�1te8 de' Ser en

da; ,ª:tual adm1111fitraçq.,or' �,5-, . s\1-ti ,cOl�tra!tad�s: 379,; em?-- ·i:lCé.gV�, ào� habit3.1,�te.s de
pecialmen� ligàdas aos s&- chiidas: 330; cm' conshuc;àd: 13rãço. do Norte, '})cJ,o Go �
tqres edt'-cooional e energe. '40: pára :1965 está. ríl<Gvisto. . �ffr:n,a�o!l', ,o l11odêrno, esta
iíeo '.". .'

"

,

- aíl1dl{ fJ Construção u'?' l1;w,is' béleci."mellto 'dei' ensi..nõ: cujo
,�E11l tod0S OS� !ug-are15 ,i)�r ','SÔÓ' 8�iá�' dê'�úlâ., o ct'.xe vi-' lfÇl1Yle ho.li1e�'iagM1j. o, $ecrl)
ouC,e passou", � PrL'rneiro, traBUs5arl! o que foi é1'ítiiilt,h t�iQ, ��ecutiv.o', do 'PLA·
Mab(tabl{rlo ' fot v,iv�:ménté' 'iad� ill'J;ra' o quinqúõl1ió� do �G, qUEl:, tantct:( 'l'$:tiJiços
,;�ce'p�!_onado! . 'dEltnon(>t�a:n-' 'Sr. O�l�O, Ralnos, .nó·'s6t6� pr��t6u' t),qu�la 'rsgtã.o. Na

'd"q Sr g.r�tl�o e (j apêh:.>'c.��, , d6'''::"Educa:çãq, den}?�i5trand�, illtf+nlf' ,foto, o Deputado
ql.le ,,05- cittadnenses, _

' mór-
, .que· o :),tual Govemant,e, � 'Wa;td�mar Sà:les,' represen-

: mérit,e 'os que tesidem,· na;. realmente Um iricentNàdot t�qif} cid sul
r l'lít 'Assembléia

qpélá zona,,' est�o ,rec€b�,ndo ,"e u'n1_ dQS m�:\4'l' prú-ffcuo'�' :r:..Bgíslatlva;. us>il.1do' 'da' pa·
a,s " i�ci�tivas 'f d{;i 7GOv;j}nrO' ,ádí1,lfnistradorcs go, P�I;S, 110 lavl'� por ocasiã,o da lilau
Celso ,Ramos./. ,..

I
' ',', " ': ,ramo, elo, t:)nsblo. guraç�o 'da rede elétrica e

" ' .

As iOf,os lllal;càm ,/ fiigÜJ iluminação prlblica" de Gra-

j�Ia:s, pa��agens ,,,da 'v:i�ita, gQ- "
v!}.tal, ,w1i'ltalàda. poi,' iilter:

.yetnamental ,ao ',sul de $lj.n- ,
luédio

_

t'iJ, 'Catirilla. Lmcialménte;M,'
Lflati-gu':ç��ã,Q' d,o ('h'�pec Es�

" ,

u T f: M",:e f) CMet"H; uH';! i, I' 1

:(iSln'f.é1íé 'do BÓlé-titii Ge-omettC'!J'f'óWdc.o • .fI�,
A. SEIXAS "Il'F�"vii':;'.t, .. "., e , , .v , ":;'i� ti« ''',i

. d!i 14 de outuh1'.o de 1964 '

'

; �nte II'rm,: Neg;_itwb: l'n:,§s:.i!J ,\'t:ní.'JSfé�'iCà lÚédb,i
'1014,5 mílíbares: ,Ten1]JCt'ahu'a Média: 2nd" '-Ceútigl'U'
dos; Umidade Helatlva NJ;édia: 85.2%; Pluyj:osidnr);;:'
25 rnms: Negativo ,- 12.5 mms: Negativo .:._"(1.-'-.)':)8
qe, n,e,:��i,ro ciimuter r-r �� ...",h,., '� Oumulus ,-- Te�:po !MedlO., ES,tavel passando�a-bCllllila, J,_ J�-_.,

, /
'

--��--����----��------�--- , ! , I

. ,

Brâsif
tam para a ,�'ral1ça hSJJe
mesmo, eJÚ sinal de repre
sália a aíronca sofrídú por
parto clq,s

-

nu tondades mílí
tares 13 rasíleiras. '

. BRASfLIA.13 (OE) '_: De
.semoarcou no aeroporto <te
Brasílía.' o' Gal. Cbàrlos De

Gaulle, que viajou no Vís-.
count prQsi�1eri{'ial. em com

panhi» dq "'r01:ec;�31 '.Castelõ '

BJ.:'lJ)('C, i')J'?cfKl,;ntr ela I Oua
nanara. O' Presídení e tran
càs e sua espÔS.fl, são' héspe-
-des do Palácio. c.�, AlvQr;j.�a,
onde descansarão .até ns 16
tioras' é 25 r;'Ü1lltós. En)' se.',
guída, De Gp1.Úle, e o Presi
dente 'Cas,t'çJo' B>'mr:�, se

leururão no Palacio 'rto pia-
'naloo� para a tro�:f\·,' ,ele' �re- "

,sentes e condecoruçõss.

Homenâ-gem prestada BD�
COlDandBnle., do 5·'ID:���:... ":

"

"�
.

Por motivo de 'sua pr01nçição, p'3.r;.l Vice Almirante,' b 'COll1e,ncla'Dte do'5� ))ls:\' ,

I riw t<ia\Tl.1 (oi llOn�enugeado na üJtiJ11u S0mam�. pelQ Govêrno ,Cio Edtado\, qll� 11()

}'31(klo dos �cspac��s. ofer��eil à,tiu.c)a all��,rJC�ad� um bancf4e�e, ao cllwl DQ1:�)Pp,Ft;.
ce.rmli, autpndades C)\l18, 11Jll1tan;s ,e eulO:;lastic.l�S, ' .' 'f"

'

J,- !'
;

,
"

Na Opo.i·t1p�J.c[.aGle J1St:ml'i,11 dn. paimT�i, o (':1oV")lT:advJ' C�lS(l Hamt'f;, (iuS Ct1H:l .. '

t€'CCU a figura áo 1�QialG1mgq�,do e em agradc,"ein'Jcl,1lo,o Viê;:>�Almiral1te MurH'Cj iln:.,
00 do V'lU.e e Silva, Conla:tid�.té do <;'0 DistHi-o t�aval.

- "
.

, í\tos�cíS_'f!�g,�aIÍ>tes móstra.$ . aspectos da hom�nag\:}j,ll. 1\1omonto en.l Cj1ie./ L',

Go':.��4or ,u�avai da, paJà:vta;, autóridade� ,qUB, lá compu).:Gcerrl.m, clolstacau,clo-::e Q

hGln�!m$Qado, .(J ex-govenlador Aderbf>l RU!nos da SUva" o MagniHco H,ült-or 'da Ul'l
vér�id:rdê 'de· Santa Ca:tai'iha, Professor João: David' Perre�i'a.: Lima, e o b��e�11b�1;..
gaclQl',IJei1rique da Silva Fo:ntes. t �,'

',' -,' 'I

Ma'',"'s' 'do dUloO:' .ilRt� 'ra"dina'n :ldf�l·e�·,
.' '. � "_, li _' �J:a �, �jiJ-��J, u�u � .'

part'ciparam: de curs.u da' Marínba:
Nó qia !B de \d,eté)1lbrc !ll'lhá. desde o :ano de 1951\, Cc:tU�l"cem aos dfvêrso;'cr-

!,�s$q;do, na bli;etohà' de alluaim�nte, objetIvando <), gãos da Màr!ni::ia.
'

Eletr!')nl� da, l.1arinna te;; aproxirn�çáo. 'cJM, ,Marinna.
ve l,ugar � :éerinfônia ele com os rádiot- amaflores I

,

€}:lú'egrt' dê prêrÍ'IjOS, di�lo., dtirante ítS comemoracões
. lrr}.�s e' çmnprôvan.t&.s, ao!:> de 13' de. dezemb!Dj dat�
ra.d;tçlà�qres. q�e pà!'ti�," d� 6:xa,ltaçã:o ,do, im;ig:�le
Cip��� ��.� "5." éol'ltUt'SQ .P:Jll1Í!'ante ·Ma!ouês" de, '!'<ii"-
!�m���t� ���rquêS' ,de Ta. �íldaré., _

'

,-, '

,

'

-ma-hill:3.1!'É", 'realizado e�!!. '. JPs àcôfdo can1 as !'ela-

1'Ezenlbto de 1963. ' �600 . áog's) recebidas, t�_
'ÉSGe CdncUliso· tem:

.,'

te no COl1Curso

'a,dq; i4.35 radio�'
.

,

'1�1"' ;,1',
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-

Fl\O (Organizacâo de Ali-

mentação e 'Aghcultur::t
das' Nações Unidas).

Acaba de r,,"?T8SS3!: ela

Europa o bíolugísta d8 I)€S'
ca do Departamento Esta
dual. de CR,(;'l, e Pesca, Er
nesta Tremel, após estar

em diversos paisr.s . e con

cluir o curso ínteus' i: de

Biologia e OIA�ar.ogi'�l,:i<t
Pesqueira, promoví.io peja

Essa importante ,promo
ção da FAO, dentro do
"Plano, de Assístêncra Téc
nica Ampliadu", teve .cc-

mo finalidade priucípal'

o VERAO ,CUlVIPRIM�NTA E3tÚ
presente sorrindo entre festas de luz nos mor

ros, nas árvores, nos lagos, nos mares, nc céu.
azul anil sem nuvens.

Há carícias douradas nos caules das flo-
res.

os contornos dos 'nossos morros.

Não pode haver cn:C':-, 11'''';S linda.
, "

Um 'Verdadeiro panorama suiço, ainda
com mais detalhes, recórtss e sombras que se

movem, deixando por todos OS'lfldos silhU\�··
, tas esquisitas�'

Esta é a minha saudação ao sol.
A 'minha' saudação ao verão.

Minha saudação à ilha qe Santa Catarinp.
A mais linda e alegre \le

"

{adas las' ilh�;s.
que eu rrmheço.
�'

,.

.",:�

"

. ,:

"'t., I'

� i

EXTERMINIO'�JroLMIN'ANTE DE BAR!YfAS;,PULGAS,
TRAÇAS;" MOSCAS,� F.oRMIGAS: E ctiPllU

1'J'ocesso Moderno com Garantia <te fi fi.'ieses

DEüETIZADORl(\. CATARlfENSE LliVIYl'ADA
l'cça info},'Jllações peJo telefone 268�

aprimorar os conhecimeE-.
tos técnicos de fS!,;e\�:alis
tas de varies p.uses, em fa
se de desenvol nl!'�en!;"', "L,
fim de se capacirarem ao

uso das técnicas 1!18 is

avançadas I1J S'}�lL;UO ele

propiciar o aumçnco e a

melhoria da produção pes-
queira.

o CENTRO DE PESQUISAS
DE PESCA EM SANTA'

CATARINA

A 'criação do Centro úe

Pesquisas de Pesca B;'\".

Santa' Catarina, a ser' ofi
cializada em data prr-xímn

pelo Govêrno 'do 'Esrado, e visem o desenvolvímento
seu runctonamenr- nas da pesca estadual, dotan
amplas instalações ,;á, con- do-se o Estado de otlrnas
cluídas, capacitará Santa condições de .íntra-estru
Catarina para -receber tura governamental para a

apóio maís efetivo de or- promoção e execução de
ganízações nacionais e in- importantes trabalhes re

ternacionais e participar clamados pela nossa eco
ele planos e programas que nomía pesqueira.

raola �atnriua, e o �eDso Escolar
\

Fala: a 'Imprensa o Reitor da Faculdade de Educação

As pespectivas futuras do
mais nõvo país Africano:

Zâmbia
Sôbre os fins

/ específicos
do censo escolar, afirmou
o Reitor da Faculdade de

Educação: "a partir da
Lei de Diretrizes e BasesO fu,turo país 'Já receb8U '

da �ducação, criou-se 'a

LONDRE 1 ' as mais calorosas mani- ohrig:s.toriedade de os mu-" S (B.N.S')' --:. A
,
de ser um protetorado bri- festações de' apoio de to-:Rodésia do Norte deixaL'á tânico no pró�imo dia 24,' dos os partidos no Parlà- nicípios fazeL'€ilfl a chama-

r "): ela dos alunos e\ll �dade,I
'

1J�_,J" �
1t

'\'men�
hritânicó. \ -Et' lJOi'

-

S'. un' a":b��( I' b..e' r'� a'�' of Ng l�ê��S���!�ÃO c1� �;::�:i�o:::�H�!�!���aça:Norte é o Sr. Kennet.l1
Kaunda, nascidQ em 192.1, educação. Desta forma, 'i

"

censo escolar visa princi-.

'

d' C e filho de um minisj;ro

preco 'a ,. r'ne palmente ,a instituição do'

,,' a,,, africano da rgreja da Es-
ensino prii:nário gratuito e

cócia. Kaunda é o presi-
obrigatório Elm todos ' os

BRAS dente do Partido Naéional, ILIA 13 (OE) - Entraram En1 Unido de IndeufN'ênc;a
estados do 13rasil,"

• A

d SUNA
'

A respeito da COll1issãaVIgor as portari?-s a B que alteram que, em janeiro últim,,), CoordênadoJa e SupervisCl-
a situação dos mercados de carnes e' açucaro

venceu' as eleições leg;ish-
1'8. elo Censo Escolar emtivas no território para ;1

A carn-e' verde, está lI·ber'ada. VaI' "'''1'
Santél Ca';'anna, declaro�l

...... constituição do auto-go-
o Prof. Orlando ( Ferreirad'd t d' t 600 620

. vêrno inteTilO.ven I a po a aca o, en" re e cruzel- ele Mello, que r
..
'a foi desig-A independência foi o

ros O qui,lo e no varêJ' o de 930. A carn.p- c."I',n- nada por Decreto governa-
- v passo que se seguiu, espo',\- .

t1 mental, tendo a segum ege�ada, �ontinua sujeita a tabelamento. O tâJl�a e norma.Imente, à
formação: Presidente

obtenção elo aüto-govêmo
açuC!:lr reapareceu p.o mercado, cO,m .embc!:l,- Orlando Ferreira de Mel-·�.. interno em janeiro últi'l111','
1 Idia, MagnífiCO Reitor ela Fa-
agens assina an o. o preço novo. 217 cruzei� e uma �ova ConstiWiçã(l, culdade Estadqal de Edl;--
1'05 O quilo com alta de 21 cruzeiros ém qui...

'baseada. nó S\Jfrágio, �ní.. !DaÇão;' Secretártos - Sí!-
versaI, entrou em vi�li'. �ô c. dos_atos, Supe:'VJ-

.r
lo. As duas portarias, foram publicadas no· Zâ;n,b�a. te� pela fFen-

ser dos' 'serViços ,de levan-
D'·" f" 1 d U

. -

d t d d
'

I te, eom@, antes dela muita$IarlO O leIa a nlao, a a o ·e ontem. 1 tamento de pesquisas e
(lutras nações jovens, im�

inquerit03 do IIl$tituto, de
portantes pr-Oblemas are".

solver. Geográficamente, o
Educação e Cândido (lou..
íart, Diretor do ·neparta..,país situa�se em, um pIa.. mento de 'lilduca�ão ela Se�naIto alto de forma que, cretaria. :de EctllcaÇij,o. e'muito embora nas tróPlcuS, Culturª; Tesoureiro- lV€1não, sofre tanto a canícu..
Ma;es. �t�tístico Assisten-la nonnalmente prov:ocad� te -do Peoortamento El'Ita�pelo calor equatorial.

.

dual, de �tatistÜla e M-
E' um país mediterrâneo, mó 'Encarregado de dados,

mas gràndes .cursos de
sóbre 9- �ece:riSeamento, o

água o tornam altamente. Sr. Eduardo Mário Tava/

acessível, entre êles a par..
te extrema meridional do res, da S:ecçíio de Inqllé!'t-

tos da Seqretaria de Edu,.
\ Lago Tanganica e o gigan- '

'tesco lago artificial de ca1!��ídÜ' s6bre a dotação' -"",,_""'-,-,-,,-'";:��' informadoS' que vl(i,i transferir., sua, re�i,Kariba, destinado à produ" de verb'as para o CeJ;iso Es- dêncill. p"'-rà Florianópolis, o 'casal ,Felix Foes, (}'tanação de energia hidroelétri.., "'l
\

\colar, 'respondeu o,Prof. Helena) 'dá sociedade de Itajaí.ca, e p�rtilhado com a Ro-
Orlando Ferreira de,Me1-' \

désia do Sul. Na Província
10 que' Santa Catarina. re- __,_ _ _

, ....

OCic;jental, perto da frou-
ceberá um total de Cr$teira com a República do
21.70Q.OOO,00, sendo que a

Congo, situa-se o chamado
primeira parcela j'ã se en·

"Cinturão Cupríf�ro" do
contra no Banco do Srapaís, de onde' provêm a
sil. na 'importância de

maior pai"te de suas rique-
Cr$ 7.000.000,00, aproxima�
damente.

Nôva· Furacão assola
a Jlórida

MIAMI Flórida 13 (OE) - Um .novo

furacão, batizado com o ncme, de "Isabel',i,
assolou o ocidente cubano. Segun_d6 o S2rvi··
ço de Meteorologia; o Ifur-acão provoéará for-

I

tes aguaceiros na Flórida, causando no,Yas'

inundações. Recorda-se que há duas SerH(:1-

nas, um outrO furacão. denominado 'Gladys�
I

assolou a Flórida, deixando milhares de pes
soas ao desabrigo. 1;.. :il."

CONVirE

de outubro e em seu iug·U'
..

,
-

surgIra uma Dava e p1'::1-
missorá nação: Zâmbia. \

Zqs.'

Em entrevista concedida
à imprensa desta Capital,
o magnifico Reitor da Fa:'
culdade Estadual, de Edu-

cação, Professor
Ferreira dei Mello,
comentários sôbre

Orlando
teceu
o 1.

censo escolar,' cujo início
em' nosso Estado, está pre
visto para o dia 3 de no

vembro,
Um dos objetivos do

censo; declarou o Prof.

Orlando' Ferreira de .Mello,
é averiguar o número de

críancas até 15 anos e a

situa'ção escolar, visando
elaborar planos de . ação
inter-administra tiva,

,
como, a chamada

bem

pelos

Ainda a convite da. F'AO,
o técnico catarinense par
ticipou de outras reuniões,
na séde da Organização,
em, Roma, para a díscus
são de problemas re.acío

nados com o desenvotvi
menta da pesca no BUH>ll,

Como resultado, ll,:',sses '�'h

tendimentos, .o norne '. dó.
biologista ErI1esto -Trcmel';

.. foi sugerido' l1ál';1,' 'il'll:�grar
a comissão, Ut2.s11cií'" "(-1'.11;<'
em novembro ;proxim:),; ele

verá encaminhar '" junta
mente com a missào :pApe-

ciaJ' da FAO, 'Í'epl'e;::,t:.J1b11'LlÚ
Gotas coloridas encerrando' todas as co- o Fundo ESlí'!":l�tl 'cj;'l, 0N:J,

rcs do branco esmaecido ao dourado, do ver- o pedido de �'uxíIiô' a ser
.

/
'

, , formulado '-pélb "pqvernode' esmeralda a,6 amarelo vivo-tópazio, da, pé- '

do Brasil COm;,v,i,i)'ta.s, a;o 'flt':':
rola ao escarlate, toda 'e.8Sfl·maravilha de co- senvolvímento .' da _'peSG:1

'r�s Em' todas as _ s,uas nuances, mais perfeita nacional, a exemplo ,jo
que já vem ocorrendo em

do que o 'kaledcscópio dos sonhos de Walt.er outros países sul-âmerica-,

Disney, penduram-se em raminhos pequenos nos, principalmente no Pt:>
ru e Chile e, em breve, na

penetrados pelo sol maravilhoso' dêste verão Argentina, cujos projetos
OU se anuncia como verídico presente do céu se enco�tram em fase de

�

lhosa rnai l' 'd
. aprovacao.faz tndo essa ilha maravi osa mais m a am- .'

'

do que realmente é .em todos os seus encanta

mentos de terra preparada para o turismo.
Estive da amurada do Miramar, olhando

� ,

..
Os Filhos, NORAS, GENROS, e. NETOS

DE EMMANUEL CAl."VlPOS e FLORISBELA
.

'

FIGUEREDO' CAMPOS CONVIDAM � AS
PESSOAS DE SUAS RELAÇÕES PARA
ASSISTIREM Á MISSA QUE, EM AÇAO

\ DE GRAÇAS PELA PASSAGEM 00; 40.0
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO pE
SEUS PAIS) e AVÓS, MANDAM CELE
BRAR NA CAPELA DO COLÉGIO "CORA
çÃO DE JESUS"; AS 18,30 HORAS DE
HOJE.

responsáveis municipais,
de todos os alunos em ida

de escolar

A comissão estadual que
fará o censo em nosso EsL
tado é composta de, um

Presidente, de chefias mu

nicipais, de membros do

magistério e alunos de es

colas normais de Santa
Catarina.

locomotiva!1 hda. Centra I, Explodiu
.

.
.

'

-, '. �. \: _

:., fi'�
'. 'SÃO 'PAULO;' 13 ('OE) - O plantão

póhciªl de São Paulo, teve conhecimento ho
je de que ocorreu explosão numa locomotiva
da Estradâ' de�:F:erro Central do Brasil, que
pas�ava péla ,av, Conde 'de Frorítln.
,

1 O co�npre'ssor da máquina
r

atingiu um

ônibus que passava nals proximidades, ma
tandó um, passageiro. A àutoridade .,k),.Qlidal
dq,q�lele plantão,

<

acaba de seguir, par�:"<f :')- IcaLafim de identificÇlr a vítima. 1,_'_.......------�"--------;-.--��� -,�
� -*;.,:..;,.;.::. .

::;;f��·..:D1v.;4i,,,�,i,,.:::;,,�:�k�t2.j,��Ú;;�)ik';:;W�'·

/

ontecirnentos Sociais
c

'�� U{�L-t-
José ibeiro o cantor reveleçêe 64

ma Alvarez vo'lfa a Portugal
senhora Maria Ter�a Goulart, ex-Primeira Da-
o Brasil, está em entendimentos com uma gra
a de Paris, para fazer seu primeiro L.P.
nvídado para participar do programa "Branco

no eto"; na Rádio Culttira Blumenau o Dr. Francis
co illo.

B. - Fomos informados que a cronista social

Lili, a' cidade de Brusque, acaba de assinar contra- ,

to Miss Brasil, Ahgela Vasconcelos, para sua

pre ça em uma festa nos salões do Clube Esporti·
'vo sandú. A presença .da mais bela brasileira cus

trezentos,mil Cruzeiros .

oado próximo, realizar-se-á nos salões do Clube

e Agôsto em elegante Soirée, o movimentado
"Douce Franca", promoção de Celso Pamplo

-na. Um Grupo de jovens de nossa sociedade; par-
tiéip' ela revista,' que terá decoração de Manoel
Gal' tti, guarda-roupa da .competente senhora Ju

onzaaa, e a orquestra sob a direção do pia,
astelan especialmente convidadas para patro

ness Senhora Tinn da Costa, Senhora, Rosalba Ma-

chad ereíra, srta. Carmem Rosa Caldas e Srta EH·

Matilde Schaefer, na bonita resídência de

s, recepcíonará convidados dia 6 do próximo
a sua festa del15 anos. O jovem "Society" es,

pauta na festa de Helena Ma'tilde.
'

Rep entará as Debutantes do Clube Doze 'de

Agõsto, t baile da 'Sociedade Carlos Gomes na cída

de de Btl1enau" dia 24 próximo, Janete Platt.

y.�
.

'

'Mai ma v,=z aplaudido pelo "Society" de Floria

nópolis, '11 reeaúte reunião no Kmerican Bar do Que
rênciú lace, o moço da cida,de d.e Crisciúma José

Ribeir � voz bonita de J. R. vem p<:tra a Rádio Diá

anhã, e também _pal'ticipará da aplaudida 01':

do Lira Tenis Clube.'

. �, r .;c
- -

1
-

I

.

Alvares 'que está terlniríando o fílm;,) "En·

'contra c a Morte", deverá ainda este ano seguir
V1l'a Po igal, onde sêrá rodada fi- fabulosa película,

, já vendi para aquele pais.
'

,
,

Em a
-

o especial da Sadia, viaja hoje para Bra·

ar e senhora Atílio Fontano (Ruth).

de gala do Lira Tenis Clube sábado p.'

passado, a esa ruais movimentada. era dos senhores

Rubens Pe ira Olivl,'lir�, Cesar Batalha da Silveira e

Aldo Alme a. Participando d<:t mesma a bonita De·

butante r.yr 'ia Tereza, filha do casal Almeida, acom·
,

pimhada d jovem senoor Gilson Hénse.

tins, com sua bonita vo,.z cantará �s mú·

ita, Gigi, ,A.pache ç�n.Can e Paris ..

,'
Pa·

re\'Ísta Douce France. \ '.

------:--

/ � ,

"A Ta�a 4e Fel", 'rolÍlance (:lo autor catarinense

João Steuc1el f\l;eão, lançad'o rec�ntemen�e. na III:a
Feira do Livrq, recebeu os melhores eloglOs da atrIz

Inpa Alvares.
.

� �re��-;; aeIU 'a :visita da Ceg�nha, o· casal AI·
_. 'be),f,Firiardl (Jllracy)�
�l ....,_'

l' -- _" _"
- -;

o Peputad.o Ferllando Viegas, em sua residência

reuniu 'Um grupo de amigos, para um coq. em home

nagem ao Diretor da Carteira de Crédito GerB.l do

Banco do Brasil, dr. Paulo Konder Bornhausen.

�����--------�----------�------�
"dJ.

....

Clfnica Sta. Luzia
UK. NORTON MA'RIO SILVEIRA DE SAUZA

ANTONIO LUIZ MOURA GONZAÇ-A
Doenças do apare1bo respiratório
Asma - Enfisema - Fibrose

Alergia - Testes Cutaneos

Nebulizações com pressão positiva intermitente
, '(BIRD)

Consulta com hora marcada -;- Atende exclusivamente
. na especialidade

Ave. Mauro Ramos - 209 - Flori'1nópolis - Fone 2116:3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



a
solvidos, eis, o que nos in- ciosos, não os considerando
rorma o. grande

. hist,oria- senão pelo que êle,3 sao, ís

A constante leitura dos dor: <IA Holanda, ainda que to é, senão como uma; lÍ-

textos históricos, mesmo- constituída inteiramente sõ queza permutável :Jue tirava
sem intuitos de erudição, bre o comércio, 'não' se ocu- o seu valor não só de fies

apenas para ir mantendo pava dêle cientificamente serem de uma natureza

o espírito "lubríftcado' C0n1, A. Inglaterra tomou,. pelo. não consumível, como tam

idéias mais etevadas do que contrário, por êste gênero bém de serem sempre prccu
essas que constituem G am- de estudos,. uma paixão rados. Ele viu a ímpossíbí

biente mental de uma 80-
. proporcionada . à prospo- lidade de regular o prê

ciedade em violente .esta- .

rídade do seu negócio, COl1- mio por uma lei, assim co-
._?

do de transição, corno a quanto não produzisse au- mo de proibir a exportação

atual, é uma {Ias sérias ne-
.

tores tUósofos -Ó,Tom�z .Mun. do numerário, e reconheceu

cessidades observadas por que ai foi o apóstolo do s�s que era um roubo aumentar
.

todo aquele que preza seu tema comercial, (Tesouro da o valor nominal a exporta-

próprio esfôrço de aperfeí-
.

Inglaterra pelo -comércío es- das" moedas, (O grifo e

çoamento e não quer
-

se trangeíro, 1664), estabeléceu' nosso).

expôr a deixar a casca gros que "o meio ordfnárto . de Golbert não conheceu

sa do envólucro terreno' aumentar as ,c·l-iquezas 'é o . decerto essa ciência que se

sem. ainda ter possibilidade cõmércío exteríór, que tem'· ensina hoje nas primeiras
- "de fugir à atração do pla- . por objéto vender aos es':' \]i'cóes. Ele não teve idéia

neta .. , assunto de suma . trangeiros para. mais do .que' -d�. crédito, porém o bom

gravidade para um espí- se consome de ',l1€1JS i;>'roou-'
�

senso prático'guiou-o em

rita, embora saibamos que ·,tos. É -precíso. por isso :'\'en:- ,; medidas que, naquela oca

ainda sujeito aos .sorrísos : der 'bara·to; pOr€m,. conro 'Se '.$a'O, .. adquiriram: à Fran

desdenhosos dos' grandes '�há 'de 'vender ;PRr 'pr�çÓ '1;>ll:�- �: ,ç,a' uma prosperidade tmen

orgulhosos intelectuais, 'tão, xo as,Jri,dústri'as;)de uras país :. �a.. 'Rama. nêsse país em

cheios de perversidade. . 'em,9�le o-diÍlli:�h'o é;ji$iiri_·16�,1;>qpahdo. êle se enear-

Nos domínios da "mestra dante? Mun (não·· .o diz. Sir.' rêgo1:t da díreçao das rínan

d� Vida" jamais deixa de' Josías. ChÜd,' escrevim,: n:� '. ças;:;52: milhões "de dívida:

ter autoridade o velho oan-, mesm:O- sísterria, um 'cUséuri, : 6'.:1;eino, pagava 53 milhões

tu, como diz um dos _ sens so sôbré .o coméreío. (1670J: .de êaPitações; mas o reu

biógrafos: "Cesar Cantu A rarIdade dos "rti.etai$ cau-. dfnieu�o dispomv€! reduzi

cansado, desiludido, mas .

.
sava ; grande' embaraeo ',no : .a-se" a ,31. milhões, porque o

não, abatido, não vencido, e tempo de 9U:ilh�rIT{e;:', nr: .�:,r�st� era absorvido em _?es
que continuou a trabalhar. ocuparam-se, 'PQt��nto;' iIi:l'lL: p,��as 90m a arrecadação e

.até aos 90 anos, até :1895{ -to dêles, .o úocke,,"tlu.bljcolf ..
<: em :'lucros para- �s eontra

ano.' em que morreu". E a as suas. oonsídesações- SÔ-·,:. tadõres. Golbert introduziu

propósito de comércio e 1e_ bre as consequênCias da 'r'e', á ordem nas finanças, em

economia, em cujo bôjo se, dUcão do, intúesse e·:da"à.l-·' ,hora, .'com verdadeira mii.Cl.

ericontram ós mais sérios ta "do '��üor dê diriheir�'(:': ,de ferr,b;,no reim.clo de Lúiz

e graves problemas da atua- 1681), a�sim como,o,utios es, �IV. Fez mais a favor d'1-

\ !idade brasileira, qué pre- cÍ"itos sôbre a" importâncIa ::classe ,laboriosa f da pro;3-

cisam ser ràpidamente 're- da posse dos metais' pré-:' pe,'ridade da Fr'l lça, do que
_________--'--'__--'

.

-,.'-_'.,.,__ - : .,;' Luiz. XIV pôde destrui;".
. � ··(Ca'ntu - pags. 171 a 1'19,

" ':p�sS'�m, 230. 'Vólu�ne, eçli�
.' : ,çâo� da: Eclitora -j'13 Anj.én-

DR. NILTON PEREIRA:� :',
."� >.'( e�!l, d'e 1946).

,
_,

.

. ,:\. ,::""
: Pàrà: quem, n':�') é econC'-

Advogado
.

.;... . ", '·m'ista; como, o obscuro �:1.-

ABELARDO H. BLUMENBERG' e PERSI 'lbiscadór destas "CARTAS'
" aSsi.mt

..

os de tal ::laturezr.

-A. HAHN serve;m ape�as para úm 18-'

Solicitadores ,_ .' ',.
-

ve discretoor com (IS all1�-
_ ..... "': veis leitores - int8�·e,;.,;a.d!"s

A.ÇOES: CIVEIS, TRABALllISTAS� CO:,;, em. questões flnanceb>,<;, in

MERCIAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, .ETC.· qustrütis ou,> COl1'lew�Ü!; .. As-
'

C h·,'M f" 0 ....1··
-

- sim, discreteal1do,' f!)lUOS
Rua onseI eira ara. 48 _ ua a '2:: olhar. para uma t8,ÍJe:,�� .de

, : câmbio de 1888 e en:::ont):n..l
mos: pêso argéntino -, ...

- -' '. _ 1$�65, Pêso u�uguaL) '18765
. Franco S360, çiólar �S030

,

libra esterlina 8$890,.. e

cOnll=Atramôs co'm as mt(ti�13
.

'. .; .

.

campiais fixadas e� ....

.29/9/964 ( JORNAL DO CO
MERCIO de 2':10-196,1; i:'éóo

Arnaldo San Thiago
•

CARROS USADOS
Vende..se ou troca-se I

\ ioC.

l'-'Aero WilIys - 1964
1- Rural Willys _, 19.63
1-.- Aero Willy:s - 1961 ' J al:gentino Cr�$ 11,60, 'pé':lo

. Uruguaio Cr$ 81,76, F._.anco
1,- RuralWillys - 1962 .

cr$ 370,10, Dól�r c"$
,'. Tôdos os' veículos encoritram-s�' em ',per:. ,1.734,89, libra' esterlina (r$

f 't d'
- 4'.9�l,27 ... FiCaníos est1:r-

'el as con lçoes. .. recidos! Veio ....nos ao pe'J,,:l-
Ver e tratar com o sr. Lala:u �-à rua ',Fe- . :men:to, �àtur�iine'nte, �0'11

( lipe Schmidt, 60.
. veemência, aquela d�clar,.-

I

POR<E)UE NÃO TEMOS O 14

Não mantemos nenhum museu de "relíquias Oél'8US"; WIJ :notlvo

Fazemos questão absoluta de oierecer rapidez e' conlôrto: outro
,

'

O 14 bis nao oferecia nada disto e nunCQ velO Q FJÓrianopolls. I

,

A Tac-Crpzélro vem todos os dias (coisa que ourros não fazem)

nos melhores hor6riqs O avião? Convcúr, padreio de contôrto e

rapidez. Contmue prefeí.'indo 6 Toe-Cruzeiro.

f
TAC - CRUZ.EIRO DO s

Ba�ta. c_omprar a famosa' Máqu'ina de Costura SINGER*

(qualquer tipo), para Você ganhar de

,banqueta (tipo lux;o), equipada para
Cr$ 14.850,00.

ção de Locke de que era um

roubo. . aumentar o valor
nominal das rnoedas, verl

fícandç que nao S-Oll_lOS 1";5'

que aumentamos êsse '1:!,l'·r

nós que temos riquezas i

mensas em matérias primas
que cultivamos os campos
com extremos de amor p'>

la terra que nos foi conc=
dida pelo Criauor, nós f]U2

dispomos sem poder' d13P Jr
.

de ouro e outro') metais pre .

ciosos e gemas valiosas em
inaudita abunnancia... 1'\1-·

guma COU'H de errado, Je

muito erra.to, o e obsoleto,
de muito obsoleto, há l�e

haver em nosso sistema fi-o

nanceiro, em nUtSOS procss
sos comerciais, em nosso de

senvolvímento índustrte 1.

Se de outro lado, verirtca-
I '

mos que as aç"í,,, da CO'�1-

panhía Siderúrgica Na >'c

nal, que náo S(.I nos for

nece o aço de que prec'íss -

.

rnos, em suas diversas mo

dalidades ú�is, mas o está

exportando para aumentar

a riqueza ,na'Cional, como o

aconselhava Tomaz Mur..

ações nominais de Or$ ,.

200,00, foram cotadas s.té

a Cr$. 1.600,00 ,Jorl1'al do

Commercío de Z·1(; -!JG4c,
'chegámos à conclusão de

'que' o atual Govêrno est.á

cuidando seriamente cl;� rt;.

abilitação do nosso c!. ódito
--' e com isso noo fpi;G:ltf1.-

.' .., -

EqU\pada.

" I
.!
I

..

I

mos.

Para alguma causa. ai.nda

serve olhar-se um pDUCO
para o passado, atrJ.vf:s da.s

frestas que somente á Hjs�
tória sabe abrir na. ('.Új)'..l
la terrivelmente, escurece
dora do tempo:
O nonagên:ir'" C8Uni 8:ill

da nos pode dar jiç6e�:. !Jre;.
ciosas -e se ) r�I'an.je Pjt�:,
em seu discul"w Jé' ch:as

horas,' pronu:acúd:l nó Par

l�mento ,inglês em 1-7fi3,
contra os·, 110r:;,ol:es ria. es

cravidão, I po:le :r;roJ'etizar
sôbre as possibllid,-ó :le; de

vir a raça negra a utilizar�
se dos frutos dQ_ ';ivUizr.çã0
para organizar-s� em Esta-
dos tivies e independentes,

_

como o está Jázendo, tam

'bém ulu austero o:Oset"lad�r
dos tempos houiexn:)s {O-,
déra- afirlnih· lue� e111 ttl'e
ve o Brasil tera :15 S'.la.,; fi

nanças bem or0f;!Jadas c o

povo 'brasileiro t",rá cm S211S

lares pão abrmdan�;f� e t::.an

quilidade em S,':'1 tr�ü'z,nlO
fecundo.

É formidável! AproveiteFA banqueta de costura

Singer tem a altura exata (feita sob medida) para
, você costurar confortàvelmente à máquina. Já vem

com bastidor, tesoura de 6 polegadas. fita métrica,
agulhas, carretéis de linha. Nada mais prático para você

guardar todo o material de costura! E a banqueta
acompanha a côr exata das. máquinas!
OFER'TA: DURANTE ÊSTE MÊS!

.'IGtãncám "
' It I

pa' .

PESCADORES -DE HOMENS
No EvangeI:po segundo deveriam ser os propagado-,

Mateus, capítulo quatro, res elas suãs doutrinas. Sa-'
"Ê o pÍ'incÍnio :lJ fim" -

.

1 2 d'• verslCU os 1 em !ante, en-· bia Jesus que' estas doutri-
dizia Talleyr::tnr,l, rd'eríD- contramos'à 'narrativa da nas que lançqria haveriam

.

do-se à expediçao napoleo- .

chamada: dos prirneiros dis- de "alvora.çar o mundo". sa"
nica à Rú�sia.. E'et.amos no cípulos de Jesus: bia, tarnbém, que se\l minis
princípio do fim daR an- Uma vêz iniciadõ o seu tério terreno. se/ria e1{ígub e

gústias naciom,\s, podemos ministério' público, faltava 'que continuadores deverjam
agora afirmar. a Jesus escolher aquéles que esta\ pront.os para serein

imediatamente lançados nos

campos de atividades.IIfon Steingraber Sucede Waldir
Schmidt- na Presidência do Clube

C. R. limoense

. A morte de 0ruz para' Je

sus era- mn· plano divi.no do

qual não poderia evadir-se.
Ele mesmo declarou que

"como Moisés levantou

a serpente no deserto, assim

importa que o Filho do ho

mem se.ia levantado". João'

3.11:. Os discípulos deveriam

te\' ciência dess'1 realidade

e e5tarem ipronto's para a

nunciarem-na a todos' os po

vos. Aquela morte que de

veria de const.er,nar o· mtm

doe que até hoje nos apia
da, seri<1 a salvação de to

dos os homens. Gr'lGas a

Deus que Cristo Jesus foi

morto, pregada numa cruz,

em nosso lugar, isto \ é, no

lugrr dos que crêem em seu

nome.

P0r ter ,Jesus consdênnia

de f:ua fl:'nrte e oue l<mc"'u

Fí0 VRemente anêlo 1:t;-tueles
hw--ildes homens. oue '08S

"p.vn'11 .i'l� m�r[yfms do )1''''lr

"9, 091i'c\ja, ""lTinn.e anós

'nir e eu V""� f" ...",i u8sf'1"1o.o

re� <'1e h()""'f''1�'' M::lt. '4� 19.
0-'" ",,, ... i'1 ila hll....,.,�nin"t;le

�e '1 ",,,p1,,� h""",pns não dei,

X<1"'''"m ;n"lqNi<>t.:>mente sllas

l"1'>r'l ....� e C;pml;�''';:ern a Jes'\s1
Nfí'-' t ...,.,,,'1<:"'.P"'" o ne��H:r uei

'-.:p<: ,..."ln n",",.,%'l'[" homp.n�?

j'iTpro ,.,.,�()" ,.:11'>1"" e ile outl"ns

0"1" 0",';<1'1,,,1 .".,<11"1<>;""1' o11""'e

cer'1>Y1 q (;."i�t.n P.�t.<1V3. odes

t.inr'\ p,c:ni.,.ih1Ql rI�!:I. hll.l"r}q.ni�

dqr'!" l\T;;n fA"<:",m fi,;;s 1'1.0\
sel1 ,....""t...." e "1S dOllt."inHs

de ri,.id,., n<in t.",.i",..". t.<I.lvez.

ult."'>l.uassa,do 9 primeiro se
culn.

PO"f'1�l' hnmens é a tarefa
do r'{isp,ínnlo de r,·;c::t.o .Jesus.
..Tef:l1<' ""lvfl. 0 hn1"Y1"'lU n"ra

Ctl1f' p�tp (l 1':1""9. �I"}mnc; sal-·
v('� "V)r'l,""<:\ ep"""11. r. ()t:;, rn 1 P pc; ..

O'�radicio�al Clube Cultural."e Recreta
tivo Limoense, elegeu dia 6 do corrente, a sua

nova diretoria' que regerá seus, destinos ·no

período �ompreendido entre 6-·11�64 a _.

Esse evento marcante, para 'o quadro
social 1imoense, bem caracteriza o dinamis
mo do atual presidente senhor Waldr Sch
midt e demais diretores, pois,

-

foram sufraga
doS' !E'xclusivamente nomes indicados pela SI

tuação.
. Difícil e árdua será a tarefa dos ;recém

eléitos, pàrém, imbuídos estão todos da res

ponsabilidade de continuar a altruísta obra
que vem_sendo realizada" cüjo principal ob

jetivo é _çonclüir muito �m bri've, a sede pró-
.

p�ia, el,evando cada vez mais Ü' conçeito da
I -

sociedade.
Ficou assim, constituída a nova diretoria

PRESIDENTE � Ilton Sfeingraber
VICE-PRESIDENTE - Belmonte Miranda

,
10. SECRETARIO. -, Luiz Carlos Alves
20. SECRETARIO - Luiz Laus
10. TESOURE�RO'_. Osvaldo Wiethorn

.

20. TESÓUREIRO - Telêmaco' Siridakis
O R A D O R - Salvador Bonatelli

cONSELHO FISCAL 1
Presidente: Germano Fortkamp Neto
Membros: Sílvio Arantes da Silva - Carlos S.

\

Mamdrini
COMISSÃO DE SINDICANCIA

Presidente: Osvaldô Silvei:!;a
! •

Membros: Tito L:vio de Bem
Waldemal� Lindner.

Menezes .-

TIm.ClúnA PAGINA
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Ir

�
.

.

.

-

presente uma.

costura; no valor de

,', Marca Registrada dê. The Singer Comp"ny

�

em
de 1jer pescadores de ho
mens. Jesus' ·cham6u seus

discípulos � çlisSe,lhes: ".,.

Ide, ensinai.' tôdRS as i na

ções .. ,

" ,l\{at: c 28: 19. . Mas

.
que

.

dev�'riám' f'lzer'. para

pescá r homens? .. Era 'sim

pIes. SeguI?-do. Jesüs, bflSb
ria aue 'anunciassem: "Ane

pendeLv�s põrqu� é éhega�
do -o reino dos céus"

.

MaL'

.

4:17..Arrependei-vos, rlludai

as vossas mentes,. 'as '1o.ssas
vidRs e. aceitai a gr'lnde' sal
vação vinda tios. céus na pes
soa de Jesus' Ctist(J.

Porque é que o João zi

nho ri quando se fala Bm

aumento de passagens? Res

ponda a esta pergunta
ganhe uma bicicleta novi
nha �m fôlha. As .:::artas po
derão ser remetidas para os

seguintes 'endereços: Rainha
das Bicidctas rua Cons. Ma·

fra, 154, Filiql no Estreito
rua· Santos Saraiva, 37 ao

.

lado do Cluôe 6, ou para a'
P.á'rlin /\nita Írarihalcli.

Nos dias em que vivemos,
muitos são os, que se di

zem cristãos, seguidores o.ç
Jesus. Dizem segui-lo mas

não muda.ram
.

ainda suas

mentes. não se arrepende,
ram de seus pecados. Que
rem ser cristãos, dizem-se

crist.ãos. mas, seguindO SU'lS

prónrias ,pegadas. Caminhos

que o sábio SalOmão .o.eno-'

min01l de "caminho da mor

te". Provo 14:12. "Há "cami
nho que -ao homem parece
direito. mas o fim dêle são
os ca;'inJ:lQs da morte".

A p.i"t,es os incans3,veis
pRc::r:Anf")��S DE HOMENS
est�(l rH:?endo hoje; por in
ter"",p.oio da Grande Campa
nho;> Nf1cionfl! de Evangeliza
("ii" f1rl'"Dfmdei-vos, poraue
(;PN'T'f") E' a UNICA ES-'

PERANÇA.

Nada de

REBITES
Exija em seu carro

Lona de freios COLADAS
� 60% mais no aproveita
mento das Lonas.

r!�SA DOS FREIOS
Rua Santos Saraiva 453

ESTREITO

----------�------�-------------------------___.

A V t S O
A Seéretaria da Fé1�uldaae de Filosofia,

Ciências e Letras .da Univérsidade de Santa

Cajariné1 comunica, aos candidatos que. se

inscreverem aos Exames de Suficiência que
as provas se realizarão na primeira quinzen'
de fevereírode 196,5 'e qne os respectivos prc�
gramas se encontrm à d�sDosíção dos interes

sados na Inspetoria Seccional, à Rua Emir Ro-
sâ, n.o 121, nest� Capital.

'

Florianóllo}is, 9 d� mdubro de 1964
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Crtstlamsmo e '1e'11,�ctacfa,c
. -Fernando Beeker: tanto tl�\",Chl.ha," Com��ista éo, .cuJa;;; bases .filosóficas' ,

"'.

I _ O $.URGl1\fENrO DA tÍuanto' nos demá-.is satélites são·llle !CJI'Ilf-:cidas pelo 6ri� c

,

_',_'_---;-"_'_-'-;:-'_'-,,'-:-----��
..��- ---

DEl\IOCRACIA -' smiétiéós '(I:) mais recénte- tíanlsmo a't,rav' ..�s
.
da sut

',:',

�,,;E 'R'"
",-', .

O'con\ o descrédlto dos re· \11en�'\�il}'Çl1ba), e o fortale se�n;re 1;1'''''''' p. �tual ME;nSfl�"'-- li' "...;�f· ::,' ,I".. O/�� ;: ,'I" �i
gimE'S ab:3c}utÜ:.rllS da época,' cimentá 'rl�s' dernocraoíàs

.

o- gem EvangélJc� I,
"

.

� :,
.

�
que sucedeu a Idade !Vlédü�, cídentaís. '

'.
'

,

O rl"_' ,',r
� �

",.ç;
J

e' com, o fI,'acasso das . cor- -que tnquíetu s�l)re'l1<J.- -.----/'

rentes l1bl?ratistas;:fascistás, ,
Iloi.ra.todo homem preocupa- '�' BREVES NOTAS

é racistàs; 'dos três' últimos 40 cQnl a prob1.é!Úático. ,rnun- C'IN fM�D ,.ie";J$,
S�CltlO?" começou ;1 de8p�11-.: dia\l ,dianfe d�, todos ·oS'Iner�·' �� ,�l�

,

tll,r 'Ü sol. de' uma nova era. cionad(')f;' fatQs hístoríces, '

,

'
.li "":fi"!,

�m que seIria Instaurar, urn ,nãó'é'tanto,'o'perigó, que-a- _ PROGRA'i\v\,"IH} 'III.\'
nova Úpo de cgo\;êm(l, em, carreta í�ar� -o mundo d to:' I

,diversos' pafses do' mundo: taÚt1-rJ.SrllO' dos. reghnC$ co

'o govêrno .d�ínocJ�i1tiCQ.
"

munístas, mas antes de tu

, QtH1ndo 'falemo�} em D-emo- (�O' o caráter" acentuadamen-
I cracia não nos re�er�mos à- te lÍbiraliElta' das demoéra-

recepção. �ui S. D, "Carlos vinte e duas hs, encerraa- "({neles govêrnos, Que se diz dais ocidentais; ,

Goíues, marcando um gran. do os festejos tom um zem .clcmocraticos --, mas O fracasso {lo Líberalísrnc,
de ,acorl'technento "SQ.0Ülu : grande jantar,. onde crrn: que de Democracia só pos- tanto.. índívídualista . i:tu'lnto
O boiiit.o, vestido de noiva "pareceram Inúmeras aIÍ'Ji- Sllem o nome -- mas sim 3;- cal;:Ü�1ista; eoncfeÚi.aclo na

foto confeccionado pelo gas .e .autorídades, quelu ,n10dalidade de govêr- ificil,paeidadc" d:e, solucionar

\'0i�tl;lrC)r,0 Lenzí e bordado ,�(21 C-:LUBE DOZE, de' no e)i,\)!'es�l1 '1[\ Irase de A· a' tPtqjidá.qe ,cios problemas
pela �ra. Maria Cal1(Jid", Agb;;to, ),1rõxim_o sábado às ,brahm).l Lincoln: "govêrno' da 'llumauidadp, parece 11P..O , ,'" 'I ,,'

SChaéfei" _:_ moc1êl�; C�l1 22 h8., str4 realif;fl,-�O ,1 'tc:.:-' du povo, pelo po:"o e 'para ,t€)r co,li"éD�ido ainda. os re!\- Cinc RI11Z Nãc h&y:, rja m.oti\'o ;�e 'lesel�eVer isto pois
cetill1 de sedf!, pura O ca-� ta denomin,ada,. "DOUCE OI,pOVO"; ou ainda na" afiro '�0'1,!�q':t.1:S' pelas democracias Fone '3435

' ,

há :livros na F\,:jra" mas o qUe. me," intrigou foi
s(�l Percy (Virginla)' 13orb:'!" F'RANCitl", cotp. a, par.tlcl- 111!1'<1).0 de J, Maritain cj.emo-' ocidenta'is ·da nocessidadu às, 5 e' 8 hs. �

entre os' pa.dripJ10::. pação de 40 "brotos" e ';0- oruda é "antes de t'ijdo Um<), de Inalo? 'êlifàs§'(, cln ant§;.1t,t- I
que êstes livros pod.enl ser conseguidos eD;l

,

,sEGUIRAO hoje, panõ' vens. A orquest�'a ele! Cu::;.- ,filosofia geral (la vida ilU' co 'esnfritü:' democrático, des· Gordi)ll Scott
1,' nossas, livrarias. l1ão apare0�ndo uns do:;

São ,Paulo, o Sr. e St'a, Se- telan, abrilhantará à noi-", mana @ d�, vidã po ftica, lihpra]i.n}.He.,o assim as' os· Yoko, 'l'anl 'I.:

nador Atílio (Rute) Fonta� tada, Decoração de' G",'::"- q,em ('orno um estado de os· f'i'0"',"" 'd",m!)r.r�aias atuais, � em __: muitos Jivros :que' circuJqm pelo país, Se é

l)a, 'que �lá�poucos dias :e- bellotti e figurinos ela 81':1. pirito", A liberalização das' t}emo- "

.. , f fI; 1
•

' '1
..

t" t·tllt' "",. (:UE'}\,R'_L,u,L'jDf}",' rara :azer urna 'eira c e livros \lu" poc e.íl tf'l'
gl'eSSararlll (!le' -uma VIagem, Jurema. Gonzag:'!.. Patr,o r-raCl>',S, qCl( en: aios con5 l. � v, � ,H'" •••'\... '0 ,

pelo "Vçlho Mundo". Em nesses _ Srn,:. Neusa Tim '}--;�'ta ')'ClcliRis;ão � de �ul de ta', lYU1.ne.i..'a tlmi\. 'crwicJt)- DO GR,-'L�-.KH,AN
.

'FC:: n'; !,'é;íÍOS em' Jlosça� bvrarii:.s; r;ão \Tejo n-:-

111'c'ne1'ra $llnpla, Que nó:o ex·
I

te, T','ea11',d51de" a,ue o�,' Pá'íses
'

avião especial da" SADIA .Cesta;, SJ:a, Rosalla Ma-
'

,

- -" CinClllp.",:cope i Tecni�o:?r "'?ssidadE" 'de 1 ,?I\lanl.::rr barrac2s no meio da d- .

Tt'ansportes Aéreos, uarti- chado' 'Pereira; Canllé'�'l
GÍui nenhúm dos "reghpes" subde&en�olvjdoR, ou' em via Censur:\: -ftLe lO 1..-S ' " '

'

rã'Ü à' tai.:de. .0 senaàor Rosa 'Caldas /(' Elizabetll
ou das "formas de govêr,no" de désenvolvimentO, ,a.o CCln-

, :'" ,1�df'
'

O cRrnaval "será qn mélY·ço. Uina coisa
';que a trãdição clássica re- quistar, sua 'auto,n'omia pO,lí�. l'

'

d b 1
Atilio rontana, e+11 diver- Bayer JorO'oe, A'.j,i"e;:;,�ntaçi),o '

. " , ", t ' "" ( f ç"oJ'l'eci�' a' c no""o novo cru como r r,

conlleCC\J cmno le�ítima, is· tica, -iJs m("is d",s vêzc'J (lp, •.•,', . '." Iy. '�L",' ., '..;c', ,.."" ]:':' .,,, .' -('�

Bas Cidades,' de Santa C ..,- do cronista :Jo�Hil Celso' ,,"
'

, "'I", ' ," d 'dr'd "

to' é, compatíveis conr
..
a di;;- ',�"'l::f,l.r.;)p"s� i;\1il '�'ln�r",....,tF"S ql,a,se to, CS os povos e sem liVl a os ',curta

tarina, ,manteve '�ontado Pamplona ."
' ,'- " 611' Feirll

,
'

' ' , nidaí:lc humana, Pode as�in: lu'�.r'",. '�llwndo sh trat" de .

.

'tI
" '

"

c{)m amigos e corregioná··, 21. DE Noyen�::CJ - r::ailc, um regimé monárquiCO se�; ooLar "ela óscolha cl",cisi�'a m._e_ 'agclll ":,' ,

rios., �', das Orq�id:as no c, ul�c
.

del1{oci:ático, desde ,que' es- do T8r.i1U";' {�ue' deve,r:) r:t!i.�: Com .".h",';f•. J '_', J.�I' '

",' Aqui: no Brasil há muitas' metragens
o DIRETOR da

.

Carlos '�o�e de Agq>l.to" (;<)!H o de.;;;:, teJa:' ele' acôidci CÓI1'l' este es> la ern: dj�cãO da' pJ'ópria e.. POLTRONAS ,ESTOFAí:MS, "

,
"

�

Hoepcke S A 'Dr" Fran' fIle ele "nf' t' 10('- , ' ",.' ',' reabertt:l:êl uo LAl''I'O curtas que- são ,J'ornais, os dites documentá-
, ,-, ",

-

- .(.{, N:\ cr:ml",,;ao 'ta4o de' espírito -e caiu QS; rnàncip�dí.(;, noHti,·""
'

,,(,�,",'. J
•

cisco ·Grillo, e'l1viou' para das debutantes. cü" ,f)anta t priRcipios desta filõJ:i0fil1�'. ú,uea e' soc�ai; e, não poúcas 1';o's q'U+c nada rpais Eão do que propaganda;:;.
a Feira,' da Provid&nci:a -- Catarina 196f' ·�,1:iss, Brasil (",TO ,en1';',11' t'o, deUl'd';; "a 8,' ',n',,' _. d'" .,". CiNE l�ÜX 'I' . ,

barracas d'e Ran;'''. (�"lta"l'-
"

' , "
.

-,,- ,y 'J "c;Jíes. 8.5 renlocraClalS OC1·
Y

.. ;iar"II:l'.en,' COin, O fim de homenágear uns, e expôr os
Q """ _" - - 64 Angelà', Wa;;cotlCt'(�CS, phclão 'que abrange. êste es· d�tais �ão tãb po�('a atra· '-..,

" . .

na, iiun bOlüt� peça (té estará p1'es,;nL0'. 'tacto de espfrito: jn,'i:1D .. ',�;e ent,es,? e<;jas jQ\'@ns. :13PÔC!"
Lilü

-

Palll1cr .1" proàütüs' de -Ul'na fábrica, e 'ás::,im 'por diant�.
ren,d,as d,a Fab·rica ele J'�eD- DA Correspo'l le to

' " '. �- C.ll -,

,

I d B'�
.Q'n'v \so- nutul'olm,ente a ul,;"':Y·5;.�,r a0,�b8.rn jo!�a,ri.d,o sua lib(;'r-

O "','\LS() Tu'.·�DOR
Jo,' -

.A'f'C','s·c::lr de viv:r:I·mos'em p]cno século'XX,
das, 'e Bordados H('1ar't' ),'", 'C'" C I"'SClue "'.< '" d f. l' .IC """1". n-

- ." '''. -:- ..'1J...�- tódas 'as, ,emai.s .01'111::"5 (e dade, n:;lS garra� do m0113tro ". '

-

H
.

1 " S l··t
-

'1
" ., " '1 • u'S'Ol1 Tee:i.icoior. d' h

' , d
.

L t
·oep'C{C, OlCla��ao. (:1 ,LUNO baile de gala, do governo parq adt)tar aqlH" s,J"fético.'

'

VSlavl.'l on e'o omemJaquasepo e Ira. ua, en10S

Sra .. 'Mirza Ra�llO.'1, ela G'!aruny, de I'w,jal, R)'1",)- la, q�te' es.tá CXjr(J'Sf' "', na de,
,

,- -,

, de:,. c1Jr\ja�-nos d,iintc, de nessa tão alannan-
Guanabara. .-. '

que esteve l'epresentiJ,do finic80 'clt;) A. LinC01n, 'istó é. Quantas \ I'",',�S as democl'r- Cine GLORIA .
"

.ENCON'l'RA-SE no Ri::> pelas" debl�tantes - ,\l'j'�te a, f\)1"'l'8 ti(mjoer<i.t,;.'�a de <;fel-' ci';_;, n�o' ",;e)".'í.�am dá 'má.\3ta-
;."

.-
(, 'Estl�eito ), t,e mentaJidade:

de Janeiro, ) Dr, RodoLiQ Marià (HeiÍ c'Maria· :8tl- vêi'nD. ,.
, r" �;;ara o' que recebetl 'ac�'r- Fone; 6252, Quando 'descobrirão que são' os docu-

Fernando Pin:;o 'la Lnz, gênia S.ch,::ü'f:e,r -:,-, O Sr, t'::, " •
tadamente u noicne de impc· h

Delegado' do Bl;>TEy, 'a Sra. Cid 1'I�'ene) $!:inLl\t'fl,. _Di,na das c".ract�ris�icas, do tiàlis!uo ecdPômiço? QU'iOn- ,,-- as·5,e 8 hs mentárjos iU)l'a 'arma poderosa para finnôI'

serviço da. )�ept'l"ar:à,)
.

que felizes com: o nasci';'lC;:,t'l r�gimn' demécl':iHoo é fi ']í, t:a's vêzes não forap'! as Cio- �ine�stas. e�qu�Dto jornais 'e. pro"'agandas só
dirigi., de S�lU;::"1JJ'1:ni0gfmita DENI- llel'éj<'.dc de. op;;,iIO dê c�'da ]ô;1hs' l,i.!dibtj.adas"e' cf.polia· l\Jlan Jones ." .. '" -

CIRmrr:,OU rü: "I,h:;t- SE _ Com �. jovém gUIi;r- povo por seu 'iJIÓprio r3gi· -das 'Doí.'. regln1es 'ditos ,de· ' Jea�ette Muc Dona1d;",
• P?derão' fanTI,ar Durguêf,es e i:udidos? E pre-

C(1P'';, 1. ·cari.o�ü ,1f!}se:y' Sa- da, a garôta Gertrudes me d('" govêr'no;' ou' se êste: ,n;,oc;átic{)s,; c�mo ,pâtece á' �'A�:�l,'@fE, ,', ('.lSO acordar para' a' rea\1idade e pensar no, fu-
boya BoI.'bqsa:, a('Gl'!lpani1�" Stol, dia três, festê:Oll aril- , já exi:.;t'e, "pr)r sua próprhl ser �'caso . dQ salas2.rismo • r. 1

' ,

_ E"
., Censura: ;_ até 5 :�n , 'lllro de no'!:;s,o Cinenla' que ie izment� pareee

da da Pro.fe,:;-:;r) r", Ana ,1\1.,,- vprsário, na resicl("ic,a flC consW:uiçao. -," 1og1CO, no português il1stalado desde \.

ri� Cala;do. -

I '

shs pais Sr. e Si'a, Kurt elltan�, q�/guaJ:qu-61 TSG}' J928l Quanta, ra�o "po�suia estar "crést�€ndo',
\DE,Gí\,ULLE, ·Presiden:e Stol. às amizades (:8 C'r'êl- me ou consutuiçãb'd,;?n1oerá., o gra:nde lider indiano Nel1" Cl",,�."·_P�,l��_�. ,�" 'i.: t'JOR'GÉ R013ER'f(j'BUCHbEB-' .." �

AO ENCERRAR esta ';0- da França, estarà', no t ri1d.rs. fon; ':1 ctl,mpri!1lr-l1- tl.cos:':'sé·não adota'r como :ou, parà afírmar oJ,le "se: ó -
., ,

-

Junn. ontem, n. tude COLllen- Brasil" :t;ecep(:ionllr:)o pelo ta-la. _( As '::>l",tVi, I'f)'[tlha prindpios" pelo n1enQS dé\'(�, O.:tmuniflt:ho .�§ rui''11': o colo-

tav� -se' o nome do GeÜe,· Presideúte' Castelo i3J.'Q..n- MargÔ MOl'i {" .� '.I-�t1selys' r,j tOll11U' 0m, considera<,'@,o nialisn'o é i.úfinit'tnlente
ml 'Pa;u19 Vieira ela Rosa, ço," O' grande hdcr fl\H1C;:';'J, IztlJ) ('I. COrl'ég" ,rt:el�':)clO�1a ...

· 11fJ 8"trntur3C'2.0 de S'JaS bfJ,' ])io'r'''!' 'Qüailtas v�ge",: p'fE'

P efel'to -de' "'lOrt'''10' - /.., ,., 1"
.

, s(�s. t:mto o "resn,eitô da di,,· �,,,-:lh"»,,',',.ns "'c.'jn' rla, nãi'l f(;l'am
para r � '�',

- e nCl"IC�a em ',Ot a, o; m1- l'a'11 s(jas '}i.l,17il.::I(.':l ]1(\<:;
- " "..,h" ' .

I' 't'·· t'V , , nic1ad0 hlÍ11luna qmHl�()' o,s' 'I, (',.rh", "<;,"','1",3' .a�,}�rra{'"õés, tou-
po IS, com o ap,olO Cê! G- prensa 1\� CL'l1ac'.ot\lil, ::'jgs çl,E'z ,c' "Pl,Z.,'�, rC"fJ"cl1j'U-··

' - . - ," ,

,
'. dií:!E;1jtf)S de c'lda ' ci.d.arhiS;'. 1 'lo.

"

"0e- tanto a
dos os par,tidos.'

.

ABIGAIL" ,I, ,:b,bl.'�l;, lllo:lle. c.olnc.:11l,!.:a�)j.) );'I'J-'
,l'a ::"'(","01:;' na,,' �'

'
.

"
- I " �e 1-al não fizer. l'í ,,·/tn 'tv{� rri{�HnG.s e' ásiátié!ts cruento

, /' <.bri11 o qe3: �-" !j:1<; ;11'Lu- '. (j�' PQva _.- ;loUiUt'o, :"'i- rl,;";\, ser eh�!l1ach d""10�rà, �"":ll-a,n�('fic�n:>,�� comGtidas IJe
"'fEDA 'Silva, ontcm -, ,)�- �ant.eil do C�uiJ:J d l ':;O�;!!il., versariou Maria '[;'lei lht-' ,'_ ,

"'.i· tico tàl regime de' govBrrl�1, lo c'olol1ialisr;lo ma'scarado
la SADIA I via'j_ou pltru' São SE;GUIU 'J1l�e:n, pua o • ti�t.oti - J\:Ia.t'cado j:ara (f • '

,'- BaSf-;aClQs i'IH sentenGa, rlé
. com, ef'EldéndaiS dm.nQcráti-

Paulo, ,onde concorrerá o '11;,.ü c?.siil JOl'lJallsca J:o'. dia 'M de no,VC:1.1br.Cl () ,��-
. ,

,

,
,

, Henri Bergson dt' qu� "81 de-'
Úfulo ,de'Miss Objet.i�'a 111- �:c .v1elldes, ,em vüt((.em dé

. sB.mecnto de l':::J,t;:ilia Perei- S ' ,

tBrúa-c.·iOl1ál. A casa doéÍhn, félÍflS por dive,rs:1s í':jd·J.des
.,

l'a com o' Sr. Od)·.l_' �;;",,!i __

mócrB,cia ,é de e��érj(;ia e-
.l. •• v?,n'!.fí1ica, ,podeixl(js afü'máf, .

lhé' üfe<''éceu .u!lla:, bonitii. ',it-, 'L ..c. 'e R G, S. ': "',T,ir,:s Dl_'asl'l _:_ ,(;.,ll_g�,'", de"
'c • "" .,

4 .
" � - c'-·· tflr!f1; " ('!e<rurmi.êa, que '0$ 1;ê-

h,ôlsà.', de -lJU,H,'J.,ti, ' c-i" bana - 'A ASSOOli\C""ÃÓ' dos ,Ve- Wl!SCânr-el,'l_o�, f'Pr,; ·.I1.o""lelp.
. , -

.... - - -.,. ,�, . r::i"nes delno(�l"átieos, l'1ue' e-

'l1e!tãó" eompJe�nei1to). êJ IGil'03"'da '01a$80' 'Sha.r')ie l'l,0 casal" ,Toão ';_nt6�lio ,. "

l�
• ." 'yi�Hf'"� t1fl e . eXlsb�n1! .

estão
'tr1tjé '�tipléo que' Yerla:, :"'-1.'

.

ce F�-orià1l6:rolis,
.

r "àÜzou CM,arieta,) Scha,,;fpr'"- o longe de .represerth:ir a aJÍ-
:apres?ntar pró;;;�mo' sál?à- dO'llilígo. Irl}." 'li7er.sa� prn- ,Jém'alista Ja';;w rvre:ldes; t'" 1

'.' .,' "

'do' '\'Q,s ''do 'l"�g·a.a' ':L 7l;b em ,�llliYeJ'sárío cintem. _ ne- .:t1<l'·n\ (�-w.'0ra1Ia, il1;r..� que
•

_

� .' ...
_ ,> >',' ..-.'

.

11}l() nD��7nr'1, QutrQ�3�11,: ele
EM' BluÍ1l61laU, S2.!J'.1c!'J, J'0m',:,�',<iént ia Eu,2:Cnl1;:'ll'o ··ce!;pu ',1',:,11_([11,..< \)°".1_'. li', ',' C',l- t ,_ 1-' •

_ _ �", .
'" , (�n, �1 \H!!", )llllÍta� vez�s ('le-

r... ' �n� 1I"''I(ló 'CHf;all1,e'.lt 0 ele 1)�. Jo�o .:M\v.;'cl, !3Í(IL:el,;a, fé it srta, A!1ce Tllmell - t'1"'""r]q5 nnr tôdo, '1, f!<:'Jécie

Y6d� Borbá, 'com ,o Sr. � pjretol.'-G,_":�,l \ ,10 v'�1.1(i1'{a- Sucesso 0' Bidl" .-:lo 'Ch'}pp, de "hipoctisi\1. .políflc!i":. rJt'C
b'-_�<J' ;V1Ú�l:li.'- "��' I':r"la lllP;lCQ ES�'l('ll�,i· de (1)I'SS' rculi�ado i'à S, E, BJ.wlfi- dito:!, entenqer aos j�crl1Jtt!:3,
Mátriz São Paulo. i\'l('St;,l- f' 'S'.J·'0:1�'1""-): 'r.;'fjr�,!':n clis- 1'(1,:lt0, :.-abç.d6 .p.p. -' De que II ten�ativa / dC','or;;:;iti·

10. l\Ptjs o . at o re'hNo110 P�lt H_,l'} .., � i � íc �,r... ''';1 \-""1i/.:,. �l niVP14R:"i"io aJ"'..Ulnhá, o in- (!P n�11 hl:(,l'C nq��ç;�'''R R, ::ri�

!,l"l'r!o. [JS (';)"l"nJN:'I{;ôe,) <:e 'l!'l'st-rjal Holr J:i:l'be e a Sra, 1;0";" como fraeo-3so Cnnsu·
pro!og'lincla ,(bs hovc <:(3 13nn;0 (Lote) M8..1tiche,. 11111do.

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

--::-
--

---------------í- Tal foi? engano em que
,',

'.

iqdclirsm os nacionai1?,s,ocia·
listns fllemfies, -condena�l(o
p·n �1'�a'n8à-eeirnento �1 0n
f ;in "<:,'·"'111, flln(l�fJa nmúl'lli
(':' rOr 'Paim'l" e sU-O"uumdo
os n2l"ti(1f'� dGB1ocrático's .

]\To entanto, o' OUP a"sisti·

'�,os' com LI qúed:3 do rarl<;
"'10 hitlC'l:ista !3 do :hsr�ismQ
ii A. li,' 11o' fni ri, solidificnl'ií,o
jlo dni� ':t�dip'1,ec:.; d� "rar::'"tr
fr0l1tlllmente npostos: (I �'Í:
t!'lihrislllo niSSO 'c�m tr�
elo!') os seus er)])sequentes �

[lda:---�/-��-I'_;;A�"�P'E"�';��-��-
,

',-' ; . T. (,'
'.- AVISÔ

.

1 '.

,
.,

, L;�A�O BARTOLOMEU"

Baile das OrQuídeas 11 de Novembro" no
.'

Clu� DQze de Agôs!o
.'

F EM PARIS, será ínau
gurada ainda neste IDf}S

,
" uma' exposiçá,o hltenacional
de pinturas, onde', tnc,Jtr&.}",�
�omQ&as telas ,de artistas
brastleíros. Podemos i,,

form��' que 'quatro 'qufI,d1Gi>
da. pil1tora flol"i.anópo'lità�1a
ELI :H1!iIL, fOr[UH erlvitidos
Pbr i�terl1'iédio namaratL '
-

"

4 BANDA de Musica LIa.
POlfcJa MiHt�r, próxlnlO SH

baElo. às 20 noras no Teu

tro "Alvaro de "Cal'vall}o",
'lai aJp,_reseútfl.f um recital'

cuja renda será em bell'e

ficio da Associação dos Paes

Amigos dos ExcepcioI).Ü.'i:5
(APAE)', que têin, �om0

PfPsidente o ,s�', �1:an0d
Feijó, bOlaqoração do Ten,
Pearo BernardÍÍ1o,

REUNIRAM-S,tii' para \1111

jantar no Querência pala

ce Hotel, o cásal Hélio
(Dirce) Peizarol1i, Róberta

Rabaina;, Marlene Labs' e

Myrna Lenzi, ambas' -da

socie,dadc de Itajai, que
na: ,"llhaéap", circularam

hem: acómpanhàdas ..

,

A ASSOCIAÇãO Coral de

Florianópolis, em· prepara
tivos para o récitaI de ga

la prograrilado para o'pró
ximo' Dia 25 dê' �ovembro,
em " homenagem -ao Dia qe

\

Santa Catarina.'

A SOCIEDADE do Clube

15 de Outubro 'em ,prepa
rativos para o baUe d� :).:o.i- ,

versário, que vai acoiitec�r
amanhã, com a or,,!u'estra
Cassin,o, de Sevilha.

aconteceu

,puem
.

"1;';/

. .JA l]r'f A�. u
.... r.n:�-p·""!' r' l��. S�lf' i'.\NTf·S

F'

�
.. �. �

por iJh�ç�� J�l;-1 iS «çt�nmlV:(;Ó:;', f� ;,;: e�tào� j:!ron!os.,
,

.

/(0 np 'o
I
RUA Bit ru.i.l',It1 ,.. !ltH:i/""

T${�:h,lUe b277
t"t:"·!l'·1M-ITn

\

.....3 , n�,� u

l\.! :'r,_' 'J,�o,�.''II , I;!" ....

( ,

tQtnpen S�Al rlos.,de: Pmau
A'mendoim
LO'fO ,"

Cabreuv'a
C,edro'
'Fanlasia

Imbuia
D "M c'
r r.HJrl'J.âf ;''U1I

G:Jnc�do�Â-l'l g;i
Mijona

.'
,

Carval�o
-Pàn·('uecr

i .

I
. I

,

ca�?" ,". '

' &

Ne ,8nfallto, mUna época,
!?1U" qli<:l estimes assl:stil�do
cad!:l"

-

ve?: ,J:}iils aeeritú.áda"
lllEllitB âo E'l,t1'gtrnc'}to de fac·

,

(;;\€8' ani;ágônicas dentro ":-dl)

\{róplio '.rrigirí�e ' soviético;
Huiui ép-oca 01':1 çme estan10S
""a:ssis�ii)dó . atôlljtos. 'fi., �ell1'

,

lnecedsnre' li oeraUza,ção' do

: i'r�t{ne ,russo; numa', 0poca
cm ,que. estamCls ass!stuldo

ao úeSc011te descrt)(lito tc'!}.

t9 d.o coloI1ial'ismo ,>;iumto
'cio tillperiàlisl110 econôl1Jico,
Ul1,pÕem.se

.

de p1odo carla

\'E"'7, mms p1'emente. li i")l'

'plantBeãn ,e �i solidificacão

ctt:! "reginie' edificado ' sóhn

,a,s b?�es do respéi to à dir!
n�dtlde humana � '),08 (Ur":i
tos dé cadà cidadã,o, () l1ni
co regjn,lÉl éapaz de dar brio
gO!l1, sóbre, estas bas�s,r a

timo, nova; civUizàCãQ --:- n

vei'dadeira .civiliZ'Lção: qu';'
:'?�'l!t.Ulldo Lebret é a. do "mais

sci:" "realizada pela justa

cHstribuit,;ão c10 haver",

demonstra-o 11 uróúl'ia Eis'
\üria; 'é o tegil11� d(;jl\1ocr�ti,

/
,

Cb;lmmtlós ii Dt�nçãQ da todos .os l1J.tP
,p'�F:Jdos_ . pa.ta o EbtTAtt d'ci" C�neoi�r�l;('b

.

.T�'lil)1i�a qlle se {a.z ná ,{ohl,; <10 ,prbcesso N:l\'t,
DES4 -,�-,'Prot. 9607J212, públle�.d6,n6 :Diá:'"
no Ofi;da1 dó Éstaaq, tIê '(j1+l0�64 'às t]s,,;-8�
'eujo prazo cll'? C,néel·1�a111én.to· �erá a 06·,11�G/4

" ;is 14.00, horas" e que se 17efere 'a réi:)ar@s di
\' l"'OS à sercin €'Xcutàdos ,por'�eml')reitada' no'
EeJifíd.o "Lal�to' 1\1ullet", há cida;d� de ItajaL

Florianópé1is, ,9 dê olltubi;'o de 'Í96(i'
Ll(�liIJ I�U1; f.!�- 111àLi. 'Z83::(-,-' l1iio�toi': -DAP

Finto da "Luz-m. 1927
'

"Esfudual
'

,

'

c

.' .

Chie Si\()" .l.t�l"'!
�

_.. , i'> . • ,

Fone: � ·.)t�·,
-� � e 8 hs. '__:_

(:orI10); devem, saber 01.1 ter visto ternos

U;,l p1i:'e<i Cidf:d .. iuna 'coisa chamada Feira

c�ü r,h�]:o, 'Ni!.o rx sta d:'ivüla que. nêste local'
b,i muito .livro, nisto até cu creio, Foi assim:
f've rf';)o�v:f 'riroeu:ar' uns livros �ôbre cinema.

, EJ1(,�'o.nt�d '�!�nll�'nte tl�ês livros sendo que àoh:
d�les' j� tinha, 'c/outro não sei se vale a pena,
C'- ",1 "C

.

1 'd C' "uEl \ '

0&0: ercs ' amm lQS o mema', tementes.
, )

.'

.

G
... ,' " "C' tct AI

"

co: .l'Cl1eS".lea ": e o 1n�ma' em ma,

. I
Boris KarloIT

.'

, BqÜ.a 8L John
�

,,�
.

'

-,- em ,'-_:
\

<..'OmnWORJ';S J,W: S,�I\(itm

,
, -'

Censura até 13 HIU�

( EstT:'�,to,�
,

..
,(

FOrlf
, ,REX·-MARCAS E PATENTES

ás '81/2' horas

Al1án Jones
.1eane�te Mac Donalcl,

"

_,em -.'

'O VÁGALUME
:;e�lsura: __., até H 'j],lS!

1

. ,

,Agente'OfiCiai da Propriedade
"

Industrial
- �' j

.' Registro de :-marcas ,patentes de invenção
. Ó011'teS l.éomerciais; tít1.l1os' de estabeleciment�
in�ígfifas' Itá&:s de 'propàgarid� e' m�ca�, de "

.',

': 'expórtàções, ,
_

Rt1a Têlletite silveira, 29 _.
'

1o ând�ti.: �
'Sala 8 -7 Altó,s dã C,asa Nair -,. 'Florianópolis
: ,,'_' 'Caixa Po�ta1, 97 - Fone 3912'

,

,

/.. ,

.

- : r, _' ... '., '\t

..... <10, I n:,p

- às B 118.
,J , ,

J-ean Gablf1 ,

l1:'ltl:ine Ca'm}
- em-

O REi pios FALSA'Jü:os

..

O F E R TAS .a A' ,S E M A N A
n 'f E R t, À S O A, S 'E M A N A
O F E' R tAS' , O A'
OFER:rAS DÁ

I, OFE AT,A S DA
b F E '� T A'� fi i
OFERTAS.DA
J ,

� '-
•

' -

,

a F'E R TAS o A
OFERTAS DA

OF.ERJAS .DA
b F 'E Fr.TA S O A

SEM AN A·

SEMANII
SEMANA
SEMANA
SEM A N A

SEMANA
SÉMANA
,SEMAN'A
SE !'lA N A

y,

, ) MEYER

GARRAfAS 'lERMICAS,�
I >

, ,

Inviçfa.llitro
: Cr$ 2,350100

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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oticiario ,:'da
Pe'os

•

DO CORRESPO::mENT.t<;
CYZAMA - lL0lvllNAÇAO
A ME;RCUK:O Dlt: '1\..1...1.'\
,A AVE::ÜDA GOVEl'L'i.d,-
pOR OELSO RAIVIOS
Em coreaponoóacías an

teriores, divulgamos que
dentro de mais �lg\lL� dias
estaríamos. visitando a ..

'

"CELESC" aqui no .:Ei�lnc
árío de Camboriú, perten
.cente ao setor J Florianópo
lis'

Após abordarmos a efi
ciência. de nossa Agência
dos Correios e apresentar-

I
mos justas eonsí, erações
sôbre a Agêricía do "Bame
rlndus" e no que diz re3-'

peito à atual administra
ção municipal, vamos hoje

gratas e auspiciosas.
Recebido gentilmente pe- ,

·10 sr, Aldo Nov<.<.!s, mui dig
no Agente da "CELESC' e

grande adpto do pregresso
sempre crescente 'desta

"Nesga do' oéu n<l( Te,:"é;
'obtivemos dados

'.

'p.t':ecio�cs
para astas

: consíderações
sôbre o importante setor

energético em nosso Bal-

neárío,
As Ceritrais Elétricas de

!3anta Catarilla ("CELES;::')
que possuí em· sua direção
valores .da wmper'} de um

Júlio Zu'- rozny como Díre

tor Presidente e de um Her
me.íno Largura c9,mo Di-

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

,

. I

DIVAE#'ANDO,

"

J.J Caldeiro Bostas

As gerações hão de passar e não verão
a pa�. A humanidade continua na infância,
cheia de egoísmos e sonhos vãos. Os erros do
passado .se r: novam no presente, c .a.é '. com

."
mais intensidade. Não' há um ideal comum:

�

há o interêsse mesquinho, o combate desigual
e a luta pelo poder é glória, ainda que imere-
cidos.

. ,

í

/ '

PR01'E"j"f SI)US

,
' OLHOS

./

US? óéulos,
bem oc,ic.ptCJdos·.··

,

1

I' \

atendemos com' exatidõo

'!'.uo receita de óculos

ÓTICA ESPEélAlIZAD ,A,

MODERNO lABORATÓK

_-x Xx

.

Atenção, Praia de Ca:n

borijÍ é !taJai, SACY ve!l1

aí. Agub.rdetrr;

'I

as dependênCias" (ia ,nova a·

'1� dr] ·e;Stli.l:\éle�irPenth. "acom·
êarihado das "autor.i.dl1 r'fes. .

.' ,O retrato' da �. �"q. o

Governa.dór . do ,E<:t<),do foi
. inaugurado no gab!nr>te da
Dtre--n'l rl."" G. E. '!Monse
nhor' Gl.eshp.-t<;';.
As f.,estividflGes f01"3"'" "n·

�P"'?"��!"" �'/m. )'l'YJ. firyO
"co�b.-tan" ,nfe1"e�Ir1() 0'fl'1.t:il·
ment.e :;l. "t"r1"s. os intog'-àn·
tes da comitiva 'governam�n.
tal.

,
.

·COaltWOll'.'11 OU�UIIR ,"
IH tP.AYl ,

W fr� �AlJ. ..i I
"."

._

..

EN.EkOlA >EL�E�TItl<Ú" .

. .. ,INA.t1G:URAUA,'.

._;cu.sião era �l;__le ,:;e �U 'Fiu . a

palavra do alun.:: Alta.mÍro
Preve s�.udando o homena·

geado, e êste, a seguir, agra
deceu a homenagem. afiro
,mando, ao final, que quan·
do terminar f.(U governo não

'

•. ' _
.

I
J'

e:·ns..,ll.'ao c):ian ....:as ,à. C�pJt'.a'
t!.8 es.�::l8.:3 e i:; :11 e,G8'J.!.as. à
eS7;)S".Tt 0..e cri3.!1 )<;),8.

Tô'd�s. as sole�idQde f r.'m-'

abrilhftntadas pela Bcmda
Musical Amor à Patria, da
vizinha cidade de J"Igua_'j,l'

\'·Q3.

',.' ". lo

de'
II.,..

rIU·I IV
'.

.

,

apresentar aos nossos lei- reter Comercíal.> e�càntr:l- equipe coesa e dinâmica

tores, uma notieia das mais se representada. de maneira trabalha com afinco ele

condigna. '" entre : nós, pelo vanoo ti bom nome do pre
seu operoso" oérente' Aldo claro Governador ce.so Ra"

Novais.
'

..> '.�. ::'" : ,

..

mos, ..
·

, FeitO o n�e.s�9,rio in;tro1to x XX

vaino� agorá. 'trazer' ri Pll- Atenção" Praia de Cam-
bl�c!) UJ;nQ' noticia. qas ��iB ,boriâ.e Itajaí, $ACY vem

tinP,Ort�nt,eS;.q���; sé��, 9 tt#� �1. 'Almardeml ,.

cio çio� t�pa,lqos atipentes
.

-:. X Xx

à llumi�ç.�· à. gás' mer-
.

ENLACE: EMILIA

cúrío � 'monumental AVe- -GUNTHER
.

nída Governador Oelso 'Ra- Sábado passado dia .
J O

mos, em taQa a suá. exten- de outubro, significativo
são. acontecimento social teve

O mais alm}dá:yel; . pát'9. ..,'-sal" em . nossa cidade,
nós, povo, é que espera a quando do enlace da gentil
"�LE8C'" terminar tão fi!f,- senhorinha Emílía . Passold
lutar eU1Prepndjn;lentO "já. com o sr. Gunther Schr('·

dentro das i>r.ó�às se_ma- der., I
'

nas, e si possíve; tõr ainda I � noiva é díleta filha do

no decorrer do mês de ou- nosso particular amígo sr.

tubro corrente. Vitor Passuld, abastado pro
Em agradável palestra príetárto aqui' na Praia on

com o sr. Aldo. Novais, ti� de é um dos moradores

vemos conheoímento=do "re- mais antigos e o noivo ê
cebímento por. parte" do filho do sr. Georg Schroder

Prefeito. de pedidos para de Blumenau. A bondosa

iluminação pÚQHça ,de' 32 donà Irmã: genttora da noí

ruas, quasí todas'-trarlSver- vá esteve em preparativos'
sais da Averíída GoYerrià�l)r para as comemõráções que '

Celso Ramos que com: a', A- 'foram realízadas no Hotel

venída Brasíl; formam' as, Balneário de propriedade
nossas

. prínclpaís vias, pú- . do estimado Casal Victo:."

blicas. • . Passold 'e foram realizadas

Dentro das': possíbílídades apó�' o enlace Que teve lugar
as solícítações já _

comeca- na Igreja Evangélica de

ram a ser, -aten.lidas �:la Blumenau, às 5 horas da

"CELESG': ':. Balneário de tarde. /
C'amboriú, !-ntegrante do COlU imensa satisfação,'
setor. Fláia�'ópolis·. .: cumprímentamos os jqvens
Bncontrando à·mais :per- .noivQs augurando-lhes um

feita colabóraçao por >i1tt.e futuro risonho e feÚz, ao

de seus coman�a:dos;;o sr.. mesmo .tempo em que. telí

Aldo Novais ·vem. dernons- citamos. seus diletos genl
Está longe o dia da concórdia porque os trando sua' extraordinária tores, a quem agra 'emos

homens não amadurecem no saher.' b hOm2ni capacidade de trabâlad em o amável çonvite com que

pról de ncssa comull,i.
.

fomos' distlnguidos para o

ainda é o animal sem rumo . ainda é o lObJ Constituiu Para nós, tr.<..- grato evento.

do homEm. Em sua cegueira vai piscoteari,do desto profis�iÍ:inâl: da i:rr,

prensa há <luasi 'um :\IUar
outros homens9 E.m custa de 'uma satisfação· to de sécUlo,: motivo ':b reiu

quejamais encontrará. .
\

' sigpificação, a rece{lte' vi.:
,

A
sita efetuada. a

. "C'ELESC"
'.

s geraçõe s hão de passar e não v·erão onde e.�nsta:ta�ôs� Ílie u.lia
a paz. Nos laboratórios não se d�scobrem.

.

a{:enas novas penicilinaS. Não, nos, laborato-
rios tambélIlse fabticam ar;mas e bOOj.b�s po· N:Ontfâs�'ae 'Armazém
derosas. De um lado o bál�amo con�ia' n

. . \

Do'· cOIT�Sp.ondent�: '

mente, e:.n nome da Gaver-

morte; de outro, o instrumento contra a ,vi-
.

;JÁBES'��C:iÁ) lll,\dor, o deputadO Ivo Si�.vei·

da. De um lado a mensàg.:'m de ,espera�ça;' de i�., ,ra; Presiden�e d1. Asc;e'''1bléja

, QBRA$ INAU:GuRApÀS ,PE,. t�gislativa, .. àfil"ni.ando, �

outro, o 'Couyite à destruição .

.'.

W GOVERNO CATARI-
.

certa altura, que "CeisJ l::?a·'

Está lol1g�' o' dia da. concórdia', pb�q:.le
.

. NENSE
"

..

fuos é a segur'mça d0 p;·o·
.

'gresso de Snnta(C8 ta ,·in,8".

a natureza humana, inuitas vêzes, não permi- Corp um bem '. 'elaborado Após a leiturá do último

'te. concesõ.cs. A própria divisão dos .. despojos' programa de .festejos: esta discurso à luz de lampiãú,
cidacte recebeu;" no dia .'6: do

.

ó Sr. Góv-ernador aci::m-:;u a

em certo momento se constitui ém'mera fai\- corrÉmté, á visita dO' sr; do- chave '11irl;tculõsa do pm·

. sa. Não f�:tarâ ocasião aó mais f�rte para re- vyrna?o� <?�l�ó R:a�?S_ � ,su� úesiio;, irnÍriii."ndo n.e luz

1
.

\'
, ilustré Icomitiva,. "que J aqUi élét!ica às �iàs puqlic'ils . e

C amar á outra metade. vie�âm inaUgur<:i.f·ob'i'às' aa residênCias ,dá: éi<ilade.

Não' im_porta 'o cenár,ió de, I"art.gu.. ,p.... ,. q',.l:�.. administração' eSbiliÚãl.'. ';'
.

O vigátid �- 'da, ParóqUia,
� - - • ' .'

,
.. " ., r�vm.b. pe.:U,baf.tdO �A:en'les,'

a terra suga, na hora da ba�a,·lha. Não 1.�inp'o.·.rta :00', PJogr�fuà ';�es�e.àirla.t,6� " . ,

a ínaughrlü;ãb' d. hÇiva; ,'!:i .. ' prQr,�õ;eu a, 'b:ei)�ãl). a . tCdas;

a dor, não impor�á o luio. A lei da fôrç� des,. 'do' 'préà,id.d6 ,:G)':irpo'"ms(:�iàr
conhece os argum;:nfos do tom senso: !gual- ;:�n�:n:�:��e��::��,ed�:
dade ·e justi�a são bandeiras desto�adas a que cursando,' na ocasião, varies

A fr
.

'" d
órâdotes. ,

..
.� J os acos se agarram, em sua éUlsiá e so- (;) 'deputadO - -Waldem�r

brL'Vivenda. Salles recebeu', li; 'ineumbên·

, ,Terão perecido os valores humànos? Em eia de falar em "nome
, ..do

-. Presidente ' . da, Cooperativa
absoluto. O ideal não, se extingue como a cha- . d\') Eletrificação .Rural;. no

,ma de uma tocha. E aos bons sempre resta a mesm,o tempo' q.ue leu uma.

.

.

�
i , •

• nlenS<.lgem d? dep\l,tadÇl. fe:
celicza de nao compactuarem um so mstante del'al J'oaqutin )tamós diten-

com a maldita trama. Aos bons semrr,e resta dó dos motivos �ue o iI'np,os·

. ,,' • •
•..

.

1'"
�.

sibilitaram de estar presen-

O consolo da autentlcIda.de. de seus proposl:OS te. Também-fizeram-.uso da

Não há mérito no ódio, inexiste glória na vin- palavra o sr. A4o..lfo.st.eine�,
•.

• '" •

I Presidente da Câmara �uru-
gança. MaiS vale cultuar, mesmo em sIlenclo cipal, o estudànte Roldãó .

€' sem recompensas, o amor à paz e à lealda- Nasárib, em n0I�e �QS cor-

d . d'"
.

h· d ". f'd'
., pos docente ,e �scent� . (lo

.e, que. ce el ao" capnc os a ptr 1 la, da, educanrário, o S1". M<.lnoel

injustiça da tirania. Lopes, �ep;r�s�nt,ant� r dO:, 1ST•

_�_._
__ Prefei�O, Muplçipal, e fmal·

s

O .IAPETC avisa. a todas as Emprêsas vinculadas ao
.

eu regIme. �ue, fa?e ao disposto, na Lei 4.357, de 16-7-IH,
O� seus debItos (inclusive· contribuições cescontad!..b 011

�a;:)'. referentes a p6i"íodo anterior a junho pp., pOdé-
4";" ser ,pagos c·

,

d
-

.

'&'. ' .

de "
.. �
om.a I;'e uçao de 50% (cinquenta por

;,:�,�h 0\ valor das m1�tas aplicadas, até, quinze I de

� J;l� de �964. Nã:o estarão sujeitas ,à' cOfreção mone

, �'t: seu valôr,tl. e�erminada no artigo 7. da mencIo-

No ticia5 ,de Gral1Qtal ':, a�:;'�q=!:��:-:t! �:t������n�����n�:.
• .' _ �

._ "
.

'�I • 1
_

",' !-,_- j'_ �- 'J, � •• :,� 1964; .
.

Do Correspondente: . cadarias dã Igreja M,<itriz improviso, que"aquêle mesmo çq .s. sUa pessoa:; � ,st; _Got.let- b) ,
-

d.&btt-
.

"

.,

. JA}iES GARcIA) 'para présitÜi o ato inaugw hOmem que ontem prometia, nador, �gr��eOeli �J6 ho. :; o·'· os, <

V
..
wS 8upetiôres à. .cr$ 500.000,,00 (Qulnhen-

.. hoje cumpre a promessa". menagem ê dts� ...� � � ��), e i�ferlor�s a Cr$ 600.000,00 (sÉüãceri.

\ra�isctirsou, iÍlicialmeJilte, a- Em' nõme do deput!.\do fe- mente: "Onte� D qUe eU a,..
ros ;�;, étuzeil'OS), liquidado em "du:t.S presta�Ões mmsais

presel)tandp as boas vindas deral' Joaquim .'
Rall1o�, que firmava' sef. uma. ,espera0. e,. igúài8,. ,desde que a' .16 seja paga àté quinze de outu-

.

ao Gover,nador e luzida cO· se achava hnpossibilitado' ça, hoje é "ü1tlll, r�aiicJà,de.".
bro de 1964;

,

Está cidáde, . �nglll<imrd:i, mitiva," em nome da popu· de comparecer por não po ..
· Quandô : ó $1-. Gdvérnador '

.

c) os· débitos sup,eriores a Cr$ �oo.ooo,oo (Seiscentof

.

. ; .. laça0 local, o sr. Otaeilio der ausentar·se de, B1'3sília; 'Cels
..

6 Riún,os ';I';""il "'.: .

cl'ia've mil cruzeir�s) se liquidados em até 20 (vinte) prest�
tributou; � ,o0itê· de. ter�� "6'''', I" :.... .... sai

...

..

i c8.rdoso
.

Duarte, Prefeito falou o deputada Waldem,'at géra.'i,. a . (:idade
..

f;'" . b" ... .;..'" .:.... �u:"s
. .ue.a S e consecutivas não inferiores a Cr$ .'.....

\ feira,. dia 6; j�ta e s grilfica·
.... ...5...-.... ...nn 000

tiva .bOmenag�m. aó gover-
. MuniCipal dê Gravàtal. \ ,. Salles, representante de Gr1:lr poi u� U�ç,o féenca, �: ,;�. (tr�zentos mil cruzeiros)

. cada, desde çue a ·la

c ... ". Logo. a"'6.s, _ "'roferiu pala· vatal na Assembléia LegiSla- ocas.'ião enio q'u� .ó .,'�'.-
_,
e"--"'.; S'élJ,fÍ p_a,ga até quinze de çmtubro de 11)64.

nador Celso RllnlO", e OOrril- l' l' .,.� "iI.II.<U-
... eê

',., . ,

tiva domo próva'do seu re- vras de agradeoimento ao tiva, o quarl,.depois de enal- toa de àlegm e satistaçáó, �.,�,
..

�ção mo;n.etária abr.a�ge�á to:'os os débitOi r.ão
, .

'1 l' sr. Celso Ramos e ao Pr.e"1i· tecer a atuaçíí.o do deputa· nctui,_.'. dad.os ,na. forma acima, mclusive O" pendentes' de
conheéimento .pa o vil: 10S0

-'"

empreendimento que aéaba dente da Coo.perqüva de E- do Joaquim Ramos em fa-, Em homenagem ao sr. RÇiQes .judiciaIS, que não este,ain garantidos com DEP6-

de. recebér, qual, &eja a'e- letrüic��ãó Rilral o sr. An· vor dos problem'l.s ad"TIínis· GovernádoF e sua comitiva, SITO pREVIO EM DINHEIRO

nergia elétriéaepara I1;lÓV� geUn Gr!'.ssd. ·Preí;i.0Hn.�'l da trativos .de Santa Catarina, foi oferec�do' Um 'bariquete
. Enq�an",ó em débito-cOm os IAF-'s. as pes;;;ras ,j�ri

mentar sua ativi�de, tanto' Câmarà Munini.oal, ae�la'ra.n· apresentou suas çoq.g;t'atula- de,250 :tà_1�resope1ás',Cobpe·' dlC3.S';n,ao :poderão distribuir qua,isquer bO·'lificfl,cões, da.r

n� indll.jstria Cõmo na ágr�- do, a certa altura do seu, ções ao 'povo .. de Gl;avatal ratlvas de Eletrifi6àção Ru- OU JI,ttibWx: p�rt�clpação de lucros·ít seus· sócios,
.

ou
.

quo-

cultura.
pelo �portaílte :melhora.. �aiô( de�an&vatál e. ÁtmáZtJm" '�$."'�� ÇOll'}O a Diretores' e demais membros de 1)1"'-

.

O póvd gpimtillÍ'll'lSe,' quê
mento que acabilva éle tece- ? m��l tevé l�"ait �ê; ��:va� �s� ,t;ilti�tes, ,fi!lca.is ou consultivos.' Quaisquer infor-

se 'comprimüt,m� praça, ova" I C�.f E Z I � H, U, 'her ua':a o se� progress� 'é tal Termai$ :Hdtel ...
·

oridthh maç5e�n:erã;b prestadas na séde destà DE sita ,à Praça

d 1· t t eh
desenvolvimento. tan:ibém pernoita'-,'·n1. P.crel'ra' e ·ülivel·ra. ne"cta Cl·c!.a-'e,

ciona,u. e lr,al1 emen e o e C � I,:' ,,; .,
...

fe 'do Executivo Catarinen. . I. ,.. .
. Por dia sc' �iri- ,.. . Rodolfo

5�, quando. se dirigia às €5- �;���.���.��'
'

"("�Oil

,
.

':'.

:,

f· .. '.

"

," "

. -'
..

.�...-.",,�,

(

"� I.,',
.

T·

. I

lMpRESSORA
'. " .

J . .

� ",.)' >; ,

,
,

,
'

. -... .' .�,'

, "'_". '. 'i;" .\,.

E·"'l""':�"Il""_: -'....:,
. ;.'

'
.

, '. ., ,

" _'"

V· '. '�
.

', ."
..

,
.� i .' ;

de'Se.llhoo
clichei

'olhe.to� - l:otólo90S
cartozes e carimbos
j""·;:.rtiss'os em geral

pop'eloria
:....

'.

t'

J ""iM"riE'SSO�A' MOO'ÊlO
tl"�.';. '"I, ,'", "OE :_-'I.'� "

_! � "

ÓrÚVA::"Õe SniAf-tT � Ch(
p'�.� JE:DO�0 Na 33-A

:"014::: 2517 - FLORiANÓPOLIS"

, ..

, ';:�
"

" :;, ::' ,
,

.

, ..

�:: l' tf�j1�;f:zte�:':t:, '�I'íf�<·r'C�-z':':� -d- I.::��.
,- �.' .�, " I �. ·,U '

".
.

- �,. \ ,,�=�:
.. ,;

,'., ..
" -- ..

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

.ElpidiO �t):>QSa, ,,�retáno '. vá de satisfazer uma das
Qa �ucas:� 'e"OUltur�i e�n maiores aspirações d;) p:;vo

JABES GARCIA) nome d'à. Góvêmo: dó Êsta- de Treze.de Maio, cum a rê-
doi ": ,/, � ';: .' ,';';. � _:;' .

'

d.� elétrica, .

'.Ih15;3Q- . .;h6táS, ftlá I�ej?" < 4léin do sr. Governador,
Ma.tr�> �Ji':;�l�r� _ ��

..

outros óradores se fizeram

�est1�a J)fillQ:. 'l'ênn't: , ,rJios&.. ouvir, todos enaltecendo a

ilh,drrl.lê�árUd'\ 'P.étéi·s,', ® ,. :ób.i·a Í:ecem'.inaugu,l'''I-da q"e
Dio{iese de Tuça.rã.ô; ncanci� I� ���rá �aior impulso ao de·
o .tefei'id6 remplÔ 'lireraIriien . 'mvolvfu1ento e6cnômi',):J

:' :O', �
,. ,.: ":"::1·._r: '

• -;. : l' ;'r

te .ttltnado_ de fié{S;.",.· .. ao município.
, �P<5S .!Y�sa���A#:·,Gover� . N6·�alão nobre do' G�upo
ila40r Ce.li;(),�,· .�ij!.u,gti- Êscola� "Monsenhor Bernar·
rou' ii rêde. d,e ,enet,$iti elétri- ao Peters" foi inawne'ado l)

cá,. o qual" dó ·pàl8.n'<1u� ofi- rªtrato do sr. Cels; Ramos,
cial, ligou ii. chiwe que iluml-

nau tôdá a pràÇa (r:ont�iriça,
sob entusiàsticos '. aplausos
do povo que velq à' �a p:ua
prestig:fat o alo::.:·,
Ocupou �. tdõU,nã-; inicial

mente', o Prefe!étJ' de. Treze
de M<.lio, sr� L'Uiz'N#mdi) que·
disse que. o seu mUnicípIO
tinha a honra 'e a ·satisfação
de receber :pela primeira
vez o Governador CB,tarin�n

se, qhe ll1uito bêm 'íi\ o àqtÍi
M?ara n�' set.çr ...�� .. ��ca�
ção;, coilst��do .aq\iÜ válias '

e&colas, e .que: :ag�ra. ",eabà:-

Do Correspondente:

E8cOL!\ E ENERGIA
E1.JEll�li.�

'Na tarde d?- terça·feira .úl·.

tima, dia 6, esta ciélade :ré
cebeu a visita hônro�<.l do
,sr. Governador'Celso Ramos,
que se fazia acoffipa,nhar do
Presidente da Assembléia

Legislativa, de secretários
de Estado, de deputados e

outras autori�ades:
. Com a preseriç'1 dos ilus

tres visitantes e das autori
dades do municipib, teve lu·

gar, às 15 horas, a solenida·
de de inauguração da Es(X)·
la EstaduaÍ da localiê.ad� de

Cubículo, ob'ra que foi cons
tl'uid<.l em.. convêrnio firmado'
entre a Prefeitura e o PLA·

MEG.

Instituto de AposentEdoria e PCilSÕSS
dos Empreg�dos\e� Transpor-

tes e Cargas
A V I S o

Falaram, na oca.sião, o sr.

Jair Constant, secretário da
Prefeitura Municipal de
Treze de Maio, em nome dó

povo de CUbicU10, e o dl\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(S.u;X'li\ PAG1NA

Cri �óvãf') Co'ombo

lombo, cinzelado sôbre uma

Torno'público para conhecimento dos,medalha.
interessados, que se .acha publicado no Diá
rio Oficial do Estado, edição dos dias 9, 12 e

13 do corrente mês, o EDITAL em ep'grafe
referente à Concorrência Pública para' venda
de Pinheiros da Area do Pôsto Indígena "Dr.
SELISTRE DE CAMPOS", no 'município de .

Xanxerê. neste Es' ado.
Florianópolis - se. 14 de outubro de 1964

S�'bastião Lugena da Si'va
Presidente da Comissão,

Ministérto da Agricurtura
Serviço.de Proteção aos Indios

7a. Inspetoria Regional
E D I T A L < No. 1-:-1964

-_ .. _ ....�._- _.- .'-:�'. -

I": 1
. ,

I t: • j., \

: I" �_.

� r 1',' ,
.

, -

·Ri��)!\ T<)R ·Cl�r.Fl<� " .

\nrÕnlí! F��Pl'!nrl(� rir. '�"'l1ra\ :' ::-1,
,.

'

.....

nF,PIt�'T""í�'l'f'O OV' VnTTOfU,.\
F'rSlnc;srn VW! q{'Drfibn - POdr( Pp!' "",'0'1'\<'1'

.- Osvalrto Melo
PFRT TCTD4nv

'()c;mpr '�ntf\ni" �('7Hn(h., ••;, ,

flFP!\R'fi\VTF1\T'T'fl f;01\lfERClt\1
Dtvino M::p'int

cor AROR!\DORF.�
P. nt R·... ,·"ll n< Pilho Prnf O:;;vl11no Rodri.�ue!' Cabra. '

Tito n""'�7!llhn 'Prnf A 1r;np!" A ....ren 'Prof ntnnn narn
Lobo E'Eça, Ministro Milton Leite da Co!"t� n... 'Pl'�l"t'
Co!"ta, COTonel ('irl Gnm:::H:!'a. Maior Tlrlefo'1so ,T'IVen'l
Walter T,ange. Dr Arn::Jlclo �::l.nti!lgo, DOTfl16p,in �('lnre"
OsmRT 'P;:>:::l"li Dr 'F'r!ln('iSP,fl Esrol)ar Tt'ilho Zurv MJ1

, chado. Lázaro B'utolnmeu. Raul Caldas Fi1ho, MarciUo
Medeiros Filho. VJiz Henrique da Sil'7eira.. ft Carlos .Bn·
tO. Osw'lldo Mnritz. Jacob Augusto Nácut· Maior Fod
'11undo Bastos .Tünior, C Ja.mundá. Jalles G?rcia. 'Nelson
'Brasp,rner: José Ferreira dn �i1va. Clemencenu do Ama

. ,-,aI e Sibn .T",h,,1" lI/fconnp!" r.V7.Rma .Tnc;'Á Pnhp ...tn' 'BlIP
'!heler. João José CaJde�ra Bast.os. João Nilo Linhares.

Rii:PRF.�EN'T'AN'J'E�
.RenresentaGões A.S. Lara Ltda, llio (GB), - Ruà Sena.
dor Dantl1$ 40 - 5° '!.mlar, - S�,o 'Paulci"_:_ 'Rua Vitória.

_ 657·....;_ con.iunto, 32 - Bplo 1{orizonte ..:.... SIP � R,ua aos

Cari,iós !'i5R - 2° RndHT - P"rto Alegre - 'PROPAL' -
RUfl Cel Vicel1te. 4!i6 - 2n' andar,
Ammc;,)s merliant{' contrato de '<lcÔrdo com 8 tabeJI'
eJYl vi!!,r 11'

AS�T1IiTA'T'URA ANÚAL Cr$ fl 000,00 - VENDA AvtlT.S,4
Cr� �I) no
(A DTPH':(� � () l\U () �F. p.,H':RPnN�" 13IT.,JZA. P'ET,( IS CO'N
CET1'()R 'F:Tv'!TT'TDnS Nn� AR'T'H10S. A�RINADoS).

'

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

Dum:ense de Paula Ribei,ro
Contélbi1id�(le - Ecminrnia'-' -Advo

cacia Imnôsto de Repd::t - Emnrestifuo' -

.Compulsório - PPélva1iacão do Ath.to das
Efuph��élS (I ,pi 4�!í7) - Imnôsto' Adicional
de Rflnna (Lu,-.rns EY+ré1or(Hn�rins) �

Es('ritórin' RUél Cons, 'Mafra �7

Caix8 Postal 613 Fone 3-83';"
. .f

Florianópolis se

o dr. Richard Gaettens,
numismata da Universidade

,

de Heídelberg, acaba de pu
blicar o resultado de um de
-cênío 'de pesquisas, no aual
procura provar ser o único

possuidor de Um retrato
autêntico de Cristóvão Co-

Trata-se de uma

de cêrca de Cinco centríme

tros de diâmetro, ovalada,
çonstítuíndo uma moeda de
bronze "com a ínscrícão

"Christophoro Colombo", co'
mo semente eram apresen
t,ad"J'l as peças do fim do

século XV e início do 'sécu·

10 XVI.

Sem
I

Retoques

o autor desta medalha

foi id:mtificar;io como sen

do
.

<t"i.do Manzoní, famoso
,

�inzE'lprior de ei'íoje". oíntor
e mín+iturísta de Pádua. O
'1erfil do grande navegador
,"i jn�');""l1'ent,e r1.i.fe"'ente dos
�óriv�n�ionais: or unais são
»ossrv=tmente "Droduto rla
'm!),p';nnr.áo níntaríos s vinte

ou
<

,t"inta anos .onós a sua

morte. A medalha mostra a

cabe"ll de U"", homem do

mar, irloso. duro e de von

tade férea, denunciando um

SABOROS01
S,O C � f E Z I T 3

élfl1i�lI Od.,ntoló, 'Í<:a (ip l.,'1"
/

anca!" p >\dultos.

Consultório' 'R,úa 1'eme:'ltp

Silveira �8 - 1.0 .'nd!\r.-
'Fnne �79R

'F.x('lil!"lvRmAntf' ,mm boro

''''tllr''QrJ, '

II..<: IR hO'TIl!"

4.O TABELIÃO
-DE NO�AS
RUA CONSE
LHEIRO' l\tIA-
FRA,37'

,

• Temos apartamel,1tos panl pronta entrega, _Pode ser ocup!}do amanhã -

cutros I'lIU!l serem ocunados em Maio.

t.ASA,S A V�riDA
" .. Rua Vereador Bati'sta Pereira - essa com 3 quartos, sala de visitàs -

.

'ala de jantar e demais dependências - T�rreno m.edindo 12.50 x 21,26 metros.
"'Rua Santa Luzia - Magnifica propriedade de fino ,acabamento para quem'

leseja boa casa e bor,) pom!1r - jardim bem cuidado e ainda horta ampla -:- ven-
� por ,motivo de viagem:

' .-

... Rua' Tobias Barreto - grande casa 2 pavimentos, de 120 m2 - todo

c'Onforto. Fácil transforrrJ'lr em duas.
... Rua Theofilo de Almeida, - Ampla Ca.&1l v,azia, com garagem - rancho

ops fundos - preQü vantajoso.
• Rua João/ Pinto - Edifício que faz fumdos .(;lO cass Liberdadel Gmmde

�portunid!1de para renda.

.

·R,ua Tenente Silveira - Casa desocul>8.da - preço' bom - pOIlto resi·

'i'cncial e comercial. .

• Rua Maria Júlia Franco l-casa com. 3 quartos - 6tima localização com

'inda vistão
... Grande pi'ooriprlpdE' r.a La.gô<I - corr' c�sa, boa

''!letras - pr�o-rle ocasião

tElRENrs A VENDA
... Rua Alte, Carneiro D.o,2B na AgllOnômica VIila Naval) lotle de tl x 27,

metros - oportunidade com bom preço.
... Rua Desembargador Pedra Silva - Praia do MelG - Qoqueiros - Lote

<'e 15 lr 40 mAtros
'

... No Baln'eário - Estreito -, 2 te'l'l'81lÕs - ",,!Tatos. mesma por poucos
1,las o' proprietá ri,' esbuR aqui para vender.

• Lote no :Tardim Atlãtico - Barre�ros - lote D.O 159 - medindo 1'5 x 27

t�rTeeno de 9,3 x 100

peça

certo fanatísmo. e severída
de. Nenhum detalhe' foi reto
cado ou idealizado, A bôca
é levemente entreaberta, "'e
o pescoço indica 11m certo
recurvamento da espinha,
Como característíoos desta
cam-se os maxílíar às salíen
'tes. e nariz r�cortp10, � tes
ta alta, os lábios cheios e o

queixo um pouco pequeno.
O fato de Que a medalha

reflete a realidade. cinzenta
da nrovaveímsnr-, tendo
por base um retrato, é reve

lado pela modelaçfio dI) ca
belo e colocação das rou

nas ..

Uma dúvida -aínda 'nã;'" es
: p-l'l,re"ict� p. a se,,,,"i'1te: onde
teri," l\1r"''7,oni �onhe�ido Cris
tOVRO Colombo? Ainda não
f'e cornn-ovou a sua esta
r'la na F,s'1<mh'1. u>:eSSllpon
r1n o fi,r. ('!,<lp,Hem:; 1ue o· ar
tistA. »u+or de n0t4<veis mo

'111""e"�n!'l WI')l't"::'l'ins. ter'
�<>,i", 1f)r.('mn"i�I') n"rll <>nlle-
1., "A-tI" '" fi,.,,' n� 0"(>111,..,i ... ';:t
" ..... "'fT"..,., r'l" T�'\"""l -lA r,.,ste
\" ,,·'V'\n� r.o'1 :,",lo",;,,-,pl1tf""\ prn

." r"'')A C!o �:+-'" .ç-�c;:�o T70T"'rlntipi_
"' .. ....." ·'"'')C'<C''�"'T�l�d'?1t� f-p:r;o:'I '��
"'I""""':'"",J."".-,rl',, ,.. ......m l""!,.,lr.t�hn.
"'110 'tT;�';,....,..o �"'n'f;o''''' r.A,..t;�
,....,�nt')'rI".,nla p-m nt.:lt� YlI"lSt.R-
T';f)r l""'....... -:'I C'!a'7'Á"I:ri� c::tl")l�,...,f:\n_
("'<;'I P 'tT-:.ln,:l .....t.;,q � f';T'rl nn. fo
�,.. :o'r", la.,. '='O"� r1; ....:'itn<: '1"'1")_
�":'I'T';"" 1\11'<:)!"7 ....."; n�" ",o"';�I'),.T.
" ,......,,....�"......,.o··..d·n ,..:fl=} N ....QY\na -r"1...
i...,h !:I p,c::n'=" T'\l, ("\l'=t ,,110.....,., t.�nl.
'Y'Inl''''o �o """n"'Inrl"l"'''')l1 rill!:l.l
"11113,.. Y\"=IQ"<:lr.;'tlntn �r."'C:;(T.,.,!tti'O
.,.,"c::: H"r"'l"\� 'rp;.."i� �m fo:lVor
.41') �,..H�+� i+c:\'ir'1�,",. n n1,ie
""C: r",..,(iJl7. � .,Tl�rir1ar rleste

T�t(). ("f11P C:"�0l1.t,:� . p('l,.:f�":á
Sp.r p""l""'''r'i�f') n"<lc:i""n�,l�
Tnp'ntA Ó11 <>tr"vés de exten
sas pesquis�s.

,LP CIMU, '<Prime�o' Coíaeaaio' nl �ara'hr- do· Suces,.s�,
,

'

:CÓN�UN-r(JS' ES'rOfÀDOS"
EM ·VUI...CAESrl)MA: r,eves
ticos em tecido ou plástico. a

partlr de:
' '

'CrS 18.000.00 MENSAIS -,
'

SALAS DE JANTÀR. em fÓr� .

"mici!- ou madeira, a partir de:
"

Cr.$.22.000.00.1\U5-NSAJS/ .

,
<

co�cH6ES t'PEÓA.' f1�'r3'
; .casal 0).1 soltei(d;' a. piútlr-, J,

'

,

Cr$ 4}OO.OO .M�NSAIS, •
.

,

e ,Oceanografia
, .\:"""

dora de' desaj u3\�"1.ll'�ento.;
de fugas de m'litOi>' ('tel1len
,tos que deveriam, ·por fô:

ça da própria função edll-

tência aos nossos pescad,)- 'ativi�ades dOG�is e, como

res, e a completa inexistên- deveria ser,', conduzí-los ou

cia 'Qe,; pr,ogt\tina"ção por levá-los a se' ajustar ao

parte de nossos poderes ' meio- onde' vivem e onde

públicos no que diz respei- poderãó e deverão ser úteís.

to ' às' coisas da pesca. No, Muitas - vezes' deverá ter

entanto todos sabemos que
. sidó,

.

a prôprI,a educação
nas atividad.es pesq.ueiras '�erroneamente),' a canEa

·repousa uma, fonte de' ri- ..;...-,,-;---__,;,_..;---------------.,.,----

queza das mais. valiosas ,P'l
ra a nossa economia.... inter
na no ,que o pescador pode
representar como aliment::J
substituindo outras espé
cies I;le" pescados qu,e forem

expor,tados.
'

,

Tal aspecto se' assemelha
iw que· tange à agricultl'ra
e à pecuana. EJ?1bora, .;;e-

"jamos um pa:íc pràticamen
te agr;ícóla, ao ivés ,de, pto
duzirmos t.ratores ,e imu13-

mentos- para !!- lavoura,

prOduzimos automóveis. S_ão
poucas, os nossas 'Escolas

ele Agronomia e Veterj,ríá

ria' em confronto.' com ,as

'faculdades de. DIreito, Far
, ml'ip,ia' e OOo'f.1t.oloQ'ia e', etc.

Como .. ós,;,leit,or<>s, uo('!p.r8.0
'

Com re1acão' às' 'ativÚia.,.
ver1f;ca,r enrJua""t,o' se veri- dps' , pesquei�as' - cúe-cemos
fimtl'f!n{ ':crescirnpntos ' e�a- , ,de' Esc.fiJ�s deI formaçãO .. de

�erarlos,' '(?), no oue (liz pescadores, e, bem 'assim,
respeit.o à ,nronllr§o rle nes- de formaçã,o de elementos'

cano coi:n 'rela,çã,o �o Chile 'Para OS 'traqalhos afins:

e pprú. aumenta,..,no o nri-:- condução ,de ,barcos, ,mo

meiro' O1Hl.si ,'. de 7 vêzes a toristas ou maquiriistas. de
,

barcos'- de pesc:;t, t�cnicos
na industrializacão· do' pes
,cado,' em 'frigoríficos ...
Pouquíssimos são os, "est,a

leiros onde os mteréssaNPs
na organizacão de uma Ir..

dústria ,ele pesca poderã"
conseguir, a curto prazo,
uma parelha de pesca.
A nossa própria edncaGão

pr.imarla. se fundamel'lta
em programas de ensino

que não têm por objetivo
despertar os in'terêsses 'd,),;
educandos pelas coisas e

Agéra você' pode comprar 'a
tradicional qualidade CIMO
a LONGO PRAZO.

Note bem, o LP CIMO tem

'15 faixas," ist6 é� 15 meses

de prilZó.' ('
Você já percebeu que não,'

,

cr estamos'. fafando d.e i.;ONG.
PLAY, mas sim, .de L.oNGO
PRAZO"'

'

E por tarar em LONGO'
PRAZO, 'veja o que lhe
oferece o PL CIMO:

02.

&
� UM PLANO

Os m�s afàri1adtls péritos
em 'medalhas rena<;centistas
da' Europa, os professpres
Grotemeyer (Munique) e

Babelan '(Paris) c0nfirmaiJl
as afirma0ões do numisma
ta. de Heidelberg, p qu<tl, a

través de' suas pesquisas,
presenteou o munia cienti
fico com Umlit not.ável de.
coberta.

-p O N T O

DE

ENCONTRO t

COM

ANTUNES
SEVERO

PARA

Pescá
Jon.fAngelo Ribeiro

(4° de uma série) -

P O N T O
"

DE

ENCONTRO t
�S 11,30
(HORÁRIO
HABITUAL)

I
\

Enquánto o Brasil naquê
le ano (1961), no que _pese
a sua va,sta extensão cos

teira, produzIu somente ..

257.000. 'toneladas' de pes
,cado, O· Perú produziu .... _

5.243.000 toneladas e o Chi

le, 429:000 toneladas. Con

si�eremos; ainda, para me-'
lhor verificarmos a nossa

situação no que diz ,respei
to à pesca, os avanços ocor
ridos entre 1948 e o ano em

tela, 1961, ·com. relação aos

mesmos: países acima cita
dos.

RÁDi-o
. ,

GUARUJA
)',.---.
000
OQO
000
000

Brasil-d948 -'-144.000 t.
- 1961-' 257.000 t.·
Chile" - HJ48 -'- 64,000, t.

- 1961' --: 4'),9 000, t.
Perú ,:__ :1948' - 47.000' t:
- 1961 ':.._ 5.243.000-t.

I ... �

sua prn�l,"�í'io em 112'

zes, o Brilsil ,t.eve 11m au-

'mento infpl'ior ,a fl1Jas vê

zes no rrlpsmo .esna�o de

temno. UD1a, sprip. de, fàt,o
res de"'�rá t,pr jnf111e"r.;!l,�O
,tal ret,arrlament:o ) a eleva

cão de nossa nrorlucão nes

aueira com QTaVeS P1'eiui

s'as. 'n.aJllrall11ente. I
nara a

'nossa. eco"flmja interna e

externa. 'F, ... t.l'e pst,es fato

rps. infe1jzmpnte, somOS

fOft'g/los a cit.ar a falta de

interêsse, a nenhum� assis-

Vai Construir Ou Reforma?,
Consulte Nossos 'Preços

L\TLAS S. \.('omér"io Me.t�lúr�Úf'H
'Rlla D",nnOl'() N 23
Fil; � 1 Flori-�nónolis \

C. ,R. UMOENSE
CONVITE

i,�DOMINGO - PR,OSSEGUE '�($};'SUCESSC
"A MOCIDADE SE DIVERTE"

INICIQ,�.• 19 HORAS
��;;;,,1i�fií"'/.'f: �s1.�;��·'(':'�t�",',;,C,<"",i,"", """,','"

1'1,20 Kcs •
ZY�-7
ZYT ..·L,4

\

Móveis, C1M'O
de Floi.fnnópolis

.1ã�ço� e' ,:ó, <"Pií�lko
AprovO:u. .,

'lPCIMO
de 15 faixas

CADA OR,ÇAMfNTO.

cativa, permanecer
próprios lugares ól1,de

nos

vi-
viam. "

(Continua .. -. ),

RELA.ÇãO DOS. PROCES-
,

SOS, .JUL(iA.DOS NA SES
,SãO.QRDINARIA D-A JJlt'

'EM 21-9-1964

Maria Elias de 'Olivaira
Hercílio Ferreira ela.', S:lv3.;
Jorge Salich Junior ,_ Fe

lfpe Afonso Eng�l ,

.

F�ganti S.A. Ind. e, com .
.:.

Dbn;iria ,Portes
João SE>rgio de Cal"1l11hé> -

Cirilo Manoel Gel'-:ildo
José Gabriel Corfei --- .'1n- .;j;,
1ônio MiheJa

Hildegafd S. Dietricn -- -

Heitor Lessa S,)uza

Sebastião Arthur 'Pereira --::-..,�\,
Ambrósio Angioletti -, Af\'
Augusto 'Hercílio Correa _

JI..ntônio de Almeida.

Presid�nte ,'-'" .GuaIter Pe-
. reira ' Baixo,
. Repr. EmpregadOJ;es - AI

, berto"G. dos Sa,utos
. .'

.

- .

Repr. Empregados - Hu-

berto Moritz
SeCi'.etárlo - Fúlvio E. dos

Santos

Alinor Duarte Ca\Jn.lhei
ro _ Rovilho Bortoluzzi &

Cia. Ltda.
Oscar Egídi.o 'Wagner --'
Rainha da Moda Ltda.

Reinoldo' �Iein FiUn '& Cia.
- Maria Paiva Mari;b1s,
João Soter Corrlla Lida. _

COlégio Com'ereial de Ca

noinhas

CeSR-'Francisco -Capela·· -

rio José Ricardo
Alceu Ala.ge -- j'Jose
fre FilhO

Ono-

Hubert Geier - Fendno

Fagherazzi ,

Gerharc1t Braacz - !,::thuJ:
Bronkow

, �

Jesuino Lorenz\ Cancelier
- Frida Schid�iag
Guilhérme .3ro·ibec�

Lauro :Michel - Arminio
Prisse

/

João B. 130mbazas -- V;tal
José dos ':lantos

Lindolfp ,rosé Hoffmar.,'l
Nilza Bruder.

Hildegard 3chweitzer
Luiz J. Salv;tdorI.
:H:einz NorV'i� -- Maurílio

\ Mb!-"eira LeJte

Elisabeth Martins - Adib

Sakr
Lemoir Lindolfo Pôrto-
Nelda Piske Kricheldo:f

João Gregório Pe1r') _ Vic

'tal Vitório Pachec\l'
Arthur de Camargi) ,-- OSD.i
Lima.
João G. BitfencoUi't - Es

tefano João Fah.lani
Pedro Dal Molin _ Ary
Bernario'

Vitor José Sotério
trio
Hercílio Pelegrlni -- Ber:1a

dina Manoel Agostinho
Ewaldo Rosembroe!�

Francisco 'Dormer ;i3 Oli

veira

Ruy Passaval'lte Rovul'is _

Amália Boares
Walfried Schoeil.lu "'7' Be

nedito Pedro Thlesel1.
Gervasio da Silva .. - 'El'ka

Elisabeth Kerti",�hi.k:1

EugêniO Stolf -- Al])':)rto
Joaquim dos Santos

Felício A. Mor�i 7''1. - Ha-

<1'ald Schmalz
'Leona.rdo J;U1;0 .lVrec1Ei':os::--i'l
Dahil Amin Hel,811 '

Deme-

Ival1ilda Burgal'T, -- R)bGr- L�wro Raul T,�1'j'(;3

to Koenig Buha.
Eduardo Bettí5 -' Alcino ':
da· Silva:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M. BORGES

o Quadranf?;ular Interes
tadual CELSO RAMOS, s,�

rá iniciado esta noite, com

jogos ,a serem desdobrados
simultâneamente em Floria-

nópolis e em São Paulo.
Na capital paulista estp,-'

ião jogando Assacíação
,Atlética São José x São

Paulo Tênis Clube.
. Em Florianópolis, no Es

tádio Santa" Catarina, tere-
�-----------------------------------------I

'.

CRISE NO fiGUEIRENSE
De uma hora para outra..

verificou-se tremenda: cri:"
se nas 'hcstcs do Figueiren
se Futebol Clube, culminan
do com a decisão do Coa

selho Deliberativo do clube

alvi-negro, em afastar o

presidente Rui Pacheco do

cargo:

_:__'__oOo-.--

Todavía, logo que .houve
a críse,' a re'port,a:�e;n cor.

seguíur.junto ao sr: Eurico
Hosterno, presidente ('O
Conselho Deliberativo, de
que aquêle orgão procura
ria da melhor maneira P08-

. sível contornar' a situaçâ»
em reunião que estava'mar
cada para a noite de on

'tem.
"

'., -�oOo--

Seria inclusive ouvido o

Presidente' 'Rui .Pacheco
para depois então, o con�
selh�" Deliberativo do Clu
.!:te, t.omar. atitude>' ofiCial ao

-

.respeito de seu afastamen
.

to definitivo' ou não, 'do ca!:'

go de Presidente.

--000--

Nesta crise que envolveu
o Fig�eirense, ô treinador

Jony Alves teve seu contrn-
.

to rescínãído
'

com o clube
além dos jogadores Arcê
nio, Ariovaldo, Izaír, Ro

naldo, Moreira, Oswaldo G

Pedrinho. A decisão foi
consumaca em virtude dcs
parcos recursos financei
ros da agremiação, cuja
folha de pagamento 'eleva
se a quasí um, milhão e

meio de cruzeiros.

O jogador Oaetano, que
havia deixado o clube' em

vista: de um atrito com
�
o

treinador Jony. 'Alves, já re

tornou a agremiação tendo
sido sua situação devida
mente' regularizada.

.��

,/...
---000-'---

. '", ':...

o vice presidente do Fi

,gueirense; sr. Djalma Ber

toncini, atualmente em

exercício da presidêl).cia e:-Í1

vírl\l_dé. do afastamento

forçado do presidente R11i

Pacheco, ameagou renun

ciar ao cargo caso o pre;'
sidente de fato e .de, direi
to não' retornasse ao pôs
to.

f..ç. F .S. pr.01rnove coquif'ef e
convida ·a imprensa

'A_ represéntação do Clube Doze por ter
se sagrado campeã dQ /Quadrangular GERT
SCHMIDT, realizado com as maiores fôrcas
do salonismo da capital, será oferecido, e�ta
tarde, pela Federação Catarinens2 de Füte
boI de Salão, um coquitel. ,

Nesta ,oportunidade também será home-
nageado Q sr. GERT SCHMIDT, grande des",
portista de Joinvile, que estará fazendo a en

tr�ga, do troféu que leva seu nome, ao elenco
dozista, por ter conquistado aquele ftulo.

.

Deverão· estar presentes 'também ao

acontecimentto soCial - esportivo, os JO-

.

gadores e diretores da equipe, do Tupy que
estará jogando à noite contra o 1;)oze, em par
tida válída pelo .Torneio Iriterestadual . Gov.
Celso Ramos.

�
A imprensa convidada, deverá estar

pre'sente, estando a solenidade fixada para
às 17,00 horas, tendo por local os salões do
Clube Doze de Agôsto.

•

-)(-)(-

BOLETIM DO QUADRAN
GULAR GOVERNADOR

.

GELSO RAMOS

O treinador Rezende Li-

"ma, nos últimos dias -ela

semana que passou exigtu

o máximo de seus coma-i

dados, comandando' exer

cicios físicos, e coletivos.

�).(_:__) (_:

NO Clube Doze de Agôsto,
alguns, atletas andaram

Promoção da Rádio Guaruja � Bicicletas Monark. Inscriçoes livres .

-------------...;......_.�--�
.,'

-)(-)(-

Er�cfl que pertence .

,w

Paíneíras mas que e,stá' ser
vindo "gora. ao CrUDe Doze

de
'

Agôsto,' apr:esp;ntrin ó+í

mo rentílmento nos coíetí-
. vos levados a efeito pelo
clube' florianópolitano que
estará representando San

ta Catarina diante dos pau

listas.

-)(-)(-O atacante Enio que

pertence ao Caravana do

Ar e que foi convocado p9.-, Também nos exercícios

ra servir ao Doze nestas 'físicos o zagueiro Érico tem

disputas d� Quadrangular se empenhado ao máximo, ')

Governador Celso Ramos, que vale dizer que estará'
. deixou de comparecer um disputando a posição com

treino dos últimos três rea- Lauri,·· jogador do próprio
lizados, o mesmo aconte- clube Doze de Agõsto.
cendo com Cavallázzi.

-) (-l (,-
-)(-) (-

Josok Forthkamp'
DIRETOR

Bescuetebol na Parada

E · "
·

d If K-' d II
sta nOite. no " o o on' er

Contra o Tàmandaréí o Paula
Ramos defende a ·Iideranca

\
t

Esta noite, rio estádio da rua Bocaiúva, Como preliminar estarão jogando os

jU-1p.l'oss�guirã� os certàmes de juvenis �' profis� veni� d� Tamandaré e Gu�rani, êste vic�-lí..
SlOnaIS da CIdade. 'der InVICto ao ladd do AVal e Paula . Ramos.

.

".
Dois encontros estão programados, am·' Corn,&! partida de fundo, bater-se-ão Tç1:-,

,��s destinados a agrad'fr ao público que com,- mandaré 'e Paula Ramos, ?eVel1�O . o tricdÍ8V"
p.a ,r �g .1�tª� da� l?tas.", p�aiano ddend�r seu titulo de lideJ� �vict�,

,I

. SRS PASSAGEIROS
De Florianópolis para

,

guna - Tubarão - Criciulll;j \ranmp':"d
\ o

Torres {' p, �'tn Alegre. vi '.:'(' pdos confortá.
veis ,ôni!w, d;l EMPRESA SANTO AN.JO
D A r;:" <'! ,'\ ',. l"'" � ) ,�,

. l., \, ,'. .1' I t,

--_._--� -_.�. --�,._._-'--------

DRA. EVA - (UNICA INfl\NiIL;
C)l!llInÍca a reabertura dt:! seu consul

torio no con j unto 2 O 7, do Ed�fício 'JULIETA
Rua Jeronimo Coelho. na. 325. - Horárk
15.30 - ! 8.00

Pedro Paulo Ma('hado

,.cOLABORADORE� ESPECIAl�

/ '.1AURY BOH.GES . ,.íILBERTO NUiA�
HLBERT( I"AIV A

A representação da As
sociação Atlética Tupy, de

verá chegar à nossa capí
tal por valta das 14 horas
de hoje, ficando alojada,
nas dependências do Oscar

Fálace Hotel. A representa-

. mos o encontro entre D::- faltando alguns treínamen-

ze e Tupy. -) (-) (-'- tos como foi o caso de Mar-

c'oino preliminar .
desta cio 'Pinto, Elas 'que foi ple-

partida assistiremos às :'.0'. A equiPe:do Clube Doze namente justírícado ten-do

horas, o' cotejo entre. Pai- de' Agôsto exercítou-se unia em vísta Que. sua senhora

neiras e caravana do
.

Ar, vez nà estádio Sa.nta Cata-' deli a luz a um robusto . -ga

em partida válida pelo cer - rína te duas vêzes :.,no gíná- roto na Maternidade Car

tarne regional ta rncdalída- sio Charles Edgar Moritz, mela Dutra, daí a ausêncla

de. Ingressos: Cr$ 200,00. realizando' exercícios dos·' do jogador aos treinos'.

mais proveitosos..
O quinteto Dozista prepa

rou-se assim para a estréia
contra a representação da

Associação At,lét.ica Tupy,
o que dar-se-á I}a, noite .de

hoje, com' horãrto previsto
'para às 21,3'0 noras.

êOLABOl{ADUjtE�

J LJUHU MIL'fON F. A VILA O1{tLDO LIS.tl\,

1ARLO J"�ACIO COELHO ' DÉCIO BORTOLTTZ7.'

,
,\ R'fj;T ARDO \ '>RI\ fIr\1\1

o Clube Doze de-, Ag'ôsto
que se preparou para estas

disputas. deyerá adentrar a

cancha do estádio Santa

Catarina, com a seguinte
formação: Alvaro no arco:
Biazotto e Érico na zaga e

o ataque formado por Mau

rilio e Melím,

-)(-)(-
\,

ção joinvilense Viajará
condução especial.

em

-)(-)(-

Esta a escalação extra- Deverá ser árblt.ro
'

desta
oficial' que .podemos apon- I partida o conhecido homem

tar- 'para os leitores uma do salonísmo paranaense,

vez que foram os elementos Adib Na::sar que foi con

que mais se ·destacaram n03 viciado e aceitou pronta
treinamentos, com exces- mente.

são do arqueiro Alvaro que O apitador ceverá chegar
não participou dos últimos esta tarde, . viajando tID

exercicios' mas que. deverá ônibus da linha, t'dretamen
entrar jogando, ficando te'e Curitiba 'i Florianó

Fausto nó banco das sues- , polis ..

títuíções. Será portanto maís uma

garantía para o espetácúlo
que poderemos assistir" es-
ta noite.

7--"'7---

1 ._.-
.

" . ,
,-

.!'

.' ,'1, :W
_._�...�""

,

,

"-'�-'-

x X x

A rodada de juvenis,
marcada para .domingo, üo

p,. 'alfa Konder, pelu c€rta
me da cidade, foi" trar,sfe
rida para outra op�rtuni
dade, conforme iRterm:r:H

ção do pres;r'ient� OSl,i

Melo, em face da �itua,<ão
do 'gramado, completamen
te alagado pelo mau tempo.

I

x X x

A Federação Catarinen:se

de Futebol recebeu caho

grama da C.B.D., f"O qual
aq_uela entida je cm:nun�ca
qU!) o recurso interposto
r:élb. i'lV8.Í contrà o Barroso

vai' ser a:Jreci.ado sex",i1, fei

ra da pi:c-==ima semana. A

. entidaqe catarinensr. vai

telegrafar ao Barroso em

Itajaí, çlando ciencia do

fato. De acôrdo com o q',;e
determina o Código Bm.:;i-

,leiro de Fut.ebol, em sua

parte processual, artigo 121,
somos de opinião de que o

Superior nãó irft reformar
'a decisão do calenda de
Santa Catarina, em face
dos dizeres do citado arti-

go que está assim redigido:
No recurso voluntário e

de revisão a penalidáde não

poderá ser agravada, salvo
se interposto pelo auditor,

x X x

Terminará no próximo
dia 30 o contrato do treina.
dor Lucia Fleck da Rosa,
com a equipe do Pah:heiras
de Blumenau. Ao que ,tudo
indica não haverá proble.
mas entre' treinador e clu
be para o reforma de cozi..
trato.

-x X x

O atacante Aquiles po
;"erá retornar a esquadra
marcil!sta uma vez que não
vem sendo utiliza'l'J pdo
treirador do Internacional.
O Jogartor catari1"ense além
do !llais est.á também in
teressado em retornar ao

futebol catarinense.

x X x

O Postal Telegráfico es

tará jogando na noite .de

hoj e na cidade de CricilÍ
ma, diante do Atlético Op�
rarlO, em, partida válida

pelo CAmpeonato estadual
de fut!�bol.

x X x

O campeonato da éidade
de profissionais vai ter an
damento na \ noite de ho

je no estádio dr. Adolfo

Konder, protagonizando as

esq.uaé'l'aS do Paula Ra

[ces; .
atua! líder invicto e

"isola_lo e' 'Tamandaré, pe-
núltime colocado.

Na. Zona um - os pr�meiros coJocados
Com dois jogos importantes, prosseguiu

doiningo o campeonato estadual de futebol,
zona um. Em Criciúma, o Comerçiário dobrou
ao Hercílio Luz, pela contagem de 2 x 1 en.

quanto que em Itajaí, MetrolJol e Almirante:
Barroso empataram sem ab�rtúra de conta.

.
.

g.em. Após estes jogos ficou sendo a seguinte
a posição dps clubes até a quinta colocação:
10'. lugar - Metropol com 13 p. p.
20. lugar - Hercílio Luz com 16 p{p.
30. lugar - Barroso com ·18 1) .'p.

.

40
.. 1u�ar - Marcnro Dias e Ferroviário

20 p.p.
,

ar, ",F1gyeir
�'i:.��.;!I:�"-irIf!.>::" t I

UNIVERSIDADE DE STA. CATARINA
DIVISA0 DE MATERIAL

,
, Por Décio. Bortoluzzi bola-ao-cêsto, A FAC este-' "o encontro Mínerasíl e

EDilA L N0 60/64 ve certa, pois defendeu a Avaí, '!que estava previsto
.

. 'i' Prezados leitores, li na federação que lhe ínteres- .para domingo, em 'Santana,

Iene'1.\,rrê11
.. ·· 1',.:;3 PU'b' ;.f.... ::"... l",D .. 5(\:.;.1.. A edicão dêste jornal. (10. rUa s��a. NêsJ;;e, as&-unto, Ui lJR- foi" t'rR1isferldo'� para outrà

U\.-.$J' �fU ,� "'. -f� - T � \. -9 r"d'ã�o·tiér{te: ltm�, réplica' �la�r� :Únal está com a CElE,' 'oportunidade,
,

tenào" em

. as minhas crônicas, espe- ·pois ainda não houv� re- vista o comum acordo fir-
O Diretor'da Divisão do Material, devi-

'

cialrriente a do dia 24, soo conhecimento de qualquer mado eitre os dir,igentes

damente autorizado pejo Magnífico Reitor da' o título de "A outra face Federação por parte dn en- dos dois clubes.
. Univers1dade de Santa Catarina,' faz Ciente

do basquetebol na parada>'. tidade mateI'. Parece que o

, Tráz a teferida colu.nl": a sr. Ita, quer insÍnuar que
aos int'eressados que s,e acha aberta. concor- . assinatura d.o sr. !ta? o· Paineiras esteve errado

renda pública a'prazada para às '14 horas do Silva. Não o conheço, e são 'ao aceitar os ex-atletas do
vários os atlétas que têm Doze. Ora, êste clube é nô

dia 23 de outubro do ano de 1964, para aqui- chegado até nUm e pergun- vo e não poderia jamais

siçãe de matérial eleétrico destinado à TrCl-
. ,tado' pela identidade do deixar de receber àqueles

U
mesmo. Estranho que -nuil- rapÇ).zes, pois carece de ma-

P,r·ensa niversitária. ca o tenhamos visto assis- - terial humano. Infelizmente

Maiores €sp�cificações poderão ser obti- tindo oU
. acompanhando o a Federação Catarinel)se de'

das na Divisã'o do Material da R.eitoria
.

da
.

desenrolar dos noss:Js t.or- Basquetebol negou-lhes o

neios e ca:npeQnato'l, e se direito de tentar formar

.

Univrrsidac\:;
/

de Santa Catarina, noS dias o faz é incÇ>gflitamente .. Si.m, equipe p'1.ra os próximos

úteis.no horário das 13' às 17 horás. 'ao fato de o sr. Ita P. Silva anos, quan!:o Í1ilpediu que
dizer Que sou elemento :t- o me":'"ílO d:sputasse o caru-

Divisão de Material, ,�m 8 de outubro 'gado -ao CIube D'oze de peés.to infantil e o juve-

de. 196-4.
. '��' {;: Agôsto, c�ncordo pI8l13,- nH da. ,cidade. Diz o sr. !ta,

�"mente. Sou s:)cio do me3- r:�'e o z,'- c Ç'L;� vem ficará
'r. ;.'�; 'i;"U1:0 e amigo .Ç.e todos os ra- o Pat�('lr!'s �')l,,'""":o slzirho,
& �,." '-':�. "", .

�{'.\,/l p�zes que defer. em e.qU2;,l'J, _!)O!' r<l,e? Niê' din.:''''"'n ."i",-

4-10':"64' I)i ��
.

i1?can;;�-et3""coino t�)TIbém o da a.inda. Àpenas 'pr:'C",lr;1-

sou dos atle!as das outrq,s ram defender o seu dir;;ito'

agremiações. Nào tenho de disputar dois campeona�
inimigos em nerhum lugar. tos da cidade.' Diz que o

Se acompanho regularmen- título de minhas) crônic::ts

Trnh!tuna. - L<J- te aquêle clube eD1 suas ex- está errado. 01'3., se defel1-

cursces por nosso interland, di'o Clube D07.e destas li-
.

f porque rec�bo convite dos nhas, é porque conheço o

diretores do Veterano, o pensamento correto dos ho

que me honra sobremanei-' mens Que dirigem aquela
ra. Continua dizendo que sociedade. Talvez estejam·
pa Federação o basquete- errados "em 'l.lguns pontos.
boI está em fase de desen- E' possível. Mas os que te

volv1h1ento. Discordo, e di- nho trazido à baila, não

go porque. Temos quatro há como contestá-los. SÓ'

clubes inscritos, um ganha rspero que n;l Federação
o �ítulo de. infímtil de ju- Catarinense de Basquetebol,
venil sem 'Jogar. quandO não se crie o ambiente hos

havia adversário, e três ou-
.
til que existia na FAC, e

tros disputarão o campeo- que tôdas as ações de seuS

nato adulto. Se os rapazes diretores, sejam volta :las

que disputavam pelo Doze, para o progresso. do nosso

ou sejam. André, Zi, Ro- bola ao cêsto, e que se co

mualdo, 'Adilson e Dobes, lham bons frutos das Se

deixaram de jogar, sem mentes lançadas por êstes
sombra de duvida nossI) homens. De tud,o isto só'

basquetebol decairia, São quero o progresso de n03-

êles a base· de 'qualquer' 80- so 'basquete. Tem o sr. Ita

lecionado que se pretenda todo o direito, como todos
formar em Santa Catarina.' o tem, de discordar de

Afirma que . 'os referidos. meus modêstos pareceres.
atletas foram forçados a se Se critico algum '3.to da Fe

transferirem para o Pai- deração' ou de quem que.r
neiras. Quem os. eonheee que seja, quero Clue todos'
sabe perfeitamente que sáo vejam minhas, palavras
rapazes com personalidadp-' como construtivas. Não

suficiente para jogarem na ofendi a ninguém, nem po

equipe que bem entende- deria fazê-lo. Sou amigo de

rem. Se a "federaçãozinha todos., Lamento nêste .final,
cria1a por êleé, conforme a derrota do nosso Brasil,
palavras do sr. !ta, não vin-' frepte a modesta equipe do

gou, foi talvez parque a Peru nas ,Olimpíadas, É=m
FAC lhes negou qua.lm.:.er quanto pscrevia es�as li

apoio, tendo dado cobertu- nhas. Fl'llizmente �encemos
r� integral � atual federa- bem a I�goslávia de. 68, x 64.

;.,'
'.' ".'.'. 6.:lliim��"amigó's'

-)(-)(-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Em cumprimento a c:Uspositi'vo' legal, reuniu-se 'na

,;f�:ª:�f:::�:::::::::;<kave'SGvi'ética c.umpre. com êxito.'missan e'S,eaCt8.]eneral Paulo' Weber Vieira da Rosa, \'srUican4o-se 3'11.l- I'
;rag�� :en:e::='Jteuo Pe�o do PSD 8 Waldemar 1'1- Rusk �Co,ng,ratula ..se cem a URSS Afirmando "Traíase de Exiio 'Muito.lmpor�nte
no da UDN; saudaram ° riO<ro prefeito. . �U. 13· (OE)' - A, ç6es importantes a respei-' 10 e 40 hora qe �9sCO\l, ((0,-. tár!o: das �ações: un!4a.s '"

"YASHING'rON, 13'.

r�18� de ont�� Q":Ptret6r1o Municipal do t»Sl) ,nave espacial, sovié� ·Au'" to do võo,' �dQ tt agêrí· �unJ,�v,,1l. de seu avíão. pelo u: 'Illaqt, enviou ,teleçramn. ':"-;- O SecrfltáriQ de Est,a
.dstrtbuiu' a .ségÚulte�nota:

",' '.'
rota", eumpríu com êldto.o cia TASS", os' dados �dlhi· rádio, "'Vejo um objeto que de felicitaçpes 9P. ,pri�eiro borte:americanQ Dean'Rú

'

,

•.• '.

J

programa .que lhe fôra .pre-' dos pelos ciefttistas, deíxam . se afúnda numa espêssa ca- ni.lnistrd 'Nil4ta; :&N�cpa� \�: .

telíeítou: a U�i.ão Sov:iéi!
PAR�IOO SoçI� DEMOCRATIÇO,

;

V-lllJUentp ftUdO e aterrís- para. trás tució' à que 8ft 60-) �� d� nuvens". 10 mínu- aos �os����� e>�viét;i��. ,pelo lanç.(1)1elltg do ilQ
.

Du-et6tio 'MlJIliclJl�' sÇlu no local'previsto pE!l@s nl\ece, até então na história . tos mail; tarde, outros pi- Disse 'ti. Thant:· "Ooneídero, satélite. Trata-se çle um ,'h
"

, cientistas "seViétl«Os. "45 10 da �loração 'éspaeíi!J. -Ob- �ótos ·soViétic;os qU:e' patru- éssé ê�eo,'cOmo timl). etapa." *-'0 êxito c'spá.d$ll, 'muito i'
'ODIRETORI-O MUNI6n,-AL DOPARTID,O SOCIAL .horas 'e 3O':�j.nutos, hora servadores calculam que o lhavanl'côm,'seus' aparê- W1 eirl9fação. e·éónq_tlista. 'portante,afirmaDeanRu

IEIVIOCRf\TlCO, hoje reunido, sob à Présídêncía elo Dr. IOCIlI, os 3 astronautas en·, foguete propulsor da' cáp- lhos os céus. da Rússia no : do espaço . pará
.

felícídade em seu telegrama enviado
derbal R�O$ da Silva e' côm .a presença dos seus ç\oi,."i contravarn-se em perfeitas' sula, é 10 vêZes maior que local para a ateríssagem, Cl.&�hfuparudade".

"

N.tklta Kruschow .

. :..,re:>entanti:!s à. Assembléía Legíslatrsa, Deputados pib condições tisicas,' tendo si-· o' tipo de foguete utilizado cornunícavam por sua. vez: --�,
.

, ,

'

......

:.lerem e Ivo Reis,Montenegro, e Ô,OH seus vereadores, em do recebidos pelos' comís- pelos norte-americanos no "Vemos claramente na ter .' .

<)x�rcíciQ 11 Càrnara Municipal -

de Florianópolis, Domíngos "sáríos esportivos" .jornalís- programá .Gêmíní, destína- -ra um objeto e próximo

D,
"'

,

",'E'
.

',�-S''ff!l!!.I:,�:'.'-'F. D' Aquino, Baldícero Filomeno, Hélio Peixote; .Lúcío' tas e amigos. O program.a do a enviar dois homens ao dêle, astronautas. São l3. • ..

"Freitas, da 'Silva; Waldemar Vieira e Nagib Jabor,.decidiu científico' de 24 horas,. foi espaço: Andam se parecem 'encon-
escolher, por unanimidade, como seu candidato à, Preteí- inteiramente cumprido; Es· . MOSCOU, 13 (OE) - O tratar-se bem, A aterrissagem '. fIAiS 'h'nG'll �IAIIIO OI: SÁHÚ CAJÀRI�" \
tura Munícipa,� de Florianópolis. o nome dg eminente ca- tas foram as primeiras in- comandante da nave espa- efetuou-se às 10 noras e 47. FlorianÓpolis,', (Quai-t�FeÍril�� 14' ,de Outubro clc.196-1

.

tarínense, General Paulo Weber Vieira da Rosa. formações da agêIlci�' de cíal "AURORA" que ater- minutos, hora de Moscou. '. , .

o' '" ._"_._"__'.,:.' _ "

Fl.orianópOlis, 13 de outubro de 1964. notícias TASS, Esta é a prí- ríssou esta manhã, colocou Vládimir Koõíarow, ' Cons-" :B"a:, nd a"', da ·",'P·:,·'M' vei da r -P,:o..ncêrt'.o dila 1,']-..moira vez que, um cientista em marcha o sistema de 'tantin Petrowítch ,e Boris; ". \;;,
BRASILIA, 13 (OE) E'S·TAnO DAS'GUI'ANAS viaja a' bordo' de urna nave freagem do aparêlho, aten-. ·E.gorow, ' 0S

_.

3 astronautas ',' "

O ,Ministério da' Indústria,
..

.. U'
"

'. espacial. para':uma observa· dendo a uma ordém chega,' róram' recebidns por m.édi.
Esj;f{rá se. Rpresentanqo· um, sqrri8.o amplo e

. r�liz,
C
..

i f' á ' nos dj.a$ 17 e 1(j do .conen- '

por verem que estarão s�e omerClO', - n armar ' a... "santana Blake' para ü. civilizaçã.o ocide,n-' ção dlieta do espaço cós- da da terra, quando a nave cos e especialistas dos es·,
te,' às ,20 horas, 'n.o Teatro

. ",
,

CPL da. Câmara Fe.deral 'tal. O Brasil, em partieular, micq, ,A partir de hoje. os cósniica dava a1sua 17a, val- -portes. ,Os astronautEs en- ., do,�judadas à, n,ão só u

i'
, '. ' I" ' , Alvat6,/de CarvaJho', ,;" iT.I.án, melhoria Hsica mas sobr'que nves,tiga, o cus.t:o.:, de (�Ar' t,"a.· "'0''"7.',

.

tnu urna· te,f' ". poderá - no dizer de . Gil- trlpulantes da AU,RORA, ta em tõrno do planet.'l, contram:se beni ti já foraril ., t�, , .,.
c',' ,

� u ,- . '

da. dê� Musica' da l?olii;ia'Mi: . tUdo espiritual E nãO sprodução' de :�(tpel pata, ,,1. 'tJl"li," seIn" 1:"�n",e;lL:ên,,:ias,' berto Fl'eyre - representar cientistas russos, p�ssarão· segun-io . anunciou a 'agên-' assaltRdds
.

por jornalistas',' .,'.

1
' .., litàr, :em beneficio das' ctian- meni:e elas' gelferQSanumt'lmpre"'sa e ivros, qua!s l'lS) h',·o�uvu{' 'qll�m \tefcndesse cs.· uma medíacão" entre a' Eu· a examiná!' os dados colhi- cia TASS. A primeira peso declarou fin<:tlmente a agên- . - .

,

� , (v . ças.· excepciõnais de noss.à sensibilizadas agràdecem,p-.roviucncias qu� estão,/len-'.lo··'r'os.amente' a ,necess.i(,lm�(l ropa e o Trópico. dos durante o vôo, Sabe-se soa na União Soviética que eia TASS. .

,
. . terra. Portanto, ao�: que

.

ma-s tambem' a Aijõ�ociaçã"do toma d-a.<:: é para eyit.ar Q:'� de comp'letaN:-e b p'edil qa, Mas, para esta missão: Ül' ,C:'1e os soviéticós, guardarão viu' o início' da a.t.errágem .NAÇÓES UNIDAS" . Nova '

"" . ., , compal'ecererr. 'a" 'est>:\"'apn!· de Pais e Amigos dos 'EX!co1apso r'o . fot:áeci.�;iento� nossa costa':' atlântica,
'

do' terl1sciona\' !Oh'l Guianas C0ns· segrêão acêrca das informa- foi o aviador· Micailow. ,Às Yo:z:k, .1, 3 (OE)' -. q
.

Secre-, .

. ." . ' sent'ação as criancinhas POr cei>cionais, qüe comde papel jorna1 de Çl.êÓr�t) �io. Demetafq, ao Chuí.", tituem um obstaculo are-, ." I ' . .'
,

.

".F.'
.... , , cert(l agradeq�r�o c6,!-ll' sua ,inicis.l.tiva

'

vislumbra

_�:�:,:�:;:;�;jn�· ;ª�ª:���:;�?g� �1�,g20��::::�� ..
' iça. sorrir um J Criança ��:"�:.:_==ec::;= ;�;�:���

on.de 'não:' há - e dificil- Forças Armadas, apesar de

II
>.

"
.'

.

f.'"
ii I

'd
. ,� 'D�_legadó dà Confer"ência.", Naçi.Qna�;��,���d:�ah�:��;�;�:' ���r:a�r�!::ascri::/�e�: "IID,:.)e,.'e·. sexta,· e.l.ra mnama', 'e.J ,'g'taç·a.. '·.'. ';"::' do. Aba,s'fec,:'im'ento"que' são merás éOloriü's com: nossa politíca mesquinhQ.

um incerto �calde<l,mento qe, Felizmente, há est'l.\di�sOs A Comissão "Semana da .

.

DIA, 16 - 6° FEIRA Escolar José, ,Boiteux' (2"
: '. \

, tacas não is�ntas de anta· eruditos O'le tê'11, se OCtin,a· Criança",' do' R.oDl;l1' Clube As 09!30 horas - Grupo turma)'

gonlsmos étnicos. Sendo na_' do da situação das' 'tr�"I do Estreito programou pa- Escolar José Boiteux (lo As 15,00 horas Grupo
turaI. por", isso, IL.1.0 teí;' Guian<>s. como, os :or0.fes- ra hoje e 6a. feira, sessões turma) Escolar Franklin Roosevért
produzido'o' efeito esperado; sores Pedro Calmon e P"mlh gratuitas de cinemà para As 14,00 horas - GrupO (duas, turmas )"

a' semi"áút.onómia concedi· Henrique, o brigade;,ro T,';. quase· 5 .mil alun,os .dos di· .--.-- .. - --""--- ----

qa a (l.tlas Guian1s si"ls R,odri,_·"'U8S, nara só�ci- v:::r30S estabeleciméntós de Ins.trutor"ia da Cad:eira'"d_e'� ·M�,nuin".a·� e'Na Vyj:d�d8, o Bn�:n, pe- t0r"'DOS êstes nemes' e $".'11 anGino.primario do Es�;rt!i- '..&'1 1

Ia su"'. configuração r;eogré.-; esnuw'.enTl,o!; i (IS 1'111e'. n!'Js, to, Coqueiros .e Capoeiras.
,

"

Sis',tr,"mas H·.i:�raa.·'li.COS .

'

f:.nJ), e c,e,í:lÍtéi,dade
.

de agb!·
.

!p,....",.",,,, 11n:13 nreci"'o;". no- A magnifiC>1 promot�ão ,
" "�J ln .

tI t ''-'S e�<t" está �1J-A-'nrq.'"Í,' O.' nr,,,:re"'�o" dos rotB-rlanos conta' com,np.r 9,":,.. L\(� ,:r.RS,. ,'� .

)'h�4��tin brr!;1 t'r;""�..,,,, ""'1n ��'11'" r-r':"l'lrirtl1e, etri ".,,.ti· a indispenf;>a;eÍ colaboração
I! .... r'�i� ..�.n". ,,;,'fo�.�.·,- - - -.A., C1l1nr, p.!lPl "'C; �"'"<; lpt-'>r<>s· do Sr.. Jorge 'Daux, diretor
.�-,,�,;!'l "n".lnfl" h",,"l\"!í�;. -" ...�., ......>.H ..........,.•• i·? :0-' ...., ... da Orcopa ém,Sants�C:Úa"
o "���q�')' t1fÍ.s CúH\ft!'l!l".· O lor'7.e,('�o d<1s tr')l1t�h·",.,,, "O ",;n:>. e rlas �ir!TIas João. rA:o·

te-::r\tf.rj.o, � p",. inr.n!:nora. �",n ,..... " f"!"'"'1'''J:''' P "'1'''''''''';, ri.ti S/A, -Silvio Orl8ndO Da, ..

rl"'"' c-c-"',,,
_ -r� � .

..,�;--?:-�rR; Bb h"nrr- i.....,'V\r"'�;,�f,...c "'�-'''''''�(''1�rl:C; m��ni. I\'�uJ_r�; e FiL'1os. Nel-

B".,A�,iI.,B. O P est:- (;-�r'il1'i ,.,_., ._"·-�,e:,:l';;3.') "pré: .._-,-,,' n. <'�"';:;�� rl� •• ,_.,' n""!'l- son E, Sclr:óedr:r:'," Maderci-
. 'r:.�,e. da Rei<lblica

.

e:;;,viou' V:ll�P-1" r,C> .• '.,,, ""� -�" '",-,�, ','----- '�, ,..� �< n,.,.-.• ':;-.�.,. 1'::1 Thh�'r S�hlir,hiting, e da
O!:í ?�';l<�'CZ .... --,.:c-':-'r''' (13" rh n�_'1 -1'.., "� r1.� ... .,-,';· "".. Emprêsa ,Fl.Grian:-'),�:lOnS, As

ftt�1n� �...,r� �R,�Q n-......�,....., s;...... ,+r.,.. �� : ......... �.L: f"ií"!'�,:';"� '.�. '7� \�essõeR de' R�n8m!i ,'esta,o [\5-

:;;A �.r·scr�jqoS _ pp1n, n.'1','O' ... '""\ ....,..�·qr:ro.... ....--�-ro '�;'�;:H'7n si� dí�tri.'F"l'(��·l;'$:"
�,

R�1tnd·(l.' I
('1''1''"' e�t-"Y'1CS :_...:·:'· .........-'1 '. CI!'-\'r:: p".:p..0 ,�qf.'�E

\ 1�n��f!';8,:' n.çttlrr.J·...... r.:l.!'c. pe-r
' "" .

(:
..
: r:J�f'pi��8' r-

��:�in""'ôes ·f)_;,.i:.-:t.���s {,0J� 'â ,C:;n:uclo, .OS qL�e, '!-êm 'no..
I

•

HOJE

Fral1 'la', à Ho.?aDd� e � In-
. ção da responsabilidade, '

As 3,,30 'hotas Grupo

'�laÚlr�, A 'V�bezuela B8tn:
.

n:io perdem. de vista o 'que B':;Gol�r Edite Gama Ramos ,O Ministério da Educa-

1"iá �,;'l l:!(!r)rdo. pcdend'1 di:' se passa em' Georgeto\'m;' (1' tnimà) ção e Cultura, através do
\"!r-"�'- >. �Tien'�s, na "divisão'

.

porta ab�rta a tlnlA.· mva- foc, .lO �n'l:>I')�S - GruDO Inst.ituto Nacional, de ES-
. d,é, ie::-,.tti)';i,O�:, :: sã,o comuni�ta, e em Para:' �scolat, Edite'.Garfta R!l-mOs tud.os, Pe-'agógiGos� estabe-

,: A. cà}iU.ai dó futur? "!"..s-' maribo, onde há um' cent;·o (2' turma) }eceu çonvêDl0s, operatórios
BRASíLIA '�_ 'O Mlni'3tro tlido 'd�s' Ouian"'s" Reri�,' organiz,r:do do 11':')S50 cohtra·· As 13,:10 hor�s .

� '. G�tpO c6m' o Insfituto' Brasi1elrO 'Contudo,
.

osLefeltô� :p'�it�
d' "Ed . - éàn;'./ UlJla ·(Cuiaru'r'.1-,i\i,,"" c-ln,s..' bnndo Jnt�m�éi!)h2,l. r", "�O Grupol' El.s.coli1Í: :Ectite <{ama d� 'q�o�rafia .� ;Estitisticà ,tlvos ció denso esc'ó,ar qtte
D'�iÇ' 'pl��:��� �'c��;';�ir� truida nü�' uonh ,'.'W'p'''·;,j, F'w'enten:;ente, Caieríà veil1 Rl:j.mos (3':. t1Írin-�? :; ÚBGl1Ü � 'OS GovêrnÓs .dos s�rá, rêp.lizà.�'o a 3 de no:·
•.

"

1 f" �' r!I':\ fica'Y.lDn"e (':-';1'"" �P'lh ��. aUl'�,'.:m,tar à nossa pre0�u:. CT'�;>" � .. ""''''IA', iEstád6s; TertitÓrios .e 'Di8- vem,bro' vIndouro, ,estã:ó Sl.l-, "Cl('J::.l '" a..1m ...e_ c".J", er.",.
'"

.... "

,

.

-:
t

. l' ,,' paç,ào, devi.cio' ii nbticül" ' "Estieltó ":. - t"r"i'to .;F'ede'ra'l',' '''sand''o .'
'"no <.',e·l"tos p'rl'luel'f""luente iA; su'ar;1iC�':'(1es relativas., ,áo' fuu:, 'conv��' �1"!tI;> ,quan ,0 ao c l', ' " .' Vi .. .ti<

ci6namento' '.dâs· eritidádes . tiúi e i-er::l.1i-Sos. 'o 'Gàvêmo: vinda (l,e ParIs e (liilUlgaci.a ",Di'A 'l.fl,;,�.J)a:,FEIRA ,.' le"a';'tárYf"r-tô da Pb!Ju'a:" boa receptividade, e. em
estu�['ntís. ° sr, Fllivio ele .Fedeial teria;' ,necess'uia· pelo telégrafo (A�SA); de As 08,30 horas -- Gruuo ção brásilelra, em idade seguida, à' uma açãó' ágil
V:cerda, fe3 àe�17""'�;;f''' r\1.. mente, uma jurisdição ade. que o Govêrno ,francês esta· Escolar Irineu!'B.omhausen' escolar. ' e e>::at� de sua parte.
7,-:'1(10 qu� em,nada foi me·. qtiada -às' circunstâncias,' '!'la estndlmdo a possih!lida· O' ,tunTIa)'

,

Após c0nhecer das reais Sr.' Profe;sor: dê 'maill
rJ.ificpda a manifesf.s':ij;) ele sem J)rejildicar a autonomia, dr ,k in,�+."""'r U"�n. l-'a�e de As 10.00 horas _. G,;:U1Y)' necf?ssidades da farníJia b�a. um atestado 'de seu bont..

.

t 'd l'
. '101� ',-- ,., ". ,> c,'n"\�,·lrnp.nta Escr.'·'·" Irine,U Bornhallsrnpensamento dos estudantes. es. a ,ua .

.. ".",.,," .. "
.

.

Essa bcomor'1r.ão t,er- ção de fogue:es telegúlad'Js (2<' turm'1) e :p,;scola'Reuni,
ritorhü .nã,Q d�vcrá: desper,,: ''', e�)1 nossa vizilÍ:�.a Guiana. à? fi', r ..... ',...T\.;�b..a.,
··,.,:r ,suspej.�as f>l1Úe as Flij' Será -, dt'-" o telegra-!!18 -- As 13,30 horas -I Colégil'
.�ões 'da nossa cm:'1un:cln,íle ur"fI b?ise fim' -Jié"Í�\ snbsl.i� Nossa Senhora de 'F:'J.irrl<> f'

1 t'· "

't
r

, tl'i'.· 0,. (l."! Hu.mmabouU".'" no 'Escola Reunida "Frei Hen
a,ln"·f-imenoar:l11.. rnHl"D em- ",.

bora, hajs o precedente díf. Saara, t' 'rique r;,..i"",h,. ... ":

ba)1deirantes e c;e?rensc,; te- Int�ressante assunto de CI:NE' Ti\fP�RIO
l� c11ps. as or<?:a".liZ3.r�r;",S' s'p� rem, 'por '.''')pta pró,?ri�, 'COl:r']e��:'1 P81".f1 a vislta do Esti::e!to
eF"!:1is deyerão opin?r a alargado' as noss% frontei· ':OTe�H("nfe 'Ch"nles De Gaul· .... ..---'"--'

r0"' ....eit') da pretendida le" ras, A anexe.ção das Gul�- leI Enra'fllp*cão das
gi.slação. nas el1�o})éi.as não ser\á (}1:(;crevo de ];'1,;e, antes ' '\,,"� .: v., "

,j
• _,_,_ ma,is qUe .inte�ri·l"i3 n0 VE!f" ,eb i:�lPm·tantG aC8nte<;imen� R f'

\ ...

B,?.i\';;tLIA - o Mtn;<;t,To dadeiro destino pana:l'l1erica· to),
'

�,�n;:'lr:as
da Planeiamento fará 'exn1:a- no, O destino que levará � A notícia telegráfica não'

,BRASILIA, 13 (OE)
nação amanhã em Brasília, América Latma à 'forma:r' ,terá ��capadci ao militar

A COmissão desig"a,da pe
perant.e as bánG3.dÇts .. da uma uiitd�e pqlíti,ca � etn�-' es?Jareeiêio e de �mpla vi-

lo Presidente .da RepÜbltçatiDN, sôbre .o �statvtQ
.

da lógica" não obstaIfte 'h'lVer sjio, que ora preSIde os des-
, . .,

tl'nos d,o .....osso �

•.
ais. Cea'ren' . pau 'reV'er o decreto . de

terra, A'Oós o encontro o . uma arriscada miscigBn::\cão
.

"V .
.

. . ,

SA, o marechal Castelo ex-presidente; João àou-
sr. Rnhe��o Ca!!11YJs canca- rICta!. O bloco latino-ame-r:i· -

d t ln,

t· cano, a.ss1·,m formoado, ,",e"'á Bl'<>nco terá no sangue' larj; que' e erm ou a en-
derá ent"'evista. c')le ,','130 aos -

- " - -

d fi 1
órgãos de divulgaç.ão. umâ, valiosa contribuição M,uéle ardor ;que levou os canipaçao. �$ re nar as

__________________......__�__,� seus coestadua'nôs' a .re!'-on., . patticll1arelí de pe�r61eo;

EI" - A ,- B"'I i

p.' quistitr·nos a' AmazÔÍlia c6ncluir!l:: "seus trabalho�

erçoes p,mencanas: ras� elros :- 0:-- aoand.onada, tá'escrevendo d�t.ro de·:lO dias.:A 'tufor-
•

t uma Plú�ina hernicl} dà nós- .. maçã,a é elo; preslClen,te do.
rlerão' Acomoanhat Apuracões' . '.

5a .hist6ria pátria,' órg.ão, profesSor José Bar-
, "'.', ';... , .' .

.., O 'problema das GUian'>s:' reto Filho.
RIO, 13 (OE) - Com in- rações, também seriÍ tran� n5,o se !imita à nossa' á�a --�-_._--------

.

Ú.,irn9,,rlãó 'd.irdas"de·, W.as-' 'm'itida pei'a -teleVisão, atr!'!..- -<�i é d' i t
.

IWO"-,,, \ ca: _ e, n ,ere"!se

hiJ1,gton,. t.odo o,QOvo bra.- vés de- um sistema tod.o �8- geral e '"nderá ser colo�",·rl.o
sUeiro' acompanhal"l} as l>ecia1.' que será illontádo num terr�nó' onde. à b"la

apu�Ções" dás eleigões. nor-. nos! ptÓx1ino� «lias �l' Mo- vontl\4e e . a conmreeno;8.o
te-ameri9anas do pr9xirr:o 'nl�os n.otte..,àm.ericttnos. conCOl'ram nara Que o nos-

dia 3. � marcha das apu.. so t.umultuoso At,l;;;"tt�o p':Q.
contre o seu destino hist6-

õ" I . <'� "A

"

I

, 'continua sendo
�

problema

B�vl 81 ....;1:.1. - J l.� r.(:',...l .. v.�n

te da República de'le:i"á san-

· cionar hoje, o prejeto ,de,
lei, aprovado pelo Congres
so que autoriza' a compra

· d:.s' cciwessioná:('iis. de ene.:·

gia elét:cicli' do grupo Ame·
l"ican' Forêlng . !'lJwer C0!n·

p"âny.'
.

,nte��a ao C ... l:g::'3SS0, o pro

jeto instuuil)do n0n, lei' do
'

1". "I li ";.n flJ-:J. (nw rle"!8'!':'.f ser
votada dent.ro cle./ 30 'dias,
::;egundo prece:t.,> d:-- '

A't_o
T_':"',"':� ..�i·in�1. A pr;.�rr��i�f\.o
prevê a grad2:Jva" elimin'>

nio dos ç:l.es"Ijust-es '"ré! e'�;';,

tonte.s nos alu�lléi_s e g p:pli,
c:l6ão da con:eção" ,rrJOn�tf:,
ri�' desse 'ra�no' -

d� negócL.

1",10 O Ministro. do
'�"mbulho enviou às entida·

·

i sindicais, cópiàs de an

t� ""o,;cto de lei q_ue di�póe \
sf'".,,'e as convenções ccileti
Vf s ::ie t!'é'b,1:'ho De.'1�T" de

.
No pr�ximo dia 24 (ia quinas o Sistema Hidráúll- '

Córrent-e mês virá a está COS., .,' .) :'-

cir�ade o Professor Arno O referido' professór es

Wihe, co:r,vicla "0 para, nos tari à CUspos"!:, o çlos in
têrmos do convênio ceIe.. teresSa-;'os que desejarem;

I colab.orando na cit:l'''a;' 1!a:'
brado. entre a Uluversidadc deira; ingressar '1;a carrei
'de 'Santa caiariria e a Un1= ra;'de :y;,agistáio da Esc.o
versldade do Rio· Gra'1de la de .Engerharia IudU:�
do, Sul, leCIOnar, no p1'6xi- tr:al da Universidade' de
'mo ano,.a cadeira de Má- Sal1Ja 'catárt'rÍa:

"

. ,.':' � �

Sr. Professor: . Sociologia irão certamente
evoluir' até à

'

consecução
m�t()dos aproprii1dos, que.
lQgrem o. seu ,exato':.' escl��
r�çiliientol'

..'

i:el:1cionadas com ri setor dé
Àbastec��nto �ni·� Sarita
Cata,rina, ,.

si1ei�a, com referênci'a aos senso e solidariedade, ,em-
'( ,

problem.as pertineNtes à penhartdo-se ao máximo
educação de seus filhos, na' efetividade do censo

técnicos em Peciag'6gia e escolar;>
, I

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

Na' óportuilid'1de
.

, da v.j_.
sita do' Sr. Silva' Novais:·.o
Governador do Estado" de
terminou a cri!lção de'. wn

.

grupo de trabaJho, afini de
elaborar a 'agenda para San.
t'1 Cªtl:1i"ina, prestando a co·

.'
'

, t

c. (1, I,' Tr3balha Incessantemente '�RolQry<ret'ebe.' da;Secrefaría da'.', -

"

'Saúde:36'mi'I,"eJ'oses: de vacina:
. pinto'" d� Arruda deslgnbu
·enfermeira Gerda Muller,
que· naqueles, mumcípjos
mUito. tem se empenhada.
nÓ �entido' de que toous 05

ha,bit�nt.�s. sejam vacina·
.

dos contra a variol�.
. " Em uma d� suas. últimas
,re.uniõ,es, .o: Rotary Club,e de

J6açaba prEl&tou' Significa.
tivas' hOlntltlagens à;êI,uela
enfermeir5j. e, ao Deputado
Nel"$on Pedrini, em reconhe
cimento pelo muito que' se
ded.l.cóu o

.

Jovem' 'p�rla
mej:ltar na concretização
desta it1iciativa dó GoV'êr·

RIO, 1'3 (O:l;-;) - A CO""1is· formaç_ãõ do presidente do

órgão, Almirante Paulo Bo.

gfgio, somente na 1')rÓxima
seTTlana estará conclúido o

ti"lba1ho, .de lev"nt.amento
das atividades da CGI.

'd Titular da Seêré't'lria
da Saúde; Dr. Fernando' OS:
valdo 'de OliveiÍa, fêz entre
gâ ao'�otary ,clube de Joa
çabà,;:de, 3!i;O�:� �9ses : d� 'va·'
cina anti"variólica, paril em�

preendimento de. uma cam·

p'ànha'de vacinaçãp em 'ma'$'
sa nos ,municfpies de Net·
vàJ' D:oeste é jó�íiba, bem
como nos, dis,tri,tos': q� l,iu···
zema, Nova Peti6póijs, i}_e.
lém, S'ltandi, Barra Verde
e Itoror6.
Afini de s:upervisionâr'á

éàmpantui; o Diretor, do :De
partamento Estaduái de
saticia' Púb1ica.. oi. ,�oáqu�. 09 Celso Ramos .

são Geral de Investigações,
t r <l, b 11 1 h a afanosa.!"1ente,
afim de con�hli,r rel."ltó"'io
de suas aEvidades a serem

en�..:.qminhados ao Presidente
da' Rep!Íblica. � Segundo in·

Bem frat�do pe�os sequestradores
CARACAS, 13 (OE) - O

Qfll. norte·americanQ' Mi·
�k�y SmeralU)., declarou l.l. .

imprensa que foi relativa·
mente I" bem tratádo, pelos

seus .sequestradores. MiCkey,
foi, pôsto j:'lm liber,dade de

pOIS de permanecer 87 ho

ras em poder de elementos
terroristas venezuel!Ulos.

Brasil venceij '.em Toquio
. TOQUIO,: 13 (OE)

���lm6li;:;=�0�, ��e:�� 'Continuam as M,ensagens de
BraSileira de 13as4lletebo1 R'"

.

h"
"'I

.

Colheu hoje sua. segWidd '

,
econ 'ecrmenfo

vitória nas olJmpia:daS de
De todos os 'pai).tos do '(lo Legislativ6. daquele, mu·Tóquio, abat.endo a repre- territórió:' catârfuerise. têm !rlcíPio" agradece, ao Gq�et.�el1tação da Coréia do Sul, chegado .ao' aOverrtador CeI· l1ador, Celso Ra!Uos e 'lO

por 92 a 65. Amanhá o. :sra· 80 Rafuós, meti,l>agenfi" :d-e�' E.�enheiro, ,Artnes Çi�lbel"
sil enfrentará a Finlândia. recónheciinento, pelO' mui· t(;,. Secretário ,;lj:xecutivo do
N0VOS Recordes' olfnipicos .

to qué'o Chett'l 'â6'PPtlerr Pifttneg, 'pelà '''cOllstniçãO �e
éle nâtação, �orf1.tt1.. ho�el 1:IU- Éxecutivo ti:lJ;Il feitô( enio td-. ,màg�stosa ponte, sôbre o tio
perados. ,o Nadaqor SÇIOm... dos os setbrels.' �� !;j,v,Ór do r�ixe. concluida no tem
beei, notteamericano; CÓri';' do pr8�essó e. dése-aiVÓlVí-' ,pa' rê(,9l-d de 10 mes� e

qUistoú 'hoje a keguÍ1dà in.�nto deJ s�ta .os,�àtüi.a�, .

'Qlle �ó�o �rova de grati
meéÍJl.lha aé ClJ�,J pari' ÓS -Destacaremos' hóle ofíció ' dão dos" h"lhitaíltes ele
EstiLdos Unidos ao vencer. envIado pelo Vereador Ar·' ca.ré. rece'f:leu a, qenb
r pl'OY3. de :::80 n�oT,ro.:;, L\'- .lindo. Constante Dallolmo, çãd �de nte Go

hOme.l1::l, d,e !bi�' oe!:' i:t
.

'." "r '! � l,' .I' " " t�'

.......---------

SJ·Brentanos
\

," Por motivo do faleci-, Queira receber vg éSlieu
menta I do Revmó; Pàd!'e der à benemétttá Compa ..
LeopoldO 13rentano S. J" nhia. de Jesus vg as ex

ex-professor do ,COlégio pressões de profundo pC�àl'
Catarlnense" ocorrido l·e.. que formulo vg na qualidil
centel11en'te nQ Rio de Ja- de de eza�uno 'lg pelo. d!.'- ,

nelro, � Députado sa;parecime;nto insigné mes
tre vg. lider inGontesta mó·

viinento, $?cl:a!' ,çr1s)'<ío ;r�
inolvidável Pa1'ite �eol)oldQ
Brelitano '(As,:;): DEPUTA�

� DO MARIO TAVAR-ES D,&,

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

AlO . JNST�rHf!ONt, I.
y ,

RIO, ,13 (OE)· _:. O 1\11'1-
l"ifltério '<la 'e Aeronáutica
.' '�.

acaba de djvulfar'u ,lis�;a

de .oficla.is tinO'idos pé10
TT:,..", ""r...,_Afo InoHt"n;n'·n]'

rpn.h<>' rio A!.', urp Tel'e;'lt'�

Ivíf\ i0l�'-;;

ri:::o.
----------------�---��

17 coroné,is, 21 .�TeY]e;nb("s
Coroneis. l� �ll:iOl'eS," 113 ,ASSJN,t E'Çapit�esl 20. Primeiros Te-
nentes ,e 'tr:m seg'Un",o -Te- .

DJVII( �"E1'Pl1t� Tot.al 03 lista, 10t ,#,'; . J-j" '.

oficiais demitidos ou apv:-
5entados.
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