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11&pecto do' brupo" Éscola.r ue A�lÍlazent; inaUiuradl,l ,�):.-;::-.:..__'_'�,,- ;ernador Celso Ra
mos, por ocasião de. sua visita a:quêle�Jnunicípio.·'quando o Chefe do Executivo
catarínense, entregou à população da �ídade a rede elétrica e de, iluminação púb.lí-

cu, instalada 1)01: íntermédío da CEE,
...
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1,5 ANTI�O"Dí�BJta qi S1'Tl CAT!ülIlA.
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RA). 15' DE/OUTUBRO' ........ -, mlÇ.lo ÕE .0lIl
. . � ," .

• PA.GIN;MJ.

.. l!0uve coisa assim cômo um grave hillto nulO 1'(; •
lações .franco·b asl1-eiras; pão,l11Í' multo. CI11' (mc influiu
$lomo }).ota gl'o,tcSca a cerfjbriua "guona da lagoS!,<J",

.
Não ,s_ê ç;qni:übcria, em' boa lóglf'a, qUC se nfrollXUSSCln,

24 :í-rbfaB 1}0' espaço, com ',so�'UJ;n1\1Cjonc;liSlUo 1JiJio�o, os J:1(;08 de' ai'et,iViti'Jdc e
3 hipulal'ltcs· a . bordo ' de. ,�al)gue qúe. H;;:am Os 'dois ,povos. '

.

Mos'doV, "14 W:él .:_ Os' ,4 Fraúça devemos, se'Í1� dúvida, a no�{sa �()I'I1l11'
soviéticos., celebram hoje o çã.o '�Je�:t,al, !lao' escup:::ndo u'o's' cfê1'tO:'o . eh ni;YOlllç:fio,
.êXito, :,ç1e. sua" últiJl:a ?l"Oí'p. ':��n�"Qs� dem[�i: ��O?ÇS·dà.�!nos. 9;: ��:'� 111f2S-r:J� 'n:ão lat�ll(J�!eS.R[).��?J" qu�ngo�> .�.t_'f):rq.!n< •.��o �,� P�l},�itC?"f4ue��t��.Y?�.e::; "a ae'lnc5C�'a�n 00\lt,!l\�" ,oS: tt�. ,�st:rQl'�. ��$,.

.
���(>-:J\�j.elJt ,.u�Jl.�,�:a: :

.
�

j'�
'ii bOrda da nave Aul"O- 1l'.;�.. '1Gl3trQ t1�tir.ádi,i�ão dl'l' inWig!?l'lcilJ .

e 'ela cüTturn
,

" Fonr:es aüturizaclas re- e.t;�,lÇJ-qqS'?S tf'n1PO.s, .��U-.POdci {:}e P('l"l{!tl't>!:;ao aÍ{'f!.lll?Oll
elaram que os cicnii.stQ.s·: D!!,:�VO c<Jl-l{Íiucnl "". ol'n!lJtfll'lQ1;1: geraç:u':', '.,I�f't).S:>'��' Ol rn.
sov.iuticos et>l}w prcparnn- ;ré�-;, 1.:>J�jlyl··' Tlu:'jó, l1!1!;r.'J.e, . Z.efil, 'Pl'flUi,'ert. Halld��lai1"f;',
do J�OVOl> VAUS co� "'�ü:-ios ',·A:n�':tq.lp {" ,�nfiTi1.,�l.Q� sqifi J1HÜr; i'fl.lÜ;f�l)tpf. or-

trIpulantes O- de maior di� �J[,itI-aUrt·s e fi16'i\o1os, clo('or;:('ndo,: f-Jnl' gnmde
ru(;ão do que' o de "�urõ- ;t0S, o ('<?qlpoTtalm�n,PQ.,(lc vjl:lá {lu j.ovnm nF.!�;u.o
i'::1", nos ,S.CD,s. il11iltiplps [ls:!-1<-,et05. I

�ri ci, ,:l!-!SiJ11, que expW')g.idn'" a cfistãncJ:ia �lt1ánt i.
,__ ·,�nos. h:1enl,f-lir'fmws;

,

,'cm' qu.ase tocl� o pa�sado.
JPm:éJ C':-'p(f,i1.o' Lllnl'il1htto (�íi Fl;fin<;g, ·E,o,üin.oo. cm leI.
�)S oi-: i(�Úl111'111ofi',' o '·o:,;usi.jo de !'úas COUCjlÜ5Ui.s. g bya..

,�p.�?-: _.P{:,�··!:1.Ja:'f rCL),LS{ (!"J1(d.�!s.. a" sua c1eturl�l,h''![.l.e5.o a U!l1
t..�Yril)jo c1p';:f\li:.iml _ c,'eon�butivlOl .. dcsd(: os "J:;(Ji!Ué;'� a6�,.'·pi>:rt1$�l�'!:';C,�}�o.b;'c'iiiÚo.\ o.,�&� heróisn;o .nos tOl'Vó:;
�lüls '�le ':ioio ,:j�vn:(),jc1o ,c' c5i)e�ii)hadQ: ..

q'Ai}ldn aj, ;i'a. fftSC' ai;uc1í1--ct'c 'sacriÜqios· fJ sofrimón.
'tQ�; ::;J. )ntQft'i1J,.'· J5;.í,L]'ja g�Ul(�Sª' e'1contraria. .

1105 resplan
tlecài?-tcs ,episóclios�1hjsiórico�, o,'tô�GD" de s;m 1'cn.çãó li.
'berfa,dora 'é ,dà sua cl,i.l'l�Il1]ica dd; vÍLoriosti ·l'ec1.lpe�,(\ção.

. Neste .�articUJar, sem_dúvida; tem'os exomplo ti �('gujj".sob nll,lcla .çompl'censao. frente ·aos nOfiSOS eles tIno!>
mal saídos 'duma ebulição abismal, .em qU� ti terra no�
ficou como 'talada sob as patas' elo corcel . de Atila elocon1uno·peleguismo,'

Pouco a, pou�o nos vamos refazendo, embora .cm .

demorada. convalescenç,a, reajustando·nos, sob a impe.recfvel.· voc'lção
. democrátIca, às r.eálidades seglll'éLS, ao�

imperativqs intlosviú-veis do.s nossos a,nseios e ela nossa
destiÍlaç{lo hist6rica.

No. que' s,e refere à França, como "à la recherclle du
temps perdu", estamos atualizando .os 1iG.lnes do cor.
dialidade, recontugandO os cOl11un§

.

intelêss€!), abrindo
nO"'08

.
setores de estreito .contacto; . reconstruindo U-l':r.<l

polítfc� tie produtivas afinidades e. necessàriamcnto,
alargando e intensificando o intercámbio econômico �

em
l' :'

BRASÍLIA,' 14 (OE), ..,...... vernante fràncés,' dará de Barros no Palácio dos
A visita dó prçsident� De Inicio a uma visita de 22 Campos Elíseos, Sua che
Gaulle ao' Brasil, transcor- horas, sendo recebido 110 gada a Congonhas deu-se
1:e em caloroso

.

ambibnte aeroporto de' Congonhas por volta. elas 15 horas .e 10
,
de simpatia ao suprimo. pelas autoridades 'paulís- minutos, quebrando o pro
magistrado na Nação tran- tas e pelos comandantes tocolo do avião atcrrtssar
cêsa. Tanto na' G,uana�ra .

dos II, exercito e da
.

4a" 'as
\ 15 . horas pontualmente.

quanto em. Brasília, maní- zon� aérea. Logo após o Ao qesembarque elo presí
testações Í>?puhtres ,V\êm. desembarque o Presidente dente francês, comparece

S�) . veríffeaúdo na, pessoa . De .Gau,ile. seguirá para OS ram altas autoridades' civis,
-do Prosídente; o apre� e Campos, Eliseos, onde rica- militares e eclesiásticas, Du
à admiração dos brasíleí- rá hospedado, Às 17 horas,

rante: o cortejo, 'pelas ruas

ros pela grande NaJçãq da deposítará uma corôa de d� paulícéía; quase surge
Europa. Ontem, depois "das flôres no monumento do um acidente que podería

1 if t
-

I
. ter graves proporções: Um'ca orosas mau e� açoes» 1'0- prranga.. A seguir será ro-

helecóprero da' Marinha da
I .

cebidas na Guanabarae o cepcionado nela Colônia
Gal. De Gaulle foi alvq em Francesa no Liceu pàs- França, devido a péssima

. . vlsíbilídade, passou a me-Brasilía de não menores teur. As 20,30 o governan-
. .testemunhas, de admíraçâo tes francês, será hO.mena-

'nos de elois metros. eh tôr-
,

. re· do edifício MfH'1'in,� li,e amizade. Na Capital-j.Fe- geado com um banquete,
. provocando pânico entro osderal, dada as suas c�ndi- na sede. ,do Joeltey' Clube '

- - populares. O '(1pUl'êlho, gá"coes, o povo nao. e�j;c,\� de São' Paulo oferecido pe- I
, , nhou altura ímedíatamente,DOS trajetos:,por.,.'lõ>nde ;Pai>v�- lo govêrno ,Paulista,.O P.re�. . indo .aterrar no C:'1'1';)0 .�e' "

'sou o .vis:it.ahte.,' 'I'odávíti, sidente De Gaulle,
. reter-c Mal'te�;' De .

Gaulle recebeu'l'l�S io'cai.s dG�,i.)arada �ssj- nará �a.o ,Rio' l:lOj,.I�;,·'r:,�.(,l'res.., FI como 'na Guanabara e, emna lados no·programa, a- sande a Paris, na' sexta- .

. Brasília, verdsdsira nva·glomeracões dó povo 'en- feira por' via aérea, ção popular, COP1 r.�"r6'e!'
. tusíasmado, aplaudiam o

serpentinas e papel picadoChefe "de Es< tado visitante, S;\O P1:'TJTO 14 '(O�). :>, �", , r� Ao chegai' àos CP"'"),,S ElDe Gaulle) porém, teve Ê instável com d1U7DS e seos De G� "1 di, •

�V� .' ,�lh e isse. emcá,lido. recepção por parte '-ti'ovo''Íd'::ts o tP!'lrlO e'TI �cl,)<. . •._.,,_ '" ,-:co, portuguê:o; mein anastad0:dos membros ela ,UnJ\"Crsi- P,'lulo, desde' quando ehe· "são' Pu:ulo, é vercEid�iradade d.e 'Brasília;·" ..eujas gOl! o' Gal,; De GaUlle, que. mepte.o coração d!'( A1I),éri
Jl1�nifcstaçóe!l forU!11,; [l,S nestG: níoinelito cÓliferéncia ca Lat�a",
mais viva!>, De GaulJé vj- leo:nl' o ,GO'vernaclor Adhemar 1
sitou em Bras�lia. t:alnb�ll1, - ..

---.-:-.......,......------ :..._;_;:)�.�_,.;:___
o Supremo Tribunal :Fed��
ral e foi recepciouado' CI'Úl
um banquete pelo. Prr:::"j
dente Castelo Branco.

BRASILIA, )4 . (OE)

SoYiéJ;.coS: Ernftiraín Selos. 'ComemoM
. ,' (àfiyO's�ao' YÕQ·"dli Nave, Aurora

• r.,'

MOSCQU, J4 (OE) O"
e<;>:r;reios,1 wvióhco'�' {'mLH:
ram' sêlos comel1lomLlvos

.',

qUe., pa9�r
'de Dólare's

BRASILI.t\,. 14 (OE)'
O Bro,si1. terá. que pagar

10 l1liJ]}i5es (')e, dó1a�s a

','LíLtflo de "indtmizaç:io, aos
'portadqi�eB.. ete titulas laJil
çados pa, Fràn'ça' 'peÚls
'compallhiàs que. pertençámdá propriedade ao bem es-

a.s ferl'ov:ias 'são Paulo�Hio
tar sociar, é artigo 148"·11:0 r

Grande' e VitóriaTMinasqua,l a lei rep.ril'nira qual ; Ger�is. O modo de paga-
quer abuso, do poder eco-.

menta ainda 11ao foi de-nónüco:
.

Na' óp1n.ião .da .

� �

termi'ip.clo, mas 'Sabe-se

que os franceses preten-: K4,..'".JSAS CÍTY,' CEst,adOsUem Que seja a. vista, na Unidos), 14, (OE) �·O ex-
base. cÍe 3 franc:Os por"'ca- pI'esl'''ente' do E t d U' ,

u . S s a os lll-
da Obrigação, :este, foi o.' dos �árry ·,Tni.nian;' foi' 1n-:
acordo firmado .!)or

I

i ,'(1l8, ternac:lo._ onte}n � em um <

ddegação ele parlatnenta- Hospital de 'l{ansas City,
res' brasileiros, que visitou uni ··l)ort.a,-v<)z

.

cio H0Spit-hi
a Franca recentemente, fY}- eleclarou t'i!.ue Truman des
bre O �ontencioso fra:Í1co- maiflra '� q1J.fà. ti�l1.a. um 1e-
,brasileiro. A comissão con- ; ve ferimento. na cabêçá.'
tau com' a assessorig do Mais tâ�df., .. sóubc';_se que
diplomata Vilar d.e Quei- 'trmpap' havia fraturaclo
roz da Divisão da Emop'à, duas' costélas, O ex-presi'ocidental, do Ministério' clel'ite, norte-americano, í'oi
de Relações E:>:teriores, Ne- assistido .pelo seu médico
nhum documento dfi) 'valor pessoal Wallace Grang, o
Jurid,íco, no entanto, foi, qual dçclfirou' que -:r'ruman
fin'nado, éclebrando-se' ar não' perdera o conhec.Í11Jell
pr.uris um acôrc10 de priJl-, to, .IIa,lT,Y Trw.nan,' comc
ripios sõÍJre o iH.ígio 'que mora seus 130 anos de icla-.
j(j, se arrasta há 14� anos, de no próximo çlia a de

maio .

..

, L�i·.do � �nqQnfri:afâ;' f�'r:ê
a "Cónstifui,ção':' ,.,

SAO'PAULO;14' (OE)
"0 Pl'eside-nte dn aliança,
de s(h.idati·edade· ê pi'otéçãb
dos inquilinos,. declarou'
que. o projeto de lei do in

quilinato' enviado'· ah con

gresso Nacional pelo exe-
.

àli�nça. o 'coiigressb d€ve

cutivo, fere' a constituição, r,ia �ejeitar. total\mertte Ó

porque ,infringe �

,o artigo' "pr<)j eto enviado � peJo go-,

1471 (_lue subordir:a o. uso vê):'rto.

.-.,...__-_._..:..._........_-----
"

Áos' Pr9feSSÓres, '( \

Saudacào'cfó'\Jovernador
.� �,'" ". -"'lo o"!'

"

, -CELSt) RAMOS
.

.

ri oJ I _ .J '

Com ali minhas saudações ]]�la data.' que a.ssinala o

dia dos pl'oh�ssores, ttago-UH>S ainda '
:l íninha Coilfiu.nçil

em que dêel1\ ao magbtério toQ.Q esfôr('O <tue d!,les s-c exj<r.�.
As g'eraçóf',s de crianças e jo�'ens' de 'lloj�, agradeccráo

a êlcs t'S�ja 'dQdicação, Temos de forll1ar homens e m1l1he
l'es rlotado� de. cultura, . edúcação c patriotismo_ Au Pro
fessor e não a outrem. cabe essa 'tat'cfa, Scm estudo. s....m

. cultivo espiritual, é jmpossh�cl.pedIr aos.hr.asi:lciros:; :,;u�t

colaboração. Nós somos mn povo, uma comunhão de alo'
mas, l� deve ÚIlU'-llOS o's mesmos propósitos; o dé servi}- a

Pátlia. O esclarecimento e ó saber; aliados .ao ca;.-á"tét· �iJs·
· te1'o e fÍl'me; fa.rão.a nossa .grandeza, 110 concê,rt,o' ,pas' ,\}a-
· ções ('iul-amepcallas..

o

·

Irmanados lUllll 'Só jd,eaI, . qllc é 'o: de 'servir a nos$iJ.
gente, consl'.guirenios a sua,prosperi�ade .e felicidade "V e

essà é a finalidade pl'ecípua do professorado,,

De mini, Governador, tudo' tenho feito para levª-lo a-

taI escôpo.
1\�éntô de V9ncill1en�os, cursos 4e apeffeiço{lmento,

abertura de escolas, construção de edifícios adéql1aclo.5,
convênios escolares e (�om os estabeleciinentos 'particula
res, têm sido as luin]las maiores preQCU.llàções.

-

COlltinuatei a trabalhar' tanto quanto D!!us 1111:( vl:fpha
ajudàr.

' ,,,,

.

E rehOV3Jlldo'as mi'lw..as intenções Í1le�hol'es, '-rellOYO
·

ainda, nest.e dia, 05 cumprimentos ao ,pvótessorad9 cata- "

-rmelllse, de quem a co'l1lureensão dos labores profissionais,
que seiam d�cisi,,�§ � t;iunfallh�s' no iwogresso do Estado.

.

Florianópolis, 15 de outubro de 196'1
CELSO RAMOS

FORTALEZA. 14 (OE)...:...

D
.

f I dVio�ei1to surto 'ele p�stc bu-,. es a' que, ,e
":!Jônica. está se' verifÍcand0

_

.

em vál'ios ��l'iicíPi0S . �o M1i I hões .

Vale do CaneI, llas proX1-, ' :

l11idades de Serra do Ara- SALVADOR, 14 (OE)

rTpe. Sàmente 110 muni.ci- Fui designada a eOI;nissão�

pia· de Jardim, foram re- para apúrar um dosfalque ---='"=-�----����������=

gistr'ados 18 casos, dentre. de [10 milhõe,f; na Alfandega
flles dois' fatais. da C!lpital Baiana,

I

..

P,esfe Bubônica

,1· r

.,JI.
CORPUS qUST'I-Ir -

(Es�8fl03 Un�d.oS),,�t14: :(q�)
- O Xerife ,II (re·�!.Wqb:rl'i\Js

, I Cl'isti prcnC]ru Ulll. mu,rgi-
CIDf\DE: ·DO VATICANO, nal apo,'; bn.ver s'ido 'llilbr-

14 (OE) ,._ '0 atüuL período lú�dQ M 'qlie', se preparava
ele sessões do ,COJ;:tcíÜo Eeu� em' spa, cij9:c.le um atcntf).�,
I1l6nico, ,terminará no dia do contra a' vida elo Presl-
21 \. de �!?Vembro'-

.

P,ad�s dente Lyndón' Joh.�lsoh,
.

Na
.,_!__....--..._-�"'. ,- --� --

.

----_ .. _-:.._---_----'--'-

internado

rCf,[�éD.cla do deUdo, .fo-,

J;tl;tll-:; U:l,:n�ndW� ,armas lG
lí.úwições: � AgéB.te�f' <qo· wt
()jrigcnÍ-sé I parti, CorpULi
é::l'rs Li,n'<l nn'l"" á'é, lJl()ul1�fi:�ell1
investigações, enquanto o

Xerife .a·l1lul.ciava que no

vas' detencõ�s' serão ali1da
feitas dentro em breve,

Tr,umao foi
, \

80 , . J
No flagrante ,Vl'rllOS o SenadOJ," ·Att!lio Fontana, 0l1or.uinda
,ue em que'.escolhia, (',ln Hamburg -'Alcm.atllla, l'c])I'odi,10'
res 11uc .scl'ão i,H1l1ortados pelo Govenlo catal'IDCllSe, por

intermédio da Secretalia da Agl'iculturà.

projlito 'de
ria, Ail1da'

.

çõnV'ersações� para Resolver
. Qivergencias com Cuba

W{\.S:m:l'UJ.TON, 14 (ÓE)
...,...... 6, Presidente �fú1ri'içd
:Seu B611ii, pediu aos' Es
tudos :Ul1id�8 o. in�cio de

conve.rsa,<}ões p�l'a resolver
�mas divergências COiTl Cu-.
bu, ,Q.,. cheÜ::. d" E;_:;�:.':b. <,,:,:-

1·'h<Y1·· 'fi!'�e'-�";"'!"; "., ":'

Direfo'r ,da SUMOC quarta-feira
,

'no Senado,
BR.t\SlL_!A, . 14 (OE) reforma bal1ca,

mesmo! ·jia,
fará

cOl11P!cimd�f que os Esta
dos Ui-Údo1>' aceitem �a.1'1�
ter um:a·,. relação telefônica
dil::e-ta CO�'11 o.Kremlin e

negar-58 ri deixar que
povo cunano

.

escôlha
O· Diretor· Eliecutlvo da� o 81', Dênio
SUMOC comparecerá' 'quar
ta-feir[j. próxima lia Sena

do. Fará. e�pos�gão'�sôbre o
,

,*.'

mes-

i
.

IJ T 9.: M .,,:u '�'(�1e(I';Hr'*';l"'11
t§mt�t'l do'&ret.fu!· (t.eo,!xr.f'l,'·" '·H�,t·;:.ml!, '.Ir

A.' NE'''1't'!1 t:fi.fÍif'a "�,fl-· .,� ":t.l.� llio. (',i·�....d""'"
, •. ,

'

dia l:tde ourubro de 19fil
.

Frente "'na:' Em cursor Pi,essão Atmosférlca Méáia:
1014,2

.

mílíbares: 'I'emperatura Média: 2!l,8' Contlgra
dos; lJiuidadç RNàUvá Média:. 85:9%; Pluvíosídade:25 l�IJ'i1S: 'Neg��vb - 12 mms: Negatívo _' Cumulus

Stratus - Nevoeiro cumular 'I'empo Médio:

IEstavel passando 'a' Bom, ,

São· Paulo
Ministro do' Planeja'�ênto Confirmo�

Viagem ao� EUA
r BRASfLIA, 14 (OE) ____.:

O Ministro do plane]a
mente confirmou SUa via-.

I

gem aos Estados Unidos
no fim da semana, afim,
de: ;participar da reunião

do comitê. de' coordenação
da Aliança para o Pr�
gresso -Ó, O Ministro Roberto
Campos, afirmou que náo
tratará ele .ernpréstímos
para o Brasil.

.�.�-

•

�a fóto o. majesto.so Cmé-:.re�trQ lUa.rrocos, r(,c(,l1tell1�llte
lll,nl!íll,rado�em I,ages", sito' a HlJIa G{)v,eril,l(lol�\ Jl)rge Lacer

, da,: �ossue unJa,sala de espera de 4;�ni2 c ;ua lVÍ:.tção I'om
jl!eta �. de -1.010 lugares'. AparcUiagem. c.st�m�Qfôl1ka d;lS

�� 111pdernas. (Do eorrcsi.lolld�nte' N�Ison Bra:;nher).

FR4_NÇA�-BRASI( ��--�

cuILuraI.
.

Por bso, a visita do suprerno mandatário frances
gene;'21 D8 Ga�Ue tê'l1 un:a d.k'1.cnsão t.l"1l13f01Tnl1.c1or()
das _rel·r:,iG�s nnhwiüros, e;m todc;s �s·seus ,as/)l'el 015 e, 'f'O
bretudb, por l,:ÜO tr:;L'Ier eivas de' tentativas j10litieas ele
imed'jans�í';Ó utilitário, atr:3.vés· ele atos e ,Ido", o 1'1111'](1
seguido al11e10 ali eontnil'io à E'i"8ntll'l1, :Ú)f'l't" OU di"
farçada 'feii:[.,o 11'fJ1:.na ele objet.i.vc's· f'J)lonif!listns,

O gl:ancl::: eOl1luncle.nte da ROb'�tcllcia cpop:::ica, 'la
sua brevú c:·;taria no Brasil, h:'1 {k ('olí'1.Q�', cvjd'·ll:.')ll':'nt�,
a ccrt(5:r.a, de que, sob n, visô,o' l'puH"I,ir"1, eh J1l":l"'c:bH}
Castelo Bj'anco, nosso ll1'Of'CS�'o ::'le r'l))l(lptn. 1'f.'tC! (' in

. ,

ttansigcn�e,. ni';o H� eondiCionn, J1 tu'te'a:s i:<'�"';;)"l)naif
ou est,rsn}la5, (11)(' uliónnil1 O ·arbítrio !1l'é-nri.o: 11fí,0 ;,i\.
submete u po�j��õ.f)S cm·l.ciátür1as ger:}0.!3:3 pc1:.1 in('O�1éÚ
eionaJismo que des"a'rn(�j,crizá .

8.. V(1)! n de (' converte' o

'si�niJjC�dO.}·1c i:lldep'cl1déncüj- .nu]}l euYemi.slllo inflW F
ruinof;o, ·.i\�:imos 50gm,1dCl fi nosso, trac!tç:lo do povo li�
ne, cIo acordo C01'1 os riossos: ideais. 'pemocniticos, é!ül11
eVásão dos 1i.mlos do direito, suból'din'ldos -ao re"pe!to
à_ soberaríia das demai::; np.ções, H'guInd.o o límpido ca.

minhá, que leva ii. paz, à concórdb e à fmtc!"nidáde uni,
versais:
...
E êsscs serão, por ceita,' os 'desí�lios da França,

conio (;le todos os países em qu& as' hec'J.tombes ritma
das, abr.ira1l'l ::fielidas pro$unqas e que cOl1següir.:hh, pe
lo n�lagre da forçá dI? 1/-DntfJ,dq, !!. .rápida cIcatrizaçãO,'

.. A latiÚ.idMe iúieric:ma quer ver I pois, rui França
que vem ao !10�SO 6Ilcoi1tró." eúcárnada, no �eu f$ra.l'l�
conduto!', ,a. aproxi.Ína,<:_,ão q_u� €1inij,r�a o .oeea��o $epar�
dór, € OS b;r:asiJeil"os, eni pafticuIar, o '1braço !!;àtero..a.i
que solidificará a amizade e a oonsc;iJ�n(:iH" de igua.l pa
rá igú.al, dum ltóvO e la.rgo ciclo fec�lldo, de trabalho e

entendimentos recíprocos, políticos 11l1rpUuOs,
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WASHINGTON, 14 OE mmario ,para 'líderes fe-' te, faz parte de um pro- da Junta de Diretores da euldàd'e de 'EcÓi1ómla: '

'da
Quinze brasileiras assisti- - min'anas.I.,Q ;Seminário, que : grama de .líderanca CIV!Ca ADF; :M:aria cip Carmo 'Ta- Universidade ele Mínaa Ge

tão, nesta capital, a um :;e- se instalará a 19 do correu-
, patrocinado pelo Fundo Ul- vares de Miranda, Prof'essô- orais; Rachel" Gonçalves
tramarino de 'Educação da, ra de Metatisíca, Hecife; Ooutinho Dtretora AsSis�

Liga de Eleitoras. ( Carmem:, Sàlazar, ,Neves. tente da Divisão de Serviço
Durante sua estada em Presidente da Cruzada De- Social do SESI de Minas Ge

Washington,' as brasileiras mocrática Femínína., \ Re- raís: Ruth Maria Barbam

ouvirão conferências, a car- cife; Maria .do t{o�ário Leal Goulart, Professóra d", Di

go de especíalístas, sôbre as Costa, Assistente" na SE;_c- reíto Comercial na' Escola
mudanças sociais, econô- cão Jurídica C;') Departa- de Ciências Jurídicas e So

nucas e polítícas ��ol'l'icbs mento : Nacional de Saúde, ciais, Rio de Janeiro; e Ivo

no Brasil e em outros pai- Rio de Janeiro; Lúcia pei-

"ses 'da América" do Sul e xoto JÓblm, Se'5'}lltt-J Vice-
, ,,' ,', América do Norte 'President.e da

-

Carnpariha
JORNALISTA, FRANCES COMETE' O serntnárto, p�,�t� de um, .. da Mulber pela Demo .racía

DISTURBIOS E :OFENDE' O BRASIL � O ,-qrogr�ma 'de 4oj�� :'11'3'OC': :lf: ',(ÇJlJ�DE), Ri!)' ele Janeiro'

,
'

" ., "
' duração .prolongar-sc-u �'"e M,:301'la Paula Caetano da

noticiário telegráfico de 'Paris pára o "Globo 30 -de o'utuoro.
-,

,

Silva, Secretárh Executifra,

do Rio dei ante-ontem; às 23 .horas ,e trinta, São as ,se'Suiljô::Os as 11- d� União CíVjC�' Femirnna.
d

'

-,

do 'd'
-

"

,

deres brasileit''l';; que:: parti- 'Sao Paulo; Marta .le Lo',":-'

ava-nos a. Estarrece ora .nota: e' uma cor- -ciparao elo Se1":�ln'H')f): .
des Creteila, -Asslstente So-

respondência de' um jornal,ista 'francês,' que. Luisa' Buél�') _'Gon�I1:, �i- 'daI' (h Côrte 'Jr�vdl�l, São
,

,',
,,' ,', :' b'

-,
, b" c, ce-President·" à:'t' ,�Jnw!) Ct- �;Pa'ulo; l\lyrtlia

,

Gual'any
tendo apanhado, cO:I_TIo se sa e" .uns ons:c" víca Feminin,l, \!'e: curtJba' RQsato, Vice-Diretl)l"'" do

merecidos tabefes; por ter se' aproximado de-_'; Maria Sulanlitá, ,Sr'':li\:;Icle.r ',Club-� de Poesia de Sal),:,,�!3;

rtmsiadainente do.pre .

.- De Gàulle) rompendo'. ��ffri7��t:::�111�;t !��,�TU�:� ',:aar��Vi�:�e��h�er�;��ír.��::)_
'o cordão de segurança, - mandara. dizer um, ,m,ocrática !tn.;lli1)'hh:, iArÚi',

"

cíal
'

da Munícípalída.íe �e

punhado de mentiras. por; vingança' 'onde se' Pôrto -AI�gre; \V�:nr;1 u�z?n�, ': São 'Paulo; _'Mai'i.a .da ,Glóds
, "'" '.'," "

..

=: ", '

','" de AraÚJO Sanr,OS",'!Hüal0ro,' Andrade,' Secretaria üf!, F,a;-
atacava o povo brasileiro e ,se. dizíaqué a rnu-

'

, . .:.----',�-,.,'
'

....,,-� -:-�,
'

lhen brasileira 's€ vendia, P�r: ,qualq�er -:"dÚis ' , Comissão" do fiES ::Re:�ne::se
maços 'de cigarrosv: .

,
:' #;,

"
'-,

.Como se vê.-a- França. das artistas .mais '" em Buenos Aires ",

nuas e indecentes do mundo) na opinião, ido, WASHINGTON, 14' (O�) . máfto '9S pro��an�às sindi-

J.or. francês deve ser o p'araiso das' on,ze mil,'
- Realizar-se-á em Buenos cais relacionados com a in

. Aires, ,de i9 a 26 do cor,- tegração, revisão 'das nor-

virgens. .. dessás q\le apareCem nos. filint:;,? "rente, a II Reunião da Co- mE\.S para a � apresentaçáo

de todas as noit€s.'
' > missão Especial do Gim-: de relatórios l1acionais, ati-

'selho inter:"Americano Ij;c':{- vidades em apóio, da AliaJ1-

..nómico e Social (CIES) ça,p'a:ra,o Progresso'etc,
TORRE PARA A TELEVISÃO DE, ,para "ASs:untos do Trabc1- -A, Comissão ';preparar:i

,

' " lho,' ainda' um relqtodlO sôbre

FLORIANOPOLIS ,- Dentro: mais ou lnt- .\. asguntós', sindieàis, o qual

nOs de quinze dias, será ergu�da no ""1\1orr_o Entre os ;t.ema's: a sere;n será apresentaqo à próxima

da Cruz", nesta Capital a Torre nii�::.-a 3' Tele�
, discmid0s,"'peI0s" delcgàc1�3 .l,"eunEio 'do ClE,S, em Lima,
dos nove p-aises nlembr.:)s e111 -fiIis ':do ano" em curso.

visão de Florianópoljs, \ ,-'
,

da citada C0missão (�rg�'l-'
Por ora, a noticia nãó sai di�to, sem. m:uí�

.

tina, Brasil" Chile,' El '$a1-
� \\f1dor, ,Estados Unidos, Gu:c-

to oti':llismo, desde que :.,e tala; se desprezai«l témala:; México, Perú e' V'�� , .

O Canal de .5. Paulo paTaticarmos com o' de, ,�1ê'zuela) éstao m; seg�iÍ\-
. tes' Exarl1e da' 'situação' I,

Curitiba o que não adeantará 'rr;uito. ' sj'nd'cal t)o'�'porltil1el:te'" na..
.'

REBITES
Esperemos .. > .

.

'

.
_ _,

.

, " ",.....
"

O NOVO PREFEITO DA CAP!TAL DO" b��e. de ,rE)la�Onús l:aclo- '. EXl,la em .seu carro 'Completa no dia de hoj.e mais
. 1

1
_

"

..

",

"

.' nal�;, forta'l,éclm�!lto das Lona de
.
freios' COLADAS d

.

d '.

um anlnl10

TURISMO _ De entrada, o

protOCOla;"Pi:�'
aUV�'d�d�s dos Mipistérics - 60-051, ma�s _no aproveita- ,e�Vl

a o galante rr:_emno AmIlton Coelho, fi-o

rahens" para o Gen Vieira da Rosa. ' , d�, :rrabalb,_e; pa�k

_�d'�'
men�o tas Lonas., ':'� O do npsso cqlega de trabalho sr. Her-

" MInIstros'do Trabal'bo e'

(j"'"
À

• 1- '�d' c' Ih 'd'
' \, ,

' J

� 'D�pois, uma carta que dirigirei, a� novo ,drgarÍiza,ç?�s _ sind�cais 11. -:CA(A ;f)', r;::�Rr:l�S u. 1I�0 o� o e e sua exma esposa. D.

Prefeito no meu estilo'." ' '." ,,'
< d���vo�v����l!to dos,,�ef�a- "

� "I)J.." #,{f '[ Y Bemlde Coelho. - .

,

'
..

.

.' ,
. ,'. '. dOS'lfaC10I).e:ilS. '-.." t', ,�." 't

, Ao Amilton
Dizendo o que Flbntmo'P?�i,�:A:'sP;B'�' _

:�,-' .- '\�mbéin",�f�uranf no ���< Rü� :Sa'utós Sar1i��' 453 e seus genitores os nossos

. , .- ,..

; .�,
'

,. ,'- '.
, ESTREITO

' paraben�.

'Nada de

;:,. ,",',

I LP erMO, Primeiro C,olocado na Parada do SucessQ.

f:' �
Agora. você pode comprar a

tradicional qualidade CI.\10
a LONGO PRAZO.

: M6veis CIMO
d. Florianópoüs
Lançou e o PúblÍto'

" ,Aprovou. i'.'.
"j

olP fl-MO";,,",
de '15 fáixas,)\,

-

, :' ',\,."

CONJUNTOS ESTOFADOS
EM VULCA[SPUMA. 're\"CS

ti005 cm tecido ou plásticl). a

partir de:
.

Cr$ 18,0']).00 MENSAIS�

SALAS DE JANTAR, tlll fór
mica ou madeira. a 1'1Irtir de:

:.<=.}$ :;�;.o:X).r(J J\\EI'\SAIS.

. 'CULtHôi�"EPEf)/\ rm
"casalou solteiro. a partu J\'

Cr$ 4-700.00' MENSAIS, ' ,L,: ,

)'Iott: bem, o LP CIMO tem

15 faixas, isto. é, 15 meses

, ", <1€. 'praz.o.
'�

. �:.
� ,,\.-�

- "

�

:" yocê' i,á "Ré,r����u, �\ie _
não

';'�;:\:;r$!ª11l;0s f;l(àriâ'ô;,�'e"'ILoNG
: ','� mas sim de LONGO

O. ,

DOI<Mll'óRIOS DE CASAl.
em caviúna. marfim. 'Ía�arandá.
desde:
Cr$ 37,(0),00 ME.NSAIS.

em LONGO

"1'-, ._

'�LÂ'N� PA'RA CADA ORÇAMENTO.

ne Leite de Fartas, da' Le
'gíão Brasileira de Assis

tência em Minas Gerais.
O Ptesidente. do Fundo

Ulitramarino de Ed�cação,
sra. John D. Briscoe, fará
a entrega de certificados às
brasileiras , ao concluir-se
em Washington a parte cio

programa constituída ,pelo
seminárío., ii.

/,l(,.,.

jJR01'EJA . seus

·OLHOS
use óculos

bem cdoptcdos
,

o+andernos com ,exat,dõo
,

sua receito de óc.ulós .

'.;

ÓTiCA ESPECIALIZADA
:, \ ,

'.

I

M.oOt:.RNO lABORAíOR! �

---------- -=---- : -_...--,_
..,.,-�--

FAZEM.ANOS HOJE

'/

menino AMILTON COELHO'

msnina NEUSI

'Na data de hoje completa se;u 3° aninho
de viUa a graciosa menina Neusi MarcaI, di
léta filhinha do fT ..Ncri Ma��al_ funcionário
da Imprensa Oficial do Estado ,2 de sua exma.

espôsa d., Osmarina MarcaL \

À Neusi e seus pa�is os 't�u�primentos
de "O ESTADO" ..

�

�-'.,
. sr. Flo�ncio Senna

-- . -----

,
I

sr. Afonso- Pereíra MachadO' "

.

sr� João Acary:
sr. Francisco U. Ribe�ro �Bôrges'
sr. Getúlio José Fernandes:

-

. �

sr. Selmo Ponst
'

'sra. Ortência Mello
sra. Marta R. 'de Noronha

\ sra. Nair Harberbeck
,sra. Carolina Santos

'

.. sra. Carmem C, Tolentino
'srta. Marta Noronha

.

srta. Gilda Cidade
menina ,Cidlia Reinert
menino Getúlio Labes.

Instituto de Aposentadoria e Pensões
. dos Industriários

A v I S o

Achàm-se abertas as seguintes concc,r-

rencias� .

46", I."
No. 06/64 Relativa a àquisiçao de mobi

liário de Madeira, pu6licaêla no Diário Ofi
cial do; Estado, página 6 d.� 29'-9-64 'e altera
Ç?O da data de abertura no dia 7-10-64 à pá-
gina 7. J,

.

No.- 07/64 Relativa, a aquisição de En�.
cerádeiMs 'e ventiladores, I.publicada no Diá-
rio O o Estado à página 4 de 10-10-64 ..

'.EW� MOSIMANN: _.'. DELEGADO

"

Acontecimentos Sodais'

c1\�U{�
Um escritor catarínense, cujo nome, ainda não

podera ser divulgado, no próximo ano, lançará um

livro, no Estado da Guanabara.

1- .

No Querência Palace, continua intenso .o movi,
mento no "American Bar", com a gostosa música de
"Arlindo". O muito simpático barman, Osvaldo, aos

abitueis' do requintado ambiente, trata com aquela
maneira atenciosa que lhe é peculíar.. \

Música: Está realmente na apreciação do públi
co de bom gôsto, a canção italiana "lo lhe ano !'!(\10

Te", gravação de Sergio Endrigo.

---�-

Em rodas políticas, era comentado' o nome do

denador Renato Ramos, para candidato a governo do

3stado.

----�-

Logo mais a famosa orquestra "Cassino de Servil

la" estará movimentando a testa de aniversário do

"Clube 1Ji de Outubro.

\
'

Escreveu um Livro e fez lançamento do lildsmo

'la lII.a Feira do Livro, na semana que passou, o dr.

"lcides Abreu.

Confirmou o cronista Laz<:lro Bartolemeu que

1\[. B. Angela VasconceloS, ,estará presente a festa

"Confraternizàção das Debutantes Catarinense", dia
21 do próximo mes, nos salões do Clube Doze dc A

gôsto.

"Fomos informados que passou o Weeck-end na

cidade de Blumenau"muito bem acompanhado, o con

sagrado pianista, Peter Schmithausen.

Como já haviamos divulgado anteriormente, a

volta da aplaudida"orquestra de Aldo Gonzaga, ao

Lira Teins Clube.

E por falar-mos no Clube da Colina, Lira Tenis, o

jovem sr. Aquiles Santos Diretm Social do Clube em

fócO, r;!stá sendp bastante cumpriment'ldo pela mag

nífica festa de sábado p. passado.

O elegante brotinho Maria da Glória Santos, es

,tá, em preparativos para recepcionar o jovem "Socie·
ty" dia 27 próximo, quando festejará seus 15 anos�

',-
---

Não poderiamos deixar de cumentar os lindos es

tojos de perfume, que Elizabeth Arden, na pessoa de

seu gerente geral na América do Sul senhor Wilson

Lemos, ofereceu as Debutantes do Lira Tenis Clube.

Em companhia de sua bonita-noiva Stella M'lrb

Rosa, jantava no Querência Palace com o senhor Rai
mundo Vieira.

A elegante senhora dr. Paulo B"lue,r Filho (Mi

riam), eni seu confortável, apartamento, 'recebeu um

grupo de senhoras para um chá.

"Curitiba: Agradec.emos ao' de. Fernando Antônio

Mi'Í-anda, Presidente do "Graciosa Cou�try Clube", '1

maneira simpática 'que nos enviou correspondência.
Esperamos muito 'breve; voltar a rever o mar�vilho

so clube, ,�eunihdo eleg�ntes de Curitiba.

I

Está de parabens i ciClade deI Lages, pelo mag

nífico cinema recentemente inaugurado. dMarocos"
na princesa da serra, é o'ponto alto.

.'

I'

'SRS PASSAGEIROS
De Florianópolis para Imbituba - La�

_

�

guna '_ Tubarão - Criciuma .., Ararang"":;'rt
Torres e Pôrto Alt'gre, viaje pelos confortá ..

I veis ônibus da EMPRESA/ SANTO ANJQ
DA GUARDA LITDA \

.

'

'\

Clínica Sta. Luzia
DR. NORTON MÀ'RIO SILVEIRA DE SAUZA
, ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA

Doenças do aparelho respiratório
Asma - Enfisema, - Fibrose,

Alergia - Testes CUtaneos

Nebulizações com pressão positiva Ú1termitente
, ' "'

. .' (B,IRDJ .,

'

Consulta com hora marcada - Atende exclusivamente

na especiaU{tade

A"Vrc, Mauro Ramos - 209 - Flori'lnópolis - Fone 2963

I:
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(Estados Unidos) - con

sultor de ferrovias; Jo,lll,n
A. Jansen (Holanda)
consultor de marinha mer

cante e portos; Alexandcr
F, Ktrk (Rei?o Unido) -

assessor de uwestimentos; -

(Alemanha) - econqinis-' e Helder Lins \ e Silva

ta ele transporte; Díetrích
'

(Portugal) - assessor de

Finalmente encerrou-se semana 'passa- Barend ,A, d,e Aríes (Ho- L, Regling (Alemanha) __:_' agricultura (FAOL

daó f.estival de' operetas da M.G.M. que como landa) - Chefe da missão assessor de ferrovias; Hans A missão chegará ao Rio

,
..

, Irving A, Sirken (Estados \ A, Adler (Estados Unidos) de Janeiro no dia 4 do
havia previsto 'antes de com�çar seria um de- Unidos) ,economists.- _ economista de, transpor- corrente e permanecerá no

,safio ao. bom expectador., chefe; Heinz.' Vergin (A�e- te' Edward v, Breitenbach Brasil cêrca de 7 semanas.

Assisti ia, todos os firmes e posso, agora
manha) - economísta ge-'

,

ral; otto Maiss ,(Alema-
com s:egurança afirmar que dos seis filmes nha)

-

- economísta .:;e-

, exibidos não teve um que se salvasse. ral: S. Shahiel Hasain (Pa

quistão) - economista �8-

Não
-

'quero de maneira alguma dizer Tal; Shigeharu T�kaheshi

qüé, filmes, antigos�não prestam." .uso o n;w,S''':'
'(Estados Unidos) - eco-

. ,
_ nomista agríoora: Bertil

'mo' critério :para julgá-los, .seja êle novo üil walstedt (Suécia) :- eco- . NOVA ,YORK, 14 (-O�) - Gjlberto,
, v�14á, Por ,mais' que corram os' an<,?s" um 'Ein- nomísta industrial; 'Ben, E. F��ey.re escritor' �,�ocióloáó' brasileiro reter

seri�t:eiit,; P\ÍdQvk�n, 'e -muiêos' outr.os:' jamais' L:��:��lst��le,���::;giC)" ncu à- Universidâde" de C;Qlumbiâ 'onde certa

deixarão 'de:ter seus filmes aclamados ,quán{[b Donald, Ki�_g.' (Canadá) '-; ,_ v(:'? ,estudon a' fim ,de participar: do Seíninário
, . .',," "

d energra elétríea; Roberu . A'"
.

b
' .

desi'��bidos, p<?rque uma obra e arte: atravessa E. Walsh (Estados .Unidos) Latino- meneance O servar -outras essas

os,'s&11'10s. i ,

- ,telecomuni�ações;, �rlc' , reuniões: patrocinadas; pela Universidade,
, '

Schaefer (Estados Unido'»
I

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

:-", ' Talvez' aSipessoas'd:e,c,.é,ria idá,de que ah�- - assessor de rodovias;
, ...

, ,Arnauld H. de SOtlCY (Fran
'

O di,.: Md!�W, w,. Cordier; reItor; da Es-
,

tia
-

eram j'Qvens quando êstes estavam, sEjldo qa) - assessor:'de, educação c012' de 'ÃssüIÚos�hlternacionais da.' Uníversi-
t

film._ades. t.enhàl1l 'se, :átegrà:<:lo em�;pode.r re�er (UNESCO); Richa-r�· '

Eo- - , ,. - " J.�
,

-

_
-

, ..,,.' ode (Estados ,U'nidosl' �, dade, de €bíuinbia�l anunciou
,
que' Gilberto.

o;'passad6: 'Çgm>-azã0., pói�, riàquêl�s' te�po, assessor de probl�mas: �iS'-. F-reyre- visitàr'á·'á Unive'rsidade durante os

não se tinh� uma difusão da cultura ch1f:'-' cais; Franz A: L. Hennlrrg ',,'" ,

.

-t ,

,
-'

.

próximos 3 meses' como bolsista da Funda-
matográfica comó-se tem hoje em dia. Nãd

d ção Fõrd.,
se justifica que alguém em nossos' ias 'tenha r (.

gostado de semelhante 'coisa" nem �0II.10'mero �V"--"':l /'7
passa-tempo, <l-y

'Mas, tudo .isso passou. Esperemos que {�l' )1\os pr.&ximos ,s�1):;tdoS. 'sejam: mais proveitosos, � �
o 'que .acho: muito q�fici1. ,

"
,

Para encerrar; ouvi dizer que p cineRo-
'

,xy:>v:ài reabrir C01Íl' 'poltronas estofadas. Po- ORA. TELMA C. PEREIRIt

'rémjeni,matéria. d'e fiJmes deverá- continuar Clínica {)dontoJÓI!Íca dp. Cri

nél';W:.esma sendo q'ue o nÚm€TO de _ "puhzasl1 anças e A,dultos
-

-
'-' Consult6rio: Rua Tenente'

'dever� '�sta-r bastante rea:uzido� o que já, será- Silveira 28 - t:o Andar -

umá 'garantia para seus 'Íreguêses. As' que', E 1 i Fonet 37!TR

h
, .

'
,

'

, , ' ,_

" x.o us ramen e com Orll

permarlecerem, para o luxp da plate.Ia; se:t'ao m�rc8d&
car'imbadas.

---

,
,

' '

às IR horas

JORGE, 'ROBERTO BUCHLEH,

t
•

1.WASHINGTON,' 14

(OE) - São os següintes
os integ'l'antes da rrnssao

que o Banco -Mundíal !,il
víará ao Brasil para lha

estudo das atuais condi-
/ ções econômicas brasílelras

e de suas perspectivas:

(IHE"RONDA
-

DO FESTIVAL

Rendimento inalterai/c/, Hln por km.'

um@íJ@�OW�[1&[Q)@�& �� TI�
©&TIrnrs [PO�[1&Úd

GILBERTO FREYRE PARTICIPARÁ
DO' SEMINÁRI9 LATINO�AMER'ICANO

D dr. Frank Tannenbaun cria.dor do

Seminário Latíno-rsmericano .o qual vem
s I

, •

orientando durantz, os seus 20 anos de exis-

tência descreveu Gilberto Freyre como um

homem que "mudou em sua vida a impres
são que se tem, do !'Brasil no exterior".

, � - "

QualificOl.�:-o qe a mais influente figVr a'

do desenvolvim,e;1tO cultural do,1?rasil n03

últimos 40 anos o. diretor do Semi�ário tam

bém citou' o estímulo dado 'por - (�HlbeI'to
Freyre ao,�intercâmbio cultural' ,entre a Amé-

rica do Norte' e a' Ámérica
.

do� Sul.
.

'

)

I
f

[ncansável, ela realiza tódá a obra, do primeiro ao último

km, Proporciona um ritmo permanente de tra'valho e lucro!

Nivelar, pav:'rnent�r, abrir estradas. eacatiíicar. cortar taludes;
, ,

remover, p,avimeA�Q� antigos, COnS8I'Var. e-Sra'h8.f· misturas - eis
..

- I
(

� que faz a Motoniveladora, n:o 12 CaterTif!M. Um verdadeiro
.� c •

•

pa�rto em máquinas de ter,rap!e'nag-ern, propiciando sempre
lucros .crescentes, Faça-nos uma visita: 8 cor• .3tate' as multi

plas vantagens' que a,' Motonivelacora n.O 12 Caterpillar lhe

pode oferec,er. Motor, de 115 H.P. - Potência máxima em
, -

quaisquer condieões de temperatura. Embreagem a óleo.
. ,

Transmissão de, "Engreno Constante" com 6 velocidades à'

frente e 4- à ré. Total precisão nos movimentos da lâmina.

F;GUE�t�S SI AI ENGEtlHARtA E Ifv�pnRTAçAO
- ,Av. �ssis Brasil, 164 - PÔ,'=tTO ALEGRE

Fii.iais,:' Cachoci;ra do Sul, Florianópolis e Blumenau
"

.

\

c.::terp,ll'ar e C2t S80 marr-:as reh;<:!radas pa Caterp'llar Tractor Co.

I ,"

------,_-----

lolEiadus preparativos
reallzaç.ão do
,censo' escolar

S.C.

!
'.

- _UN1VERSIDADE Df STA. CATARINA
DIVISl�O DE �1ATERIAl,

'EDITAL N° 60/64
Concorrênda Públka nO :?9/6é1

O Diretor da Divis�o� do Material, dey
damente autorizado p.e1o MagnífIco Reitor (.

Universidade, de Santa' Catarina, faz cien�
aos interessados que s,e acha aberta conc()'

rencia pública, aprazé1da para às 14 horas (

dia 23 eJe outubro do ano de 1964, para aqui
sição de material eleétrico destinado à Im-

pr"ensa Universitária.
,

Maiores 'especific��ões ,poderão ser obti
das na Divisão do M�terial'da Reitoria da
Universi,dade de Sflntp Càtarina, nos dias
úteis,no horário das J 3 2.8 17 horas:

Divisão de Materia]. �m 8 de outubro
de 19�4.

------------------------------------------

A Secretaria da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de Santa

,
,

Catarina ,comunica, aos candidatos que se

inscreverem ,aos Exames de Suficiência qur�
as provas se realizarão na primeira quinzena
de fevereiro de 1965 ,e que o_s respectivos pro
gramas se encontrm à disposição 'dos interes

sados na Inspetoria Seccional, à .Rua Emir Ro
sa, n.o·121, nesta CapitaL ,

'Florianópolis, 9 d,e-out�hro de ] 964-
AURORA GOULART,

, Secrétãria
\.:. I

,J.

VISto (

NILSON PAULO, _, OW.ETOR
) 4,�10- �

,,�," ,

�

� iI�,
'f'''�

��'p�\

•

em
No int.uito de promover fiscalização da -frequêrtcia'

uma a<il'equada 'Políti� e- às' aulas como a, respeito
ducfl-cional entre nós, deci-- 'da chamada anu�l da po
diram o Go-yêrno da Uniáo, pulação es,colaf._O Brasil,
e os p-bvêrnos dos Estados,

,
tlêSse modo, honrará 'àinda.,

como passo inicial, fazer os compromiss0s' firmados
um levantamento gera:1 de 'em Punta Del'Este e San
nossas necessidades esco- tiago do Chile em relaçáo
lares, dentro dos modernos à' política educacional e is
recursos. metas a serem atingidcs

no desenvolvimento do en-

,Técnicos e' educadores, sino primário até () ano ::te
conclamados ao serviço 1970.
que tanto se impõe no mo- , J

menta" estão trabalhandó, O Censo Escolar, qw�
dêsse modo, p_ara a realt- servira, desta, 'arte, para a

zação já em novembro pró- reformulação integral do
�i,mo do Censo Escolar, que nosso sistema de educa
abrangerá tôdas as crian- çao, virá elucidar; a) nú
ças até' 14 anos de idade mero de crianças e jovens
e se estenderá por todo o em idade escolar; b) \�C
território ,do país. do de desenvolvimento· do
Pela primeira vez na tentes; c) deficiência, des-

história da educação na- vios e erros dos serviços
cional, é, assim,' levado a existentes. Com os elemen
efeito uma apuração de tos resultantes, dessa ')es-

tal magnitude, de�tinada quisa, o Govêrno
,
disnorá

a servir de importante de quadros reais, permitin
subsídio para o conhecí-, do assim a elã'ôoração ué
menta ·ele nossas necessida- planos e de programa� que
des nêste, setor, o que per- correspondam efetivú,mcr,te
mitirá uma prévia forqlU- às necessidades ele cresc:'
lação quanto às diretrizes men,to, tanto no sentido
a serem traçadas a favor populaciot'1al, como n') fen

da formação de nossa j ll- tido escolar.
ventude.
Isso virá de encontro,' ------------

aliás, aQ que preceitua a

,�::a�!!U���Plic����r�bs ��
,

'��� :tl1lJ'Am
cursos para o desenvolvi-

�.

I, €m 5 Húlkl.
'menta 'do ensino. Público,. ' '\\i (O"fl(COIU l! QU�IIJUE� 1Il10
e - ao (lue ,de�ertmna a, LeI

/
\J iii U:AVI

de Diretrizes e 133$es, 'que
'

tanto dispõe o incentivo e

Josoé Fo;·thkamp
DIRETOR

4-10-64

A V I S O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



omenageado
I

I � , .. ,

Abel
. f'· o I?eputacto Abel AVUa
�os Santos (PSD do Vale
Ido Itajaí), além das

.

suas

.
atividades políticas, sem-

re desenvolveu trabalho
ativo e proveitoso em fa

do esporte de sua 1':;-

elas orglJ,ni2í",çóes maís bem

ap�reihada$' 40 Estado, do

t�da que é de, moderna e

�ilsto,sa arquibancada
alambrado, ínstaíações de
restaurante

:

e churrasca
ria, acomodações para

atlétas profissionaw e
.

de,
pendências

.

próprlas para
coricentração. de Jogadores.

.

Após doze anos, ininter-·

ruptos, de atividades deu-
.

tro da Agremiação, quasí
todo. no exercício da' p'�e-

�lão' e 1l'lesp'1Q 40, Esta,do.
/ Destacou-se o de�qtac}o";
esportista • como Pl:"és�denr.é
do Palmeiras Esporte Clu
be,' de Blumenau, onde na

quela posição transformou
a citada Agremiação numa

sídêncía'.: Ó �putadó Abel

4vf1a,. em -razão dos seus

compromtsscs na
.

A15sel11-
bléía Legislativa e emrace
de julgar-se impossibilita
do dé ,prosseguir no pro
grama de reãllzações pa-

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

a t.stacã j

Ava�iação de Suinos
FundadaSúplica de Mest.re� ..

'Em homenaqem ao Dia do Professor
t Senhor". ajuda"xnc/ nesta augusta lida
No labutar de professor,
Porque me sinto atônito
Ante

.

êste formoso
_ despertar de vida, ,

Ante esta aurora rosiclcr de' amor! .

A minha' frente _:__
, I

Puro e risonho -.-,

O bando álacre de criancinhas

Traz, para o mundo pobre de' afeto,
Caudais de graças .. " santas ternuras
E, na 'meiguice de.seu sorriso,

. A transparência das, ,almas puras]. ','

Fortalece-me, Senhor,
Na santa resolução\ .

De guiá-lo para o Teu caminho! .

Ensina-me a transmitir-lhe
Tuas lições celestes,
Na sagrada tarefa de servir

.

Por Teu amor! .. ,

.. Segundo informação do

eng. agr. Francisco Hoelt

gebaum. delegado federal

do Ministério da Agricul-.
tura, essa estação será a

. t
•
---_._._----

ao próximo Poli.ciais Brasileiros "Concluem (ursô
na Academi.a Inte�nadonal da'Policia

Senhor. Faze-nH�' vibrar com êle
'

Na .esperança. de seu·porvir ... ,
E que eu reflita, em 'minha alegria,
Cascatas claras de melodias ...
Porque só êles, o Deus,

Só êstes pequeninos .. ',.
Sabem imitar ó Teu sorrir!.'

I

WASHINGTON, 14

,I.
'

. I

( 1"·" ....
I'
i
I

\
\
t.

,

I·'

,

:IMPRESSORA

<:!IlSlIiH'VIl

ciic.ttê-t
• ()!�I!ltO! - �otàI0\10'
c·�rI(1;'::�S· .1; çorimbo!t
",.,o'·e '5$0:$ em oercil

PQpeltlri\l
to-:1�" O� re� tJr�c�

e a 'OfCU50ri\1 .experiência Çoora �"ço!ir arnprt o'
mÓlI!imo em qUQlqu�r urviço do r(lm,).

.

Trabalho idôneo e perfei:o,. Im que V ,,04� (I)ofjor.

MOOÊLOI Mi'I':F.S ::lORA

DE

OR!\fALOO STUART .. CI:A,
R L'I1: DEODO'RO N f �3-A

F"C�� :;::�:7:-- FLOfW�NÓPOLlS

de

Mà rcou assim, o Ministro

Hugo de A lmeida Leme,
c'urante a realização da .1.

Exposição Nacional d.,

e.u.. os, a
_ presença do Nu

nístérío da Agricultura,
,que não foi à Concórdia,
somente

..

para apoiar a

grande mostra da produ
ção alí realizada nos dias'

10 e 11, ge outubro corren�'

te, deixou no apôío a im

plantação de. projeto. que
é um crédito para sua po

lítica ele produçâo e pro

dutivídade, çomeGa o Mi

ntstério da! Agricultura
possibilitanc'o ao novo de

legado federal em Santa

Catsxina, crédit� estimu
}antes de uma atuacão

atual e condi�ente com '1

realidade da agropecuária
catarinense.

(;in� SÃO JOSE"
, .

Fone: :36:)ô

.} :�Is. 3 é" {; l'ls. -..;

Jdan Gabíil.
1ytJilxtine Cm'ol

- em

o REI UOS FALSA'mOS
"�e"suta: - até 14 _JS,

{'int' IUTZ
Pone :�4:3h

. - às 5 e 3 }1�5. ._

TJoris K�trloff
TIoha fito Johll

- em -'

CORREDORES DE SANGUE.
Cei1sul'a até 13 anos

Cim' ··ROXY

-Finalmente AMANHA i,
- cQUl modermssll11[l.S

POLTRONAS ESTOFADAS
...

teabel't\4ra. do novo

trímonias, decidiu deixar
a Presidência' do Clube,

. ( ;

muito embora' continue li-

gado, íntímamente.: aos in

teresses da' tradicional
Ag remlaçâo.
Aó deixar a alta Di!"cç::io

, , .

do i?ahi1eiras, o Conse.ho

péliberativb declarou o De

PU,t�·clô '. (\.ber 'Avíla "Soda

Grande 11ene.mérito", decí

são 'es�a comunicada pelo'
atual Presidente "lValn'tjr

Antero da ; Silva qUE.' .:'oi

quem propos a medida em

'fac(> os relevantes.. serviços
prestados, .

,p.o período err�
OUC dirigiu "OS destinos' do
Palm.eiras':' Esr�rte Clube.
A concessão do título de

Grande Benemerito ao Dé-

.- "-�''''---'-

c

putado -blumenauense I eu- \

centrou a ;nelhor ac�Uiida
no seio C os desportistas IO�

cais, tendo havido, 'por
parte de Agremiações �a
região, rnanírestações de
sclíuaríedade pela junta, é

oportuna homenagem pres
ta�a ao iJ listre desportista,"
Vê, assim, o Sr.' Abel :'
'., . .. ! -;.

Avíla dos Santos, .reconhe-
cído o seu trava.ho 'déSert'
volvido em pról do esporte
de Santa Catarina. I,

\

_..I

._----_ '___

CENTRO MEDICO DE CHtCK�UP DE

st.O P�\UlO I

Praça Oswaldo Cruz, 125
.Fone: 31-4354 e 80-4946

Hevisão geral da saúde num só dia sem

internacào. Primeira clínica cx-lusivsmen.e
t

. (,;.;,'(>1'( .TTn" 'oro'�ni'7'"d'1 ]1'0' Brasil... ',_ . JI " 1.
. �... ,_ \, Ao. • - _ ..

-:---.'.-'--�-- .- .. '-, ....

---'w--·
�I j

!

I

. LÁZARO BARTOLOMEU

'Florianópolis, 1965 que' será
·

reaUZ'l1do na' sexta-Jeira 1e
·

carnaval, é assunto que es

tá dispertando a sociedade

.f1otlanOPolitana. Aconteci
mento programado no Ciu"
be' DoZé de Agosto

UM jornalista paulista
i'azeild� a éobertura das \'

limpiads,s em Toqul0, co

mentou .que num bar d:Js

alJetas ,.australianos tOl;1a-
· r� 28' �i�ques.. PU.At�ram
90:. dólares - em moeda b;:a
sile:ira ,176 n,1i1 cruzeiros
aproximadamen te.

RETORNARAM da Gpa;'
nabara. o Sr e 8ra. Deputa
'do L�(z (Zita) Batisttoti e

seus ·fi1hos Beatdz e Bc

Iiito.

B1ULE' das OrQuídeas
Desfile de confratel'nizacã.o
(las Debutant.es de Santa
·Óat.aÍ"ÍPá -i964., Ent.re às
'�àttoúesses dalnas da socie
dade' dó ,interior do' Esta
'dÓ: 131ií!}lertaú .:_ Itaja,! -
JoinviUe ,.;_ Oriciurna

Lajes .2.' Tubarão e uma re

présêntan�e dQ Oeste Ca
tarlneIlse. Os nomps diV1Jl

!!,llrf!i próximos rlJas. illnta
mente i·com as de Fpo!is

ARI :M(lsima�n. o m'l.is

Jovem t>eputado da Assem-,

!;-léia Legislati';a de Santa

Com a presença de um pecuária em Santa Cata:' primeira na América do

grupo de técnico, que tem rína, M. oardona Macha- f:i1.Jl, 'e tem a finalidade de

atividades' em servíços de "do, ZacariaS Xavi�r 8a1- assístlr, orientar e premo

assistência ao produtor ru- mon, da Secretaria da ver. os' melhoramentcs do

ral, onde estavam também Agriculttira'; os engs. agrs. interesse' ((9' alto padrão
os cng. agr. .FranciscO Ho- Silvio Fel:raz de Araújo da' da suinocultura que já (:.

oltgebaum, delegado f��dc- Associação Cata.rinense de praticada em Santa. Ca(,�.i
ral do Mínístérío da Agrí- Suinocultores e Técnicos' riua, principalmente, no

cultura; médicos-veteriná- da Sadia; Otto .Luíz Kühn, -Ceste Catarinense.

rios Vicente Peloso, diretor da. Acaresc, Jorge Campos
do servtço de Promoção do SEVA dó M. A. e Paulo'

Agropecuária, Ma'r c e 1 o Trmuontine do Pôrto Agro-
lI"'--MOs elo Esclitório 'I'éc- pecuário de Concórdía, ."oi,
nico de Agricultura, Luiz implantada a organízação
tra.uam CampeIo Bossa cll) da l!;s:tação de Avaliação
Departamento Técnico de ele Suinos, que funcionará

Defesa e Inspeção Agro- nas dependências do POi'LO

Agropecuária de ·ConcÓrJia.

permite matar al'nplitudc 110

- Quatro poUcias b;:asil,�i- comportamento indiYiduaL

r6s e dezenas de outros::le Concluindo um treülS,

mais 9 nações latino-an1e�'i- mento de 12 semanas" os

canas foram diplomaebs policiai:s latiIlo-americanos

aqui. hoje, pc�a Aeadernia � númerÇl de 80, ssriío

InternacionRl dE: Policia. l1'1. suumetidos a um trein,!'-

C I E S'�:����r:���11a' até es:a,
data ��:;1tf�r:d��n��S�:t!i:�1��= ...

.

.

. fi .'. ,11. r'. ,.' .

• tes de regressarem a seus
O ErnlJaixa�lor C)O,S, E,s�il.- países.

. . .

.

-

Idos Unidos na, vel}ezucLt.
Auxilia�me Sen110r., 0harle,,;; A. Stewart,:. decla- A Academia a antiga

rou aos formandos, dllrant� Academia Inter-Americana

A levan seuà coraçõeS infantis a ceL"il'�'l.ónia de entrcru

C.{)Df.te�
P.nd:itia, no �al'aná -

As alttiras �e Teu .esplendor . , .

cliplOlUI1S, flue·o problenlílo foi es�abeleci«a {l'ela A?,

E qlle'eu' sCJ';a s'e"gul'd'o�I" de "1'1', l\k
de ll1�nt,er � �az e a orde,.,.l cla pa�.o_DesenjVolvimcnto

.

.1 'J:estrc; e. mUltas v€zes.,,..IJ!11a· t.arf'fa" IluçernaclOnal. ,

Que' és o ��estre do Amor! difícil num país ,verdad�j- Até 'agora, a Academia
rallHmte del1lo.cr��tIco, \F1- Já 'diplomou 215 policiaiS

Helena Caminha BorL�a de o respeIto. p�la pessoa e�trangeiros:.:

CINE ROXY

.

JLall Hol �ei1

Li,lli ,,'Palmer
- em--

O J!"AL-SO TRAIDOR

Vis�aVision Tecnlcolor,

O GENERAL Paulo Vieira
da R'osa, foi eleito PrefeI-
to de Florian6polis, 'pela

câmara Municipal por una
,ümi ·'�ce. . f Assumirá' )10

próximo dia 15 de n0ve1l1-
])1'0.

HOJE, o qovernador

Catarma.

NO ,TEjatro "Alvaro de
Carvalho",' :'omingo 1'oi :.:"e·
a!iz'aGo a ;:)eça infantIl ('P4,
LHACIN';-IQ PIMPAO", de
Geny Borges, continull, em

car; az C0111 muito súcesso.
MaIS uil1a vitória de Geriy
Borges, na arte Teatral,

SEGUIRA hoje, para o
. .:s J.,..

Rio. de. J:!Z"leÍJ;"Q, Q. c;:l.Sall D;c.
Marjo' (Maria Ólivia)' Mê":
yer, onde aguardará a ch,e
gada ali1anh.i, do Sr e"Sra,
Nivalelo (.olga:) Machádo
·pais de dopa Maria Oliv:ia
que r�'O"ressarão de uma vi.a
gem ·pelo '.'Velho Mundo""

O CLUBE "15 de Outu':'
bro", hoje, vai c01}1emorat
mais um aniversáJ.'io, com.

.

um baile, que será abrilhan-
tado pela orquestra _

Cassino Sevilha,
.

"'I"" .

,,I. \,

ESTOU na Capital Pá,ulis
ta, atendendo gentil con
vite dos· organi:ladotes ,no
concurso de Mi�s Obietiva
Intf!rl�aciol1aI. que sera. re
alizado próximo' d'ominj'o.
Ierla Silva, nossa re,1rpSp.11-
ta'nte na fpsta aue reuuit,á
.moças de diversos. países e

r:s+ancs ,la Federação. De:"
pois contarei. ..

,

. PORTAS t PDRrDES, 'De ferrOf"d� aH� qualid��f.
por ,:pre,ços .

mai� ét?nóm'icQs� :a" esião- jJf(Jn'tos.'; ".

,
,

Compenssades. de: Pinho \

Amendoim
Loro

,

Cabreuva
Cedro
Fanlasia

..

Imbuia
Pau-Marfim·
Gonçalo-Àlves
Mogno
Carvalho
l'au-Oleo

Cjne I\.AJA' e os ,famosos
(Si:lá,JQ'Sé) L.uEDIS "r�'u�'t"9L r;, rlJ
_ ás;â'.'flk �U<� ! �l.... úVUJ::.ii.JII !....�

"f, MADEiRAS IOBRES. PARA ,REVE.�rU1Jt:}..�,..:.,...,.,.T,.. ê.,.".:.O.,:".,�.;...f:.".... '...••. ,'.\.•:.-•. c.' .....'.,'i.h,:,.\'õ ..�JOVE�!,)!;;�.O,VALENTE ._,,'
: :.

',:vk�,:.if�·:�:;:<;i\(.:,é���'���&��1:�1f�t�:�+�)i;:�::_�i.,,:��;.�,�\�lli; '·ii ''''''''''.'''''.. 'h. li' ,.' ;:".;"iI:,,,;I'\!;'l::,,,.,_, .....,,,,.,.:;,.'·'f

Cine . GLORIA
(EstI�eíto )

Fune ti:�52

- as 5 e B h�

K\j'k Douglas
Nick Àdams

.... cm

SEDE DE' VINGANÇ;\
. \

censura. até l� ahOS

tine II\'IPEHIO

!"uue· O:.JH

rís 8 1/3 horas

: Kirk Doughs
Nick Adams

- �ln-

SEDE .·DE: VINGANÇi\

cen�ura até 14' anos
.

Quem vai cGnsin�ír já salte!
,

" •
._ I

\

JAtlEI.AS -DE C�RRER E BASCULAtfI'ES '

.. �.
"

e a
.
Stla· dispusi(:�o .. enl: , J.

ronprD iad llS Pdl'anâ lfda1"
"RUA DR. FULVIO ADUCt:z, fto 148'

;releiode
.

ti277
ESTREITO

Ademar de Barros, recc'J

'iiol'iará: o Presídente ... be
. ,GauE�., .. �lO. ,Joquei . .clube",
com

�

Ul1:1. ha,nquete. ''pocje-
I !}lOS \dián.!áF .,,9 cardfi:>io:,
"Eilet de Sole tout Paris";
"Poussiii. Farei Jacckey, Ólu
be"; e "Fond D'Artichal1t
Forestiere" .. A sobreÜlcsa,
'''Delice du Roi" e coroo be
bida chanipanlla "Dom Pé
rignon'''.-

VIRA iL Florianópol1s;. 6
Ministro 'de Minas e· 'Ener
gia, Sr. Mauto T,ibal1, n:1

sexta-feira (amanha) qilê
s'3rá recepcionado coni luh
jâl1tar em PtLlácio, lis; 21
horas, pelo Governador OeI
'so Ra1110S.

. OLGA Btuel, Miss ObJe
tiva do Paraná, morena ae
ol11os verdes, \llÍ1a das' 1'01'
'tes can-'idatas ao titulo de
misso Objetiva Internacionrd

que será eleita 'Próximo sá
bado em "São Paulo'

o BAILE Municipal. de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



i c i as,' de . L.) •
• " -

• \,,�, "
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"""'" ti

.. e..;( .'7',.•P..T,,'n. 4e T.....ages. Me'."_ta :óç;a.-'\ _dia, Z,íi1s'5 'f.fi.uta Catv.Í4.,ha.Da VIAJA!{-t"':', vBfD>?�' :�.� "'_ ",u. c,� "", ,

nossa" 'çi$q!1' laS s�i��tes síão foi fundada a"Socié<.hlr (ine naquela cid" de . ootÍl:ri
sQi<iriidadés: -. pem\ . rnaiI1;üí. (Ü� União. dos Caixeiros Via-

.

nense, foi alvo de'carinhosa-
·

missa em ação d.e gra9a,s'� jantes d8 Santa Catarina/' , homenagem no Iate Clube
. Igrej!'l. d� São t�4e� (�alr- êÚja séde será em Lages. de Cabeçudas, por o�s;ã,<?
1'0 qe çOf'a-c,abaQ�), J,6g0 (t, Sendo seus- Estatutos nos· de impLirta,nte promoção: 'sQ
pós' homenagem - .postuma ': mesmos rri'oldes das demais cial daquele Clube;' Tamüém
aos víajantês JaJ,écido.s: "rlçi ;ociedacles congêneres, P<:!:7 no-Cluba Guarany de Itajaí,
cemitéTh:("Cniz das ;\.lma:>"; ta construcão da mtura sé: MISS Santa Catarina, esteve
às .io 00 hóta� 'nó ôi�oe � de de O terreno fqi doado a no-

l

presente em grandioso ba��
C'l.ça '-e 'Tirá i�Li.liz:' '?a'm'o:, vel: entidade ueío Sr, Wan- , le, daquela cidade iitoràne�
Bo:rgé," !iRer.i�iyO: oferG�i,cj.9 t1,Íil Sambaqui Moreira. An- quando 40 menínas-moçâ
a laboriosa classe. péla

.

ará- tes de terminar as festívída- W:lslliaraÍn fazenU:u sua .p�i�
p.res�' de tra:n�POftes :;'�r� 'des' 'os' víajaritês propuze- meíra apresentação social.

'

riu' às 'i:z ôó 'hbra:s 'na cJ}4-t�· rari'i uma coléta e� benefí-
ràs�'ria.' ;'B6ss�' ''Ntrva...

, aI- cio do Asilo Vicentino da En1�ce hiatrimonial
mqço' ofertáci6

:

pel>l
..

;e�p�e-
'

Velhice· Desamparada de La-
'

·

'za. de trànsi>orte:�,-' �R()aol?r ges, o que foi feito} sendoa Realizou-se dia 10 de ou-
"ges, ;i,nípren.sa' fiü�,-.�·E!fi: importância arrecadada'. eu-,' tubro, na I�re,ia" de' Santa

·

sença dt)' Dr.: p;ãule Peregrt- fregue a Diretoria daqúeía \, Margnrída Maria (Lagôa Ro"'
;/

no' ,Ferréiia.' JUiz., '�i Direite .casa de cartdade. drígo de Freitas _::_ Rio o�
.da' Vara '.ctiiÍliriil}'?�"de, 'r&

"

Janeiro - Guanabara), o en-
presimtat,lte:' do ,2:d �átalhão 'Contrato de Casamento l;'.'�e matrimoníal da' Srta.

Rodn'lri�riO; jU:Q.t����t,e �rq Gilda Mart>. filha do c�s,,,,l
O Presidente 'da un��o dos ',' Com a senhorit::J' Ma.ria i;r eSta,. Gen, Seb""stiíí.0 Va
Caixeiros Viaiàntés�.. �de La- ).-,i��te d'o Arn!p',d, fiÍha na' Jeri.'''10 de M01'9;$, cr,m ú

g�S, (lIhpreÍ1S� f�ia4a e. :,es- casal \Sr., Tupinambá Ind'o" .iO're;-n Alvaro Ney fiUlO. dq
critã; às 20,OO- nbras'.. teali· Brasileiro do' Amaral, Da. C'lSp.l Sr. e �ra, Fr"'ncic:co
zou-se 'no 'Restatlrante Na- ·,ITene Aida Thomedy 'do A· d:1s Reis Villala, Aw:ade�&
poli, 'Um .tarifar' ,oferecido' mq,.ral, contr::ltou C8.s'tmento
pelo propri�iári�,' ondfil com· o jovem, Euclides Ribeiro, fi
parecet'2�',às ';m'áis -Illt;;-s 'âli- . lho do casal Sr, Anc>ialí�io
toridades' do murti,6fpib',· 6i1-
ranú� a� sÓl�iIJ�ad�s,' se' 'fi
zeram-'ollvir divétSOS Via.1an
tes, b·r. ,P8:1I1n' P�';"I>'...;tl" �';l.'-

7
. . ,. '. d "

reira., Juiz de Direito da Va
ra' Crfmirl'll e ·Dr., AQelardo
da Costá 'Àrantes; '.tufz� de
;Direito

.

dá, 'l:a: Vara; dá �Có-
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.S E M li N lA
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S E(M A N A
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Sf:�'lr1 A N L\
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S E rlli A N A
,

S E_M A-rJ A

SEMANA

-o A

DA
bA
DA
,DA
DA
Qt\
o A�

DA
DA
DA

l'
•

'Esciev��: t.-
j;

·
I .', ,-;' ; �'Nêl���,. I ,

...
-

,
"

�>ll dó ;_Viajll;n�e
Brãscl}er'

, <,
, .;

Pela passagem bIAdo
", 1

..

lJ.�IA �UESTAO DE fRINCIPIO .'J
, ,

..

,Marcilio Medeiros F"J.lho:
1""

,"

'.
.. j'

".' .' Prote'ssor 4strogildo' Fonseca às suas ordens:.� > T�jnta e seis anos de r�le�llntes �erviços presta.dos ao
'

.' ,m���t�J::io
l

primáriQ estaciual, solteirão, beirando a' apo
:�m�ta(i.oria compuls0rià, prêso político' na revolução de 30
e c018�lOnado.r a.e sêlos, Eis a' s�a vida .. Não seria demais
"� acrescentasse a êsses traços' bi0graflcos a inuicaçãode .. ql.le fo.i alvo, certa vez, para as funções de juiz-de pazde um sub-distrito do interior, Seu nome foi preteridd pe
:lo,. d!, um. cabo eleitoraÍ do Partido Libertador que, naque
la épbcà, andava- às boas com o:.o-o'vêrno. Proféssor Astro-.

.. -

, .

"/ o .

"gFdo, Gom,:a dignid"H�e dos 'mestres de antanho, ap,js um
.ubalho· que o 'deixou ·em· casa pela razoável espaço 'de
.quarenta ê oito noras; voltou às aulas com redobr.ado vi

�OÍ' a fini. de colocar novamente ii,matéria em dia, "mes
mq. pata tant.o, seja preciso fazer cantar, a' palmá:tória",

Moi� sozinho num assobrJ3,dadp alugado que êle mes.
.'

mo, arruma, varre e tira o pó duas vezes por semana, Al
moça ,'e. janta na :primeira mesa de um restaurante muito
inodesto,' entret�rito limpo e de todo o resp�ito,' '\

,_ .. De lills t�rnpos\'pai:.a cá, deu-se em falar que o venerá
vel 'nlestre' vinha mantendo relaç6Els compr_ometedor:as
�p-p:i a dona'de UJ;na 'lpscura e'poeirerite pens�o',do subÍ1r�
bio' proletário",.O'· vIgário' levou a queixa '(um abaixo· assi
��i�do) ao inSpetor- escolar e êste, no cumprimento de uma
. (.h�iP."p';"i'í.() . flue' á 'd�,vér lhe impunh<:t, chamou·o: as fala's,
�m lnuito cuidado, cQm' rodeios. párlj. não rneliI'ldrar uma
�\::.';P�u"cI..:;!�.u'�..:ib ,úÚ-l!l.;� alues posoa em dúvida, iri.vestiu�· ,. '"

,. ." .

,.

j �'. I

Tl"·os o r.r'""il·e 'me rec'lb&
\

.

rn""'� � n�"'IlT'i f�1i ..... it�'Y'r'lA� ns

{lkt�itr{" nubentes e seus f&
lizes pais,de Deus R.iheiro, Da, Z:m;ra

Weiller Rib,eirp, t9d0g do; .

alto' comercio desta cidade' Aniversário'

,/
.

Invicta 1 litro
Comn1etou sua 1.0' Prima

VA"" rHq R- n. n"<lS'ldo O ga-

,Miss Santa Catarina

Cr� 1.3�O,OOr ,\

Regressou da cidsde de,

Itajaf, a Srta, Salete Chiara.-
-'--' --'�-�--�'��--�----��--�----�--�/�'------�-- n. ...... ,.,lf.\'?"t (�ltn .f'll""lni,...,ru'iri() c1.a.

r."lo:'A) e rh. V"l"l", 0f1t1"...t
p-n� ....h�,.... 1'To�f:�

I tiot,'l l1�""""i ...
:;7.;""1,,,, .,.p�a.""ni�""", �e"� Q:"""i-

.
- \,

1"

... Cn-IUliri de· 1mbitoà;
.. " i',,, ' 'lU:moeI-:Madi'ns cios nesta Cidade maríti.ma .'.'

.'
." .. ':� ". ,

'Podemos adi�tltar que já,
, M:Qvimen,to . de Nà\ii.os'. estão sendo preparad8s ;110-
'"

' .

'

jamentos em Imbituba par::
.. Chegou ,n.oje a.o. pôrto des-. ó contingente àe parf+quedis
ta cidade"Q navió "�,.' tas.
dí", unidàd'e, tia Marulha . de
Guerra ch\,Brasil. ,9' ,vaso
�e gueri:a. :P.e:r:Il1aI:\ecerá, ....�l;
gltm témpÓ, àtr.a�do' nêste

. pôrto, à fim .!:le ,ciúe seja�:é�c
'tlldacta li PQssiÍ:JÍifda:d� , ·.de
realizàção' de futúflls' rl:Íp.no-·
bras no :litoral .suI-,cat!;\dnen.

AFORMA CERTADE FAZER\ECONOMIA

e"" Cl1':l ""pC"':MP,�n; ..... 'Dqr.abel
e mui.tas felicidades,

..

'
. 'PoiS é, meu' carro professor, o senhor sabe como. essa

·

'genU:! fal�, l1ão·perdpa ninguém, Irn'l.gine b senhor, que vie
,. :fârn me dizer que o senhor anda pUlando as 'suas cerqul
,nhâs, hein,'! E' clal,'o que eu não acreditei; nem· tenho' na-

· da. com' isso; mas as crianças precisam de exemplos", E
tlnii' escola' é um segundo lar, o senhor não acha?".

'Empertigando.se. 'ainda m.ais na qadeira onde �stava
e ·olhlü;dó l.úrl retrato de. Ruy ;Barbosa que 'pendia do' alto
480; pa:re�e do seu 'gabinete, o professor diS?ursou:'

.

.' ..

_ �enhór inspetor, J?, dizia Rochefouca1:lld num· dos
seus· 'mai�' belos e ,inspirados momentos: "O mal que fa
'zemos ;iião 'nós acá:r.reta tan:tã' perseguição e ódIo quanto
',nossas �boaS qUalidàdes';. Nesta hora em que, estamos, e�
-e":\Íossà-:'ÊxceiênCia, fnirite à frente, para romper o .véu de
,um' cas� 'que muitos anos veÍlho agasalhapdo com ca;'inlÍü
e ternura no fundo do rneu sofrido coràção, vem à. "tOna

.

novamênte a � grand'e máxíma. Não pr,�tendo desmen:tir às
afirinaçÕ� '.qtJ:E# êircufatn, d� lJOC(lS fi?�1:líeent;es" aos' ré- '

�próbos"'�e' procuram denegri!! 'o meu' honrado' "nome.'
'Senhor '!fiSpetor, ressalvados, os detalhes· caluniosos, ,e. pe
la· Verruide que sempre_ preguei nos meus trinta e seis
anos de magistério público. vejo·me no dever de confir

mar. o quê: ,�ém", E calou·se, envelhecido dez anos.
.

'. :HOJe" o prófessor''1posentado .�sttogildo Fonseca, prê-
\ so' �oiítú:o' n:& revolução de 30, col,ecionador de -sêlós _ e

ágór�. -támbém criador de �a:náriqs belgas _ vive em' ou

t.ro "bairro: con'l a 'ex-proprietária da pensão, em uma ca,

shmã. branca e ajarwmda. Ele dá aulas parUcuiaresl' ela
éo�t�ra, para, fora. O casal é feliz· e não tem fiJq6s.

.

0"1,

SulEstá também atracado no

pôrto' local� '0 lf-avio
'

grego
: Do' Correspondente"Hera", o qual receberá nês-

CYZAMAte silo, um 'carregamento de

:180 mil sacos de farinha de
'Domingo 'próximo, dia 18mandioca, qestinada' a cida-

de Outubro, o calendário as·des extrangeiras, dentre e,- ,;, "
.

.

1'··
'"

'd':d 1
,-

d "H
'I ,.sma1ara a passagem do 50,0. .

I . , as a Ci a e a ema e am-,·, " ;,'
.se. '. , " .•.. " ,.

"
,I', , -;, • ".amversano do nosso bom a.

Segundo- cpnsegui.mOs ápu- burgo. A -farlnqa de. mandlQ; '�,"';',' V't" F
'

lI'
' :

.

'.

t
.

�

t "
- ,.dg9 I ano ornero I, mUl

raro e&sa:s ·mariobra.s.: .

serão C'l..' em es og_�e. no FO�"o ,ill:- , digno Chefe do Éxecutivo'l'I1!'c'-da'd no"g 'p'r'""':'!Il10'S· ',dias' ,. bitubense, fm adqUlnda pe- . .

'

Jn." V .

municipa� desde 15 de no�e·' se ·p'r.'o·Io'n'ga'ra- j,,: p:o"r t'em':',f lo Banco do Brasil, áos la-u
. .. -.lembro de 1002,.

-po iMetermmácto. ,Também vrádore,s süi!.inós;, ". i '�
. :.

Fo"'- '

'
... Conhecemó'S Vitória •.. Brlunci:à�se'a 'b�.Jé cheEtlitlà '

: EnquflI'lto' os navios "Ee-
.

. "','
- "Ilero].i na' J*ndá-r:ia ,,!;lJQJt-Fa-::'''''e:-' um' .,i;I.<\lo:'ta-·o'·,'.;ie """'r.":r�o.... ra'l' e' '.�il�epencH!' se qonstl-II: i"'" u ..,... ........ -

'Julian.s onde junte,s- enfãO'.,

distas que d;everá tambéiri e'n. tuem em atraçÕes no pôrto tr�baiháv:amos" mi ," "Cobr.acetar, uma serie 'de .exerci- de Imbituba, os' barcos ds. .'

.

d
" Zil", sendo,. o n�taliciante'

,
\" �ret, da Cia.· Si erurgl�a" .

tanlbém ná' QcasHIo, um dOs_-----,
"

. 'N;'lciçmal, continuam apenm

4.,0 'TABELIÃO 'do normalmente nJ trms
.., .. , porte de CarV2,Q miríer'll
DE" NÜTÃS � 'procedente eia ,região carbo-.

. RU� :ÇO��E- �era.
LHEIRQ MA,,::,"", ' Carn.e Verde
.\':'

.
"

'

..

'

',FRA37·,,·· " ,', .

. .,.
� Após Jer_ desaparecldo do '

,----....._-.....-.....__--- Mercaçi , pOl: JO!igOS meses,
a, �a:tne' ,- verde voitau, pó.
rém,' com, n6vo preç� pr$ "

�OO,ÔO 'O q1ÍÍlü; cóm 'teI'ldên
çJJJ. .� su�ir para 'Cr$ 700,00'
nos próximos meses, segun�
do

..

cohseguimos apurar1,

jaí. Atendendo a1)e10 de cor

religionários, candid: tau-se
a uma v'1ga na· Câmara cn

de foi o oposicionista fn;Iis
eficiente; realizando uin tra-
balho' por vezes.Violento po-
rém sempre com o pettss,-
menta' voltado a;ós próble-
,m�srde intere�s� dá. c;Olet�:,i�, ' :��7'\ ,.,'

_

-,-=t
dade, Com � fal�ciment?:'�o, '. ,'� jf...5,
saudoso Prefeito· "Rauhn'J, 1 ,

qú'.mdo sua: clplilidat'lmã a'

m:$!:f(fo,
�sta'duár

.'
'estava .'

A C BR I rTopra iea;mente vitoriosa, em'

�. �
==

à�te ção ,ao .solicitado ,por.
..=.

-;;��s-�
r r i á "os e pelo' pró- !f!ffJ-' --'Pc��o
e �o�:�r:dor �elso Roa- '. fMirt'��,_er�?�:��i='/( \ 0, r�=��

.

.� J..!�;Y' 0' .... '\)�\,\--'--=;;'J1I!\' 1,%/

"��--IIImos, disputou 'o honroso e_ �.:€�. ":''===c_ "1>'",'��\\4�':7�/f V?}�ii::l�':�l.:::-::.�--espinhoso. ç:argo e d0r:de 15 ----====- -..:�_

,

. \ . ., .

:'.ê-f:'.O�===--==--"'_.�:.L.1c ,c:-::::::,--:�.�
de no,vembro vem admh1is
irando' o nosso' Munhfpio.

'A"' testá do ÉXe'Cutivo qe
nossa c�niUn'l, yitórlo. For- deputado federal sr. Adilio

nerolli vem realizando uma Martins Viana, presidente
admrnistração 'sóberbà, sur- cj.a Comissr,o de Legislação
pr�endendo mesmo. até os Sócial,' falando há p"1U�OS

próprios Col'TeligionáriJs, Jus dias à repo·rtagem da Fô�ha

tiça;. austeridllcie, trabalho da 'Tarde' de 'Pôrto Aleg e,
estafànte é .ditlllmisnÍ.o. são disse não estar de acô"'da

os '�ontos. prlildpâlli que ca:
.

com o hto de na Comis:;ão

Í'I.l.Ctenzãm as �t!vidades do encarregada pelo Govê no

.
Prefeitó qtie domingo pró- de tratar das Inodificaçôes
ximo completará o, seu cm· - na pre.vidênda social, nãQLogo ap6s,. trar:.,sferid'1 .pa- .

quentenário,
�

.

SacrificD..ndo
' 'figurar nenhUm represen-'

ra. Itaiai, iai durante v'irios
mesmo seu proprio estado tan�e de e:-nlJ:regadores. CÜ

. ." anas um dos mais 0'.0.erDS08 empre0'0dos F�z' ''''r�'tl'l' a �o'de saúde, Vitório Fo:'ne::,oI1i "._.,.,"- ',. '-' "y. . :".�-Foi afastado d.o cargo de funcionários d� CObl.'8ZU, e·
não eSlnoreee um 'instante cessidade a todos os si:1di.:pelegado de Políciá dêstE;l no setor futebolísti,-,o defen- siquer 'e seu horárió de tra- catos de classe, fílzerem che-,'

município, em 8 ao corren- deu as côres do 'clube da r&
balho na' Prefeitura tem si- gar ao Presidente aS, Re1:tute, o Sr. Osvaldo Freitas. Pa- fe"ida e:-nu"êsa. Com o ,trans
do sempre desde às priméi- blica o se1'. per'lsa:nenb, sa

ra substitui-lo, chegou na- corre, dos �n"s, deixl'ryJo a ras horas da manhã até as bretud'f ClU?ntO "''' ':n'-"'"p-''''e
, quele dia a Irnbituba, o Te· pi.'ática do futebol, numa priméiras hor.l1s- da naite.. '. em serem auscultados e

. j
r ne'nte 'Abíll'O' Goulart. da PaU d,';X"l1 de ser ;-o"ceoar dos . , , ,

.. � .. 1. • " .l. ,.. ,

As realizaçõe� do nosso. proporCIOnarem os 5'..1081·
cia do Estado Tenente Abí- mais faw'i,ti!;os do Flamemro, di.0s r.nlhi"l,,"s· nq n,·'<H,."." () lo'rc.., <:""1')"�<:a-n dn ·b"n" ...'�

Prefeito cinquentão são ob- ., ,

I
' "" � ,- . v .....< _ J .e; . ,'o ,.lio, reformado, segundo po's- da G1umab::)_ra.

I. mencion'ldo d putado, . ps. cf"-:;. de""lnis çle rn'lit,0S "n.,'l,
' c servadas' pe o povo e n-ssoas de a�to conceito moral; Ao cheg8-r em Rio <;1.0 Sul,

mais
\

diversos setores: No lo cargo que ocupâ, s"he fi S,-.1 J.."ão é recorrer "'o Con-é dotado' de invejàve1 cará- anos passados, assumiu a ,(lUe a nova le( de D1'e',i- ê'1-' sÂ'h� ,<:(""'erior da Prevldên-
.

plano educacional, no que ."ter é elevado espírito de jus·' dired'ío da con�e1tu",da fir-
à

"

l' cia: clue se pretende 'imtit"dr ,cia, SodaI.diz l.'esneito obras nu � 1-
,Üça e frat:ernidade_ Alm\ija- ma I11é'c1eireira Industria e

cas bem como . empreen-I tem, C0mo bl'lse prin:::ip"'1.. a
mos ao nôvo titular da De- C6D"él:�jO de l\;/('l..r1eírns ":r'l- dimentos de gra;nde vulto. \ uniflcaf'ã'l, ele j�l)dos ""s I APslegaCia de Políci'1, votos de )Jiml',r.bi", l'en);,;.;ando um

encontJ:am0s sempre 'o :pUlso :em'um 100 ó··"'a'1: o l"T"<1j���-fe-ll,'z ge�ta-o F'alando. a' nossa t�Q.b,,1l10 A",h.1"i1e",ij.o· '011'''' '�"-': ,

"d P 'd'" S' 1
"

c ",'.
_

< n - - '.. Q "'Y-

.finne" d� nbsso. administra':' ,no ,- .a. reVI, ,"Tl�la "�J" ,

.

Teportan'em, o nôvo Delega- locou a citada firma, em 'es- I' P t d t bé '5
'dor que progtàmou pata 15 . "e en e am m a nova

'do dl'ss'e já possuir algumas, par.o de tenmo reI."UV9men- .' , lel' ��H"'O'Jl;r n '" 'P'" "" ;.,sde novembro' ',vindouró -'1
'" ." ...,.... '-', .a·�nl'zades em Imbituba e es- te nenueno. no ról das mais t l'b
'.

o�
"

t f
"

inauguração do Paço Muni- a 1.' mr. es s/efIam 1''''1<;. er-pe�a corresponder à eST)e�-. tmportànt.es do Alto do !ta-
cipal e prossegue em rítmo rida na outra organiz2ção.' tativa geral e a corifiança acelerado os serviços de a-

.

estataL \

. nêle. deposit'1da pelo Exmo.
bastecimento d'água"pa�a a

,
" Secretário da Segurànça F .1.

cida.de .'.' blica' do Est�do, No coz_na,n-
':dó dó Destacamento, ner.ma- tV�sado 'corri dona Undô-,
,nece o Sargentó AntônÍ0 mai" Rebeio Foi-nerolli. pós-

.. Ulisses Dias PratE!�. sui o nosso ilOinenage'1do
um filho- que está sendo o

seu séi,'1lidól' na "Tupina.m-

f'or:'lerolli contínua sua tare

ré! espinhara e estafante em

bei1o�íciO .da coletividac'e

. Embora combàtid:J muitf's

'vezes" de cabega e:,gi·.i:1?. e

. com a conciêncie, tr'lnT'i 3
do dever cumprido, Vj_tó io rios�llense,

� ; J

"c:obras'" do, fute'Jol .de San·,
ta CatarIna; defendendo as

côres do Barriga Vsrde de
Lagún<:t, Él'a· U�l1 eS'lu�jd"âo'

.

poderoso que po�suia o m&

lhor trio' final de todos os

tempos:' Marona, Rubs e

Yêyê e os ótimos atacantes
Ti.ãô ) e N1'lónl1ô, Anteripr
mente o Vitória atléta ha-

MODIFICAÇÕES NA PRE
VIDI!:NCIA SOCIAL:'- O

idade, não possa� se ap:::szn
tar q1.fando tiver exercido
'sua profissãõ durante o P&
riod'ÇJ previsto em lei e, as

sim,. àpos'?ntal'-se m'lis', cêc'!o'
, :1) .' :ue o que' cC::-lleça a tra
]iJa-lí:,:,r mais tàrde, após es

tud.a" e conseguir melhor
capp.cidade intelectual.

via, se sagrado_ Campeã,o Es--.
t'ldual defendendo o Cip, de

!tajàí. Na Cob;razil era AI-
'moxarife e também Rádio
Telegrafista.

Informou, ainda, o deput<1.
(10 Adi:lio Viana, es!;'}!' rece·

bendo :diàriamente cllnten9.S
de cartas de se1urados da
p:;:evidência social, que Te-"Nôvo Delegado de Polícia
{:]ap'am cOI)tra a suspen�§,o
de 'l<'.Jxilio-doenr:a e' a "e�'�·> .�.

-

S8 do' recebimento de c�n-

tribuições, em muitos c�s�·s.

Faz nor isso, um apelo pa
ra (lHe não ,se nratiQue"b. t'l:s
in iusticas, Que se"1ul'e atin-\

. ,

gem, e!Yl sua )'Yl1'l;,..,.,.ta. . "8
clAsses mais humi1.cles, S·:)-

'Cd'n a ídcrmação acima,
procurei esclarecer' al'S'p"'s
pontes referentes ,a modifi
cação que se procura d�r a

nossa legislação previden
ciária, Aqueles que' contam
n�en'is de 55 'imos de id ....de

.

e p:etendem aguardar m':\is
tem';o pa'J;'Ç\. req:'leder a. "a-

No tOÇ'�rtte,' ao>� $.�:�'Ü'Y s Y'Dg�'�+sd:1ria' por t9:�P)' 'rle
.rilédlcos dos ID,stitutJS,

.
�e·. servir;o;', dtweni ·ltcom))"ln1!",r

riam êles transferidos par'1 'de perto Ii.'mOdificaçã'ô' gt'e
o Ministério" da Sal1de, N1io, ' se preÚmde !�er, pois'é
'haverá mais' firh.nciàment-s

.

be!Yl nrovavel que �Tnlte a
imobil�ários pelos IAPs, p:)is redar,ão . anterior o artigo 58

'

•

I,

.'
'

,
.

PORQUE'NÃO TElv10S 14:., BIS .. :o
I

Distrito de Vlla 'Nova,
ameaçado

- I

êste assunto ficará a c::lrgo
do PIrmo Habitacional do,

1

Govêrno.

,

, .

..
do P,e'''u\�mel1to, .1

Geral da
P"'ev;rY'm"ia S"c;P1. rme di
zIa, "A apcsentad6ril\ ' por.,
temuo de servi60 se'l'ã r.on

cedida '3.0 sep';uPr'do que con

tar. no mfni"'1o 55 an'1S de
id"õe e 30 (trinta) anos de

Porque é que o ·João zj.
nbo ri quando se fala em
aumento de passagens? P.es·

ponda a esta pergunta
ganhe uma bicicleta novi
nha em fôlha, As ;!al'tas po
derão ser. remetidas para os

séguinte:<? endereços: Rainha
das mcJc.!etas rua' Cons, r...1'a·
fra, 15'1, Filhl no Estreito
rua

..
Santos Sarajva, 37 'ao

íado do Clube 6, ou p�ra a

Rádio Anita Garil'!aldi,

bá.
'As imímeras,,':homen'll;enS

. que ser,i-ãó tributápas, ao Pra
.: leito Vitória Fotneroili ,qu:m Está, igu'1lmente contra,
dO da passag_em de séu cin- com o· que prevê a nova .le
quentenério nó próximo do-, . gislação, estabel�cencio ida
mingo, com iinensó' júbilo, de mínima para, a .�FJ,:,sen;'a
juntainos as nossas, augu- deria, o que repre�entaria,
rando-lh� muita. saude p'1- no seu ent'él1der; U'118. ,invClô

'

\
ra levar avante o, seu mqg-, lu'}ão, 'Afi.rmn nUe "'8 nnose'1-

nífico "PLAGOM" em farvor tados, após trabalharem 05
do progressb' d,à_ Cápitaí d9 an(ls previstos em' lei, não
Alto Vale dÓ Itájaf. Para se se transfnrmam em pêso
ter uma.· idéia ,da adrr>infst.ra- morto, pois continuam, qu"rl.
r;ão Vitó"io Fornel.'olli b8sta do a saúde o permite, a

, (l;!1!er, (lJY._e �,f9/do Sul nos lí.1. reltl:rn ,. t.arefas cl� aç('l"dr)

:,' "

. 1 ur
1"" "

a'e'reas/:NêÍó maritE;!mos nenbum museu c..e r8 lqUlOS ..

F�ze�Qs questão'absoluto d� oterecer rapidez e

'. O 14 bis DOO oiereciq nado. disto e nunCQ. veio
t .' I ,../

."
• " ,,11, ,

A. T-àc-êruzéll'O vem todos ps.' dlosl ,(coisa que outr?s ,não fazem).,
n�s' mélhores hor6nos O aviÇio1 Convair, padrao' de' cont?rtd e

"-d Co'ntmue prefei',iI1t'1'O,
.

a T�C-:Cruzeiro..;i:apl ez.

'\,

\
I

\ .

CRU�,EIRO
I
"�o

um monvu
•.• 1

·confôrío. outro.

a Flo'rianópolis..
·

,

Criado recentemente pelo
i ,'Legisl<:Ltivo Munkipal, por

proP0Sição do Vereador O.

tavio . Possenti, o Distrito de
" t

Vila .Nova vem agóra de ser.

ameaçado de ser 0r;rruryado

,pelo bloco legisl"tlvo opa·
.

sicionista. O Proieto,_' já
, transformado em Lei, encon,. r
trã-s,e atuàhl1ente .com O .�
sidente da Allsembléiq Legi&:-

. lativa tio Estado, para a -df(:
vida ,nom,QlogllQã'O.' O Sr.'

Vet;eador J\lir Cf'l'rdos?,?,
\[111 dos oPo31Gi0nl'Sfaa - e se·

gundo cC'1SeRl.J]mos 'a:;:;j;�r8F
é O ;líder ao movi�l1ento
tra Q l'�ftll;ic\o Dililtl:ito ..

servi,o",
_ I

ArrE BEI.,AR•.1Ir�o DA
SILVA: � Tomou 110áse no

cargo de Cllefe do Setor de
ProtocólCY e Arqui·vo, o sr.
Arlir Berla7'1ino d'l Si�va,

servi-

TAC
J\Tão 'é .1iJ�tcJ C:1:!� rq'l;-;:e

até

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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para ajudar América Làtina
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,m
1 Europa e Japão para fàzer o seu nome de "Atlantíc

ínvestímentoa de i'�apital dê: •. Lallina) realizou, esta' se"

contra-partida na America, mana, a primeira I reunião
Latina.

'

da sua junta de Díretores

PARIS, 14 (OE) Começou
a funcionar nesta:' capital

_ Grupo de Desenvolvi."
menta da Comunidade
Atlântica para a Aménca
aos investimentos, países
que apresentem razoável
estabilidade pol.tíca, eco ..

nômica e monetária e ore

reçam garantías adequadas
para o desenvolvtmsntr, das
emprêsas privadas".

-

O inspirador' da AnELA
foi e Senac'or 'Norte-Ameri�
cimo Jacob K. Javits, Pre
sidente do Comíê de EcO
nomia da Conferência de
Parlamentares ,da OTÀN,
que, desde 1962, vinha in
sístíndo no estabelecímento
da ernprêsa, Por sua ínsís

têncía, um .Comitê Interino
de representante. de firmas
bancárias e ind lstriais'- fOI

constituído, em ;aneiro, 9;

fim de organizar a ADEL.'\..
Os co-Presíríentes do Comi"
tê eram os srs. Gíanní' Ag-
nelli,,, Vice-Pre,s'dente 'ja
FIAT, fábri�a ítalíana de

autom,6veis, e Emilio -G.
Collado, Vice-Presidente e

Dirétor da "Standard Oi!

CO,mpany of Ne'v Jersey".'
ü Senador Ja'r,its ,diss�,

uma firma multi-nacional

privada constituída de em

prêsas bancárias e indus

trias dos �stados Unidos"
A Companhia de. Investi- .. anunciou-se Que mais de

mentes 1\DELA (derIva-se 50 companhias norte-ame-

- , rrcanas, européias e japo
nesas ,subscreveram 17 mi
lhões de dólares" .de seu'
capital social de 40 mill!ões
de: dólares. -

O financista sueco Mar

cus Wallenberg foi eleito

Presidente do Conselho
Aclministrativo.
O Diretor-Gerente da

ADELA, Ernst Keller, disse

qué a companhra espera in

centivar os investimentos,
com uma quantia de 150

milhões a 250 niilhões de

dólares, na América' Latina
para isto se associando com

capitalistas privados dos

países em que se fizerem
\\ '

.

'
...

T!UÇ",\S, iUOSCAS, FOHM'IGl\S E I 't'!'l "I
, rtru�e�;�u l\'ludcrh\; C4.JiU \t�drauti':J. ,h'"

.

fWlwn:t:iUJ mA CYllH!' EN�;l:' í

"'J·i°,.i j� f(,nlla_"f":f'� p.' ;:.",.,

- -

-r
.. �, .o-'- __�

......,--,� -: --�_�

3.687/6{ - I.A.P.,C. (St'ra
vros A: Rtzias,) - Certidão
3.370/64 - Rodo�fo Schelde
mantel (Stravros A: Razias
- Certidão.
3,05i!64 - Helpna IM. L.
Vieira mereílio L. Filho)
� Certidão

3.46p!64 - Manoel Olegário
da Silva ':._C'ertidão·

t'. Rua Vereador Bqtista Pereira ,-- casa com 3 quartas. sala de visitas _

'QIa de jantar e demais dependências - T�rreno meàlndo 12,50 x 21,26 metros.
�Rl!a Santa Luzia .L Magniílca pr9priedade de fino acabamento para quen �

t.E:seja boa casa e b�!.l pom'l.r - jardim bem cuidado e ainda ho:t;ta ampla - ven-t!
�a por motivo de viagem, '

"

.

'
' .

* Rua Tobias' Barr�to 1 grandp c.aS'l 2 pavimentos, de 120 m2 - todo,
,·onforto. Fácil transforffiar em duas,

* Rua ITheofilo de Alme'ida - Ampla caS$! vazia com ga:agem - rancho
�

�os . fundos '- preço vanta ioso,
'" .

� f
* Rua João Pinto - Edifício que faz. fundas ao caes Liberdade. Gronde

":!)ortunid"ldF. para renda.
*R\1R "T'pnpn�p Silveira - Casa desocupada - preço bom' - ponto resi·

"lcncial e cnnlercial.
'_ ,.( �,f}.,�

* Rua Maria Júlia Franco - casa com 3 quartos - ótima localização com

'm�a vista
,

,

� Gr'1l'tlP nrnl1r" (hd,' n;, 'Lagô" - com C"lsa bór - t,erreeno de 93 x 100
,nétros -- pref'o dE' 'Jcasião,

'r'·�U�'If..i.l'\l":'li"" �.?��\i1m,.. Atll'1.a�ã���_Jit � \j �-:!I\jU
• R.ua AUG C�rneiro n.o 28 na Agronômica' Vila Naval) lote de 11 x 27

metros - oportttnidacle com bom preço.
• Rua DeSe'lJbargador Pedro Silva - Praia -do Meio -.,Coqueiros - Lote

?P, 15 1( 40 metros
.

• No I,alhe:í'rjo - Estreito - 2 ter:-er.lOs ,'_ bart'Rtds", mesm0_ por, poucos
.

",,*!"l' a {ui P"k ';" v.ender

lUte li,lj 159 - luedíndu l5 J<. 2',

à rua CeI. Juan F. Gan�o - �ota n .

llQ Saco. dos ....,J,"""''''��
.

."".......,_,o.'..".�,......"'.,..,.".,

então, que " esperava que a tão grande importância. que
ADELA. não. fôsse sómente as consequências de sua iu,
uma fonte de comércio, l11'3.S

. tervenção . seríam um ím
também uma experiência pacto consíderável, no sen

capaz de erlar um ambíen- tido positivo, no desenvoí-
. te maís favarável para 0U- vímento ,da economia lat:\:
tros investidores dispostos no-americana.
a colocar dínheíro em ne- Declarou o, sr I WaiIen�
gócios-;

-

lat!nQ-a;.-uericanos; berg que
,-

representantes' da
,ADELA viSitarão. -os. paisês
latíno-amerleanos, a. fim/
de -estudar as possibilidj
des de ínvestímentos neles

Acrescentem que as fir
mas' que, romecênam eapt
tais à ADELA, embora C'U

pequeno' n'átl'líle.,r0, tínham existentes.

MISSA D'E 9° DIA, : ,�
\

" A ,Fam:li'a' de ThEodbro 'Nícola Copú
los, convida parentes e:'p;S,�oas amigas <;t. as�
.sístirem a missa, de 90. dia que manda ..cele

brar, diá;15. -(HOJE) àS'9"horas -�a ,.Igrej·çi
Ortodoxa Grega. são Nicolau à ru�"" 'Tenente
Silvêi;á.,'

-
.'

,,-. -, '

'
,

u

, .' 'I.' ',' ;,'�

A 'todos que _comparecere1p.", an,tecipa
agra4ecÍmeD:tqs.

'

/ .

'

'3.618/� '--; Man'óel Espin-
doia l_ Cmnst. de predio.
3.573164 _ Grrildo Sebas,,:
tiãQ 9tlriques '_ Consto

.

de

cas�.·
" ,.

3.tiO'l/61i _ lvi Biachini -

Const ... de Predio
.

2.837í6,4 - Wolnei M,edei
ros. e 'Outros _ COhst; . de
Predio
653/64, -:- �Jos$ Luiz Pereira
-,- Consto ge Predio '

3.211/64 - Walter
.

{tau..
seng _ Const de Ráncho.
3.105/64 - -i\lvaro

'

Vidal
.' (I.P:�.S.C.) _ Consto de
Predio

2,530/E!_4 - José Nasareno

Pausenvang Habitese
1.904/64 - Maria José Per

rone.- Pede Cancelamen
,

to.

.

.,: "

Rufino José da Silva', _

_ Diretor- do Dpto. de
-

Ad-

ministração. J"

. .

P'O N T O

DE

,ENCONTRO ·t

COM

'.ANTUNES
- SEVERO

as inversões .

, Uma declaração sôbre os

... objetivos da ADELA diz qíH�
'a' Qompanhia atuará" "nós
países latino-americanos

. com' ambiente favorável
C. o, m u n it y Development
Gro'up for Latin America"
�-L/ � �� --��-----

:P�refeitura· Nlunici.pal �e. Fpolis
departamel"t:o de administração'

" EDITAL
/

ImoveL vel. '

"

"

,Com <:> presente são COl'l,- .3.413/64' -
..

Laelio Luz 1.5.16/64 _:_ LeodQl'o Jos€ dos Florianópolis 8 çle' outú-
vldado& os abaixós relacio- Hércílio L. Filho) -:;- Trans. Santos _ Transf. de Imó" :bro. de 1964,·

nados para. dentro de 30 de Imove1 ' :v�l. .

dias-, à contar desta data,' 3,624/64 Arlindo Guimarã�es 3.325/6� _ Leu Vilvert -

.

virem ao Departamento de Hercílio L, Filho) - Transf T�ansf. de· Imóyel '

Ad�rünistração desta Pre- de Imovel 3.9,40A64 .......José dos Santos
"-. feitura prestarem esc1are- 2'.756/64 _ AloysIo' Gentil Se'ára -.'-,; Construção
c.imentos. �Costa CHercílio L. FilhO) - 3.9231641 � Osvaldo Mon-

3,.266/64 _ Aidê Vidal da I Transf. de Imovel.
'

guUhótt - -Construção.
Rocha (Ace1on P. d,a Cos- 2.478/64 _ Irene Péssoa 3.898/64':"_ ValdemlrO. Ver
ta) Transf.. de Imóvel. da Silva (Hercílio L. Filho) gílio Sagas � Construção.

" 2.448/64 -, Firma. A1pi Transf,_ de Im_Ó'Tel \. 3,766/64 _ Lindomar Frei-

hcda. C/I. (Âcelon j: da. cos" '2�8b(61: .:__. . '_Wilmar
..
,7t6sér tas, da...

Rosa, __:_ OObstruç�o
ta) 'l'ransf. de Im: vet, Ellas (!IercIllO L., FIlho) .� . 3.98.9/64 - Thrdora . Mana
2.302/64 - Centro Espírita Trarisf. de· Imóvel ".. Ferreira _ Constpução -

"Tere.za de Jesus". (Ace- 2,032/84 __:. Edi'th Luz da 3.290/64 _ Ney ]:5onJoane
.10.Jl P

-

Costa) TraM. . de Silva (Hercílio L. Filho) .

Càrvalho � Consto de Pre-

Imóvei Transf. de ImóveT
,

. dia.
.

,
2.827/64_ JosJ§ B€�nardo da

2,301164. _ José Claudio Sil�a (HercíHó L. Filho)t>- '{059/64 _' José Barãp
de Melo (Ódílio B,. Vieira) Transf. de Imóvel Const; de Qu�osaue
Tra'lsf. de Imóvel 2,947/64 _ Humberto D. de ,3.9'61/.64 - Edeliní. RoWi-
1899./64 - Abelardo José O:ivei:ra (HercíI:o L. Filho) );ues Lima _c Consto ,de Ga-

(C):"U_on B. Vieira) \ Transf. de Im07el. ragem.
Tra �sf, de Tmóvel 3,879/64' - Nar cyr Rotta

3.999/64, _ Luiz Alves Fer- (Odilon B. Viei!!'a) _ Cer
reira (Hildegard :l, Damá- tidao.

z10), - ,TraI"sf. rle Imóvel 3,'761/64 Alberto Silveira
ma.rque

'

..Trilha (Hiideg�,�'d (Oqilon' Z. Damazio) �

Z. Damá2;i:o) - Transf. de' Certidão. :

4.079/64 - Reni
.
Machado

(Hildegard Z. Damazio)' _

,...
Certidão.

'

. 3.262/64 - Otávio Inácio
Piazza (Hildegard Z. �Da

, mazío)' _ Certidão

2.544/64 - Mig'le1 Domin..
-

gues - Certidao 2.642/,64 - Cordeiro & Cia

3,647/64 - Margarida na. '�Pede Cancelamento -

Silva -Certidão 3,953/64 _ João Pereira da

3,189/64 _ Luiz Carlos Nu� Silva _ Isenção de Impos
nes D'Angelo '- Certidão to.
3.145/64 - Carlos Santana 3.759/64 � José Jacob Scha

JVIambrini -Certidão ,ppo - Desmembramento
3.095/64 _ José Roc�'ia Fer- 4.013/64 _ Altino Rachad�l
'reira Bastos - Certidão - Devolução
2.907/64'- Dja ma -LinJ:ta- 4.104.t64 - ,Toão,Fetnandes
res - Tral'lsf. de. Imovel do Nij,scimento � Isenção
2,975/64 - Aé'e:nar, Mano- de. "Inter Vivos"
e1 Teixeira - Ttansf. ',de 4.133/64 _ Antôni<:> Mini7
Imovel

'

do Aragão _ Isenção dp
3.744/64 � JoJsé Í!'ernan" Imposto. \
des �Teves JJunior __ Transf
de Imove! \<.. 2,696/�4 _ OliÍldina Rasar
3,89[/64 - Rosa Maria da Phm�p,p.i _:_ Habite"se
Silva Ti·ansI. de Imo-' 13,473/64. - Valmir Vieira

vel Machaf:!o --: Habite-se '

''\.040/64 � 'Manoel. Bernar-
3.48P/64: - Helio José Luiz do Alves - :Reti�icação ti'"
_..::. TraT'sf. de Imóvel Uma Area.

3,897/64 - Ivo".e Rosa 3.546/64 Construtoffl
Trans{ de Imóvel' , O P � C Ltda. - Col�car-
3_896/64 _ J�liio Batista da uma PIada

;Rosa _ Trar)sf de Imovel '3.2581:64 - Pedro Jbsér Fer-
3.928/64'· - Waldemar 'Do- reira -,-, Imscrição de Firm2l.

mingas, de A"'Idracie. ..... Z.596/64 ..... Zo111 Meri7"
t,..,·- �f rle ImóveJt K:oer!oh ;.-o Baixa de Im·

3.929/64 - -Aur? Silva Ro- pôstb
sa - Trax)'sf. dr �niQvel 3.243/6,* _ Cantidio, Ernesto

, 3.595/64 � Beni5tan ,0.,1'1. d� 8ou� - Le�aliz.ação.

,�, _�Ô\" ,�.099/�4 ;.o.. G�àma�" La-

I
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CA'RROS. USAD'OS·
Vende�se OU· troca-�e

1\�, j,/4��o .�ny� >� +9�4,,:
\l·.�.,Rutt}r,\\HllYs -.?1963 .

l'�;:Aé�o:Wtllys,-'
.

1961
.

.

.
.,' ·ri

1-:-:-: IqiralWillys '_', 1962
:

"�"TÔ4os pS' v�ículos encontram�se em per·
.feitas ;oondições.· .

..'
,

'

.' Ve;'é tlõatar com o sr. Lalau à rua' Fe�
lip� $�hinidt. '()Q.

.

-.
-

. "\.
'". .'

I
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Serv:içó de Proteção aos Indios
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Torno ;público para conhecimento -dos
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SELISrR�' DE _CAMP9S", no municípió ide
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-
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Dia 15 de Novembro nesta Capjjal� Prova Gdistica 'Nazareno Coelho" Promoção da Rádio Guaruja � Bicicletas tv1onar!t �nscr!çr's:s 'ivres,
-----".__.�--_ ...'""--_.,._-_._----,-_..�.,-�-"",,;

...I49 .-\.NOb O} LABUTA
Pedro Paulo Machado•

CONSTANTl!. '�M PROl, COLAÇORADOltES ,ESPECIAIS

't1AURY BORGES - GILBERTO NA\HAS
GILBERTO PAIVAOE SANTA CArr,l\R.fNA

II'I COLABORADOliES
,-tUI LOBO - MIVfON F, A'VILA - ORILDO LISBOJ>
MARIO INACIO COELHO - DÉCTO HORTÓLUZZT

ABELARDO ABRAHAM

,

NO 'SJi�TOR nos ESPORTE�

._-_._---_.

+

ET
\ o Metropol que dispensou o treinadOl'-'

� nerval Gramacho, está interessado em,Ni
valdo

I

Golveia para dirigir sua . 'equipe .de
profissionais.

. .

Os dirigentes metropolitanos' delegaram
poderes ao seu .representante em Curitiba,
Sr. Ossi Osvaldo Gaia, para manter entendi
mentes com o treinador Nivaldo Gouveia vi
sando a' sua contratação.

Esportiva
" Guilherme Reriaux' e o 'Pas.-'
'tor .Gothard; mui "justamen
te considerado ti "pai dos

esportes sesíanos" em Brus

que ,e- membros, há. io

anos, do Conselho de Des

portos do SESI.
-

Bmprestando total ap010.
às festividades, estíverarn '

" na cidade '�Berçd da- F'h..
.

foram orerecídos aos ven

ção", os senhores: Nilson 'cedól:ee das provas despor
Carioní, superintendente OTn . tívas, va.íosos ,prêmios e

exercício, o Dr .. Àdíl Rabelo, brindes, enquanto que uma

chefe da Dívísâo de'Oríen- placa de prata fai o ínstru-:

tação Social, o CeI. Rui menta da homenagem dos

Stockler, Inspetor de Servi- operários aos seus chefes de

ços e Francisco Oliveira, en- emprêsa.
carregado de Recreação e Registramos o envento

Esportes - todos do Depar- como expressão de atingi
tarnento Regional do Servi- menta pleno dos objetivos
ço Bocíal da Industrta em' sesíanos, evidenciados na

Santa,Catarina. grande harmonia reinante

O· Dr. Guilherme Rp- entre .patrões e operários.'

Festa em
naux, presidente da F'ede
ração das Indústrias em

'Santa Catarina, e Diretor-

As festividades de Brusque dades de se fazer reinar a

patentearam '�S y..ól>sibi1:-' Paz Secial no Brasil.
r

' .

•
,...J-__�__

do' SESI, marcou com sua

Prova CicHs�;ca "Naz'ar:no Coelho"
-. o departamento de es- já, conta 'com 28 ciclistas

portes da Rádio Guarujá ínsàritos, Eis a relação de

recebeu a visita do' .Sr.
-

concorrentes até agora íns

HAMILTON MARTItif.,S, ge- crrtos naquele departamen-'
rente da' Fábrica de Bici-, to .de esportes:
cletas MONARK de Curiti-' Antônio Vilela, Paulo To

ba. O Sr. Martins veio '1 más, José Carlos Machado,

esta capital ultimar os de- Elenivo Augusto da süva,

talhes para a realização ela Iza.ltlr;o Horácio da SilV_3.;
grande competição do P8- Luiz Alves ce Souza, Joao

daI que será realizada êste Santos, Francisco Gonçal
ano. no .dia 15 de novem- vos. Pedro Paulo da Sil··

bro, exclusivamente para vei�'a,' Renato Moraes San

corrredores de Florianópo-' tos, "Vilson Vieira, Vidomar

Iís e somente para bieiclé- Pedro Rosa, Luiz Carlos na

tas de passeio. Segundo nos Silva, Rosemaier Pereira

informou o gerente da Fermiano, Ermentino Maes

Monark, o vencedor ca pro- trí, Elion Coelho Sebastião.
va ciclística "José NaZa1'8-,' Sado Vieira, Walter Luíz

.

no Coelho" estará, [unta- S'lva, Claudio Teixeira,

mente com outros corredo- Sérgio Rubens, da Silva

res do ínterlor. represer- t.aurecv Leandro, Vilmar

tando o Estado de SantCl. Alves da
I

Silva, Jo"ão Paulo

Antonio Alves de sauza,

Aríovaldo Soares, Norberto

João Kuhnem, Carobé ;Jar
bas Metzker e Hélio Moréi-

pres�igiosa presença as co

memerações dos prímelros
dias i::e outubro. em Brus-

que,
indústrias . locais.Pelas

I. A� P. E. T. C.
AVISO

Chamamos a' atenção de todos os inte
ressados; para o EDITAL de Concorrência
Pública que se faz na forma ao processo NM
DE84 - Prot. 9607/212, publicado nó Diá-·
rio Oficial do Estado, de 'Oi-10-64' às fls. 8,
cujo prazo de encerramento será a '06·,11-64
às 14.00 horas, e que se refere a reparos: Ji-'
versos a serem excutados por' 'empreitada' no
Edifício "Lauro Muller", na cidade .de Itajaí.

Florianópolis, 9_ de outubro de 1964
Laélío Luz - matr, 2852 -. Diretor DAP
�odolfo E. Pinto da .Luz-m.. 1927 -

.

- Delegado Estádual

cida, pelo SESI, aos patrões
e operários brusquenses, na,
séde do Clube de Caça e

O serviço de Recreação e

Esportes. do SESI, na cida
de de Brusque, festejou, na

Plimeira semana de outu

bro, .. a passagem de sua Pri
meira década de profícua
atividade. A resta teve iní
cio na noite de sábado, dia

. 3, com provas e competições
esportivas, num ambiente
de alta cordíaríd rde e ale-

Tiro "Araujo Brusque", con
tando com, a presença,
'também, de altas autorida-
des' municipais,

' .

1:1 ,

Os' operários-atletas que
nesses 10' anos participaram
ativamente das promoções
esportivas .do SESI foram, \

então, homenagead�s.
oportunidade em que dís-

Vela - Vit-ór�a de Kon TfkL cem

Pedro Soares no I'mão
gría. .

.

Na
(
manhã de .domíng-i

desfilaram, C01�1 entusíasmo

pelas ruas da cidade, gar
bosos o p e r á r i os-atletas

·orientados·pela 'Banda Mar-:
ciaJ do Ginásio' Consul
Cárlos Renaux...Também

mandado por Valmor
mes Soares Catarina nas restas espor-

40 lugar _ Píriduca, co- Uvas que serão realizada s

mandado por Joaquim. Bel- o ano que vem na Guana

lo bara, como parte do pro-

50 lugar _ ZangadQ, co- grama comemorativo ao

mandado por Nelson Chie- quarto centenário do Rio

de Janeiro. A medida queríguíní
til o .tempo passa, mais cres-

,. promoção velistica da AS- 6° lugar - Nau I us, co-
,

r ·

t R
.

11" QQ d'O h SOCIACãO DOS Vl!:LE1.R.OS mandado por. Roberto Dias. ce o entusias_m.q" em tôrno

..um VIS as a euata 'ue a e llDvr.mui.D ' ,�<, "�,,,

1,;��,,!Éaost!::.;: .�. .

da .<and'

COnlP'GUÇãOq1r:lC :

D'OP
Dr., João. Maria Siqueira, 1 O � ÂE r·�,1A

. ]. A��.· �

,

reparem-se intensivemente r�,�:�;��:·ld�,��:::a�. IV,.�.·"'j�" l'o" .

'05'. C'I'ubn. s d·a' C'a'p',;tal :�i�t::�t::�!;:�::::.�
�

Gert SC!i�m�dt'
......, • dade no momento em que

, os velejaflóres logo pe Esteve ontem na capital eatarinense.

Ab" d Ab h d d d" '1' h- ti'"
.

(',O "'sta"'o o desportista Aproveitando a portunl-el3r O ra am ccntrarian _O a opinião o extraor inário scu ma.n a veram entre si L ...

M
' .

.

presença do homenagea GERT SCHMIlOlT, opo�tu:ni- dade á,quele :lest��'ca:lt) ilo-
CUS amigos, êsté campeonato' vai pegar ler martinellino. Arr.eciamos também O: trei:'" que ofereceu belissimos dade em ,que foi homena- lJ1:'')m c:o eSl_orte olp J,Jinvil·

fogo, imaginem os senhorers que .eu tive OpOl''' no dó doubHe riachuelno, e sinceramente, valiosos prêmios aos P{ gean 'o pela diretvria �l:1 e, fêz a entreg,t ao Cíube
•

1 d F"'deração. Catarine:cse de Doze do T::);I'�l gravadotun'd d d d h b' melros ço"oca o;;. "- •

.
1 a. e e conversar ,com iversos mem-

.

ac amos que o . arco esta uni pouco amarra... Futebol de Salão, com um (,o:n seu I!pmr., p0r ter a
bros de diretoria do C.N, Riachuslo,' C.N.F. do embora, andando relativamente.', bem, mas Na hora' prevista foi coquitel, que teve por local representação d'jZi.sta cún-

M t' II' C R A"d L
.

dI' d f 1 d do o tiro de largada pr os salões do Clube Doze de Quista' o o Torüeio reali·
ar me 1 e ...cll 'o ' UZ, e todos êlcs n",e tira o a gum e eito que ê e ainda tem pó e-

os seis barccs competldo. Agôsto, zado em sua hornehagem,
afirmaram que serão. os campões da. r::gata. rá render �uito mais. O Riachuelo também sendo que lógo de i.ni 'Gert Schmidt, presen·

O E
'.

H d' I t
.

d I Ao acontecimento social dou à noite, a abei':,urr. do
. urlCo esterno isse que o s{u clube ven� treinou o s,eu oito, que, apesar-de frac�� pe o

no :u-se, uma ogran .e
. TOITeio Qluadrangular Cel., " ,

,

.

, • /. .1 ". • ., dI, par,r. a ootençao",do pnn -es'portivo, compareCet',l.ll1
cera tres parzos na certa" o Narbal Vilella

.

menos e o umco que tem trelI}aao e Isté Ja (lt' 1'0 PDsto, que n� tran.se,. ''-'evado nÚinero de clespor- so Ramos, quando se de-

também afi,rmo.u que o Martinelli triun.tarc.· alguma coisa. O dois com patrão também do rer da rega�a alterou-F.... tjs�as ligados ao sa,1.onismo frontaram Doze x
_ TUJ;JY.

1
, varras vêzes.. finalizando -�---_ .. _._.__ ... " .", ..--__,_-- o

em três páreos e o Hamilton Cordeiro gartm- ,Riachuelo formado por Base Aérea e Iwm com a dUra vitória do bar-
tiu a ,êste. repórter que o Riachuélo tem três .está em grandes prepar.ativos -visando o cam- co Pioneiro tripulado por

,

h A ( "

d
- 'Valmor Soares e Alfred Hei-pareos gan os. gora, Agora, ·pergunt·o. ell peonat.o, e que se cui em com êle. Do Mm-ti- l1i.3,nn, secun:'ados na or-

aos senhores, se -o Cachoeira e o América tam' nelli vimos sair um quatro com patrão, um. dem por Ciclone, Kon Tiki,

bém, t.iverem essa niesma idéia teremos cinco quatro s,�.::m patrão,. e dóuble. De todos f,os-
Pinduca, Zangado e Nau-

, ., tilns. A tarde tivemos a se-

concorr·entes querendo ganhar três páreos' tamos riais do double, que está muito' bem gunda regata do programa
cada um, num total âe quinze :páre.os, quando remado c melher treinado, achamos difícil IJ

com vento sueste forte, o

qu� motivou o abandonotodo mundo sabe que a regata é somente de MartinellL, perder êste páreo. Do Aldo Luz logo de início dos barcos
sete páreos olímpicos. Quem é que vai so- sDirrm rara treinar um dois sem patrão, um Zangado e Nautilus fica.n

b ? P do então a competição en.,.
rar � or isso eu continuo dizendo, êste cam- skHf. 'um dóuble e um quatro sem patrão. Os tre quatro barcos sômente
peonato, a continuar assim, vai ser um ue::) aldistas nEtrem grémdes esperanças no seu Ã luta travada contra lO .

\ • forte vento e'muita mar'olamais sensacionais dos últimos tempos. Os clu- qll.atro cem ratrão, agora sem o .concurso de
.. não foi das mais faceis,

bes da capital estão intensificando os seus �eu seta-proa cue dEsentenclsu-se com a di- pois a vitória era o objetí- Com vistas aos próximos T.J.D., pois conta em s::us

treinamentos, o mesmo acontecendo ��m 03 reção do c1uhe e parece qu·? desis"iu de remar vo de todos mesmo com r,,!=,
torneios a serem disput-a,- quadros, além de Inúmeros

1 d·
más condições navegaveis,

b
. -

d F e capa.citados advoga' os,c ubes O .in.terior, conforme tive conheci- mas o.ue .1'á fOI consertado. 'f i.s incluiram na Por inÍelicidade, o, barco
dos so orgaTIí.zaçao a e

deração Catarinens� de Xa- com o concurso do sempre
mento por intermédio de um colega que resi- guarnição uma nova reve]açãó e que dize'Dl Pioneiro já qaase no final.

drez, e também, recordan- dedicado e incansável De-
, da prova t"ve que aban �o- _

de em ,JoinvilIe. Ainda domingo. último estive maravilheS do rapaz. O quatro Sem patrão na-la por ter abarroado
do alguns inci.dentes desa- sembargador Adao Bernar-

I ,., gradáveis ocorridos nou-· des, que. muito bem pod�-aprecian.do OS treinamentos de diversas guar- aldista também trêinou, e deu um schow na. 'uma das. marcas do per-)
tras ocasiões, inclusive em

'.
, curso, quando já se encon-

nições do. Martinelli, Aldo Luz e Riachuel0. raia da baia sul, êsse páreo também no meu trava' na vanguarda da Re- campeonatos estaduais, o
'.

que não se justifica, e, p'a-Como o vento que soprava na ba�/a sul era um entend€.r o Aldo Luz é o fa,vor.ito, tendo como .gata, fina�izando assim,
Kon Tiki em' primeiro lu-

ra que tal não :�e repita,
POUCO forte, as guarnit>ões Sé desIocar-am 'pa- o seU maior adversário o Cachoeira de Join- devem' ser os responsávE:is� gar seculldado por Phlliu::a

. . ,

ra a baía norte que estava callna e propícia ville. e lógo apóa o barco Ciclo-
serl!lIT}e�te P\:t1l(l�S. Da] a

" ,.

ne. Na c01'ltàgem geral de neceSSidade. m1ecJat�. de

para um ,bom treinamento. O Riachuelo lan- No próximo mês de Novembro. teremos
pontos das duas regatas,,' ser organ.�zado (I Trtbu�al

çou na água o seu dois sem patrão formado o sensacional Campeonato Catarin�nse de verificou-se a segUinte clas- de ;r u s t.I ç a DesportIva
,

'
'

f' d
.

h
. .' SU' ã' (T.J.D.). um dos poderes da

pelos Irmãos VahI que oi até os Ratones re.. Remo dêste ano, e daqui este canh� o. IreI, lcaç o.
F.C.X., ins�ituido, atravps

mando firme, preparando-se cuidadosamen- comentan
..

do 0.s preparaUvos.' dos du.b.e.s da 1° lugar - Kon Tiki; co- do art. io dos Estatutos da

.) b 1 d mandado por Pedro Go- Fedpra�ào e regulado pelos
'

te para um� bonita exibição. capital e qUalS
'

as suas .reaIS pOSSI Ilda (S
mes Soares arti,!os que éonsti.tuem o

Dizem os Vahl que querem mQ�râr ao nos sete páreos olímpICOS que serão disputa· 2° lu!!,ar - Ciclone, co- capítulo teréeiro dos mes.-

'I
"

AI
o

'd tA 't t
.

1 b' 1 d t 't 1 mandado por José' Chie.ri- mos Esta'tutos, não have�,-
�"� ��ir.a_.·.qu.e e es am, a

.. em. m�I � ca egor!a .�os na ala suo
'

.es.
a C,�_Pl a.. ,;j. .

do assi1l}J_ Quem leg,ah
:derao vencer o pareo no dOIS sem patrao.>li �'- .

:.' .' " /�""'. , .. ,.

-,

oponha:�, ',cr'�
,,>-

.

, L.'
" ... '.. . , "" �"'O" ._�.,,�; ,

.. �-.

Após uma semana de in

tensas chuvas, Florianópo
lis foi agraciada com um

belo domingo, muito es-pe
cialmente .' .

para os veleja:'

cursaram os senhores: Pro

fessor Vertolino Schutz" en

carregado de. esportes do SE
SI. em Brusque, o represen
tante do Clube de Caça e

Tiro, o Preso da FrESC Dr,

ra.

O material de propagan
da deverá chegar dentro de

mais alguns dias, segundo
nas adíantou o Sr. Hamil

tons Martins.

dores que. compareceram
na' Raia da Baia Sul onde

foi realizada mais uma,uma churrascada foi orere-

�

damento de nossos torneios,
g )'0 Ãilal110s muito em bre

v� poder vê-lo em pleno
funcior..amento.

I

Por W. L. de Medeiros T.J.D ..

A Federa.ção, acreditamos
. também, não ter problemas
de pessoal para a organi
zação e funcionamento do

,I
\ T.J.D. - UMA

NECESSIDADE

F.C.X. Em:TARÁ BOLETIM
INFORMATIVO

Visando o maior inter
câmbio entre os enxadris
tas catarinenses e mesmo
dos demais, Estados, a FE-
DERAÇAO CATAnINENS�
DE XADREZ, com o esfõr
ço de seus Diretores e com

a colaboração de diversos
enxa�ristas iihéus, publica
rá um BOLETIM INFOR-

ria vir a presidir o orgão
disciplinador do, enxadrís
mo catarinense.
Com _o funcionamento do

T.S.D., a F.C.F. poderia pu
nir aqueles que provocas
Mm incidentes ou perb
bassem O bom andamen!;o

MATIVO", CU)O primeiro
número circula:rá ainda no

de torneios e competições,
sus'pendendo-os ou até
mesmo eliminando-os, já
que são, fe1i.zmente, uma

ínfima minoria�

corrente mês.
O BOLETIM em questão.

será distribuido gratuita
mente aos interessados bas
tardo apenas, para sua ob
tencão, encaminhar :pedido
à FEDERAr.ãO CATARI-
E. SE DE XADREZ, Cat�

xa Postal, �37 - Florianó.'
po.lis i","". Sa�tà. .. c.atari'na�·�!i:
J�'llt,;;::;&r-'�:�i��� ',o ����t!��'"�,'

N�o havendo, para a cria

ção do TJD, necessirla?e d.!'
uma Assembléia Geral, e

nda legalmente um ponto
melhor

'.�. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"'MunicíPIos "recebem energia" elétrl�a

--- -------------....----- ,Na via,em ,�u.e o Gover· meio de expansió slas ,areu �r do temp.p, OOn'l 6, d� crença daquela pC!lpulação ano ,já 'lJlultiplicaram, algu- Publico foi reparado.
nadar Celso Ramos em- atendidas, o :,ccn,foIto de ,sepvolvimentc destas 'areas nos Poderes Públicos. Q po- mas' vezes as suas

: produ- ocasiao ali chegou a gui
preendeu ao stil catarínen-

'

s1,l.a PQP�a��s. qUe 16, sigo. eondenadas ao mar81S1DO vó estava de tal ordem cano ções El instlilaram·, diversas ,de: inicio das obras de el

se, entre outras obras de ra se integram' na civilizl;!.- economico. e loclal, agora sado de enganos que ainda pequenas índustrías que;ic trificação do, lugar u

grande significação para 'a ção apesar '; de 'estarem a com- às p0rt�s ab�rtas, pa:ra não. havia -totalmente se u!i�iz�m; de matéria prinr,a transformador, que deu en
população dos munícípíos apenas poucos, : q�lOIiP�trof:l um futuro,de ti'apqujlidade, 'apercebido de que I,l., ener- local,

.

'antes sem o menor ,tJ:Q.da' acompanhado de f
,

visitados, os serviços de de' maior" fonte, de produ� � para, onde os s�us atos es�á gía ai estava desta vez. "o.s apr'9.v�itarp.e�to economíco. �Jet6i'io. Mas tarde fdesé
eletrificação rural de Ma- ç� ,d, :energia: elétrica do votado os ��Q� dQ Go��mo tempos são outros e são ou- E;m Mad�e, nad� m�IwS . de brtra.ln que" $.i, peça .estav
,dre, Passagem, Passo' do Estado; As ���çõ.es, do� Celso' Ra�qS,� 'tros os métodos de Govet- '1200 fa:nillas, '�ispõe hoje, . oca, constando apenas'
Gado, -e Congonhas, (no lugares, 'eletrificados, nwúq. nar", afirmou mais tarde: o de energia elé�pca: pára . o c�à. A população fe� a r

Munícípío de Tubarão), Ar- demonstração ,.' de entúsías- O POVO 'TEl'I,f O QUE G�vernador
.

Celso Ramos, seu conforto e ll,' sua recu- meção da caixa e desta ve,..
rnazém, Braco do Norte, , mo e gratidão retribuiu o

. MERECE
'

para acrescentar que aqui- 'peraçâo social de' um regi- também acompanhada d

Gravatal, Azambuja, e ,Treze atendimento de' seu desejos, lo que representou na sua me de propriedade de mi, 'foguetório. Para aquela gen�
de l'vT"tio. servíra-n mais com .verdadeíras consaera- , Na

.

Inauguração dos' ser- campanha de candidato nífundío, , te, era portanto além de
uma vez para cons-ilíd-ir o cões ponulares ao (Jovema· vicos de transmissão de uma esperança hoje' torna- t�do: uma' reafirmação d

conceito público que santa dor Celso Ramqs 'e seus .'distribuiÇão.de Madre e lid-. sê uma, afirmação em todo NOVOS CAMINHOS PARA fé na administração �úbli.
catarína tem nos dias atuaís altos' auxílíares. Esta,' toda-' jacencias _.0 deputada Wal- o terrítórío catarinense., O

-'-

AJ;tMAZ��. oa, ·Apen>:j.s com outros' ho-
a maís franca !).'Í>1'Jinist"ll- via, foi apenas. o' pagamen-

'

cl.e':"1Sl," �<ll1es. rl>"'n""l p.m seu compromisso de fazer 1, mens e outros métodos. No.
ção deserwQlyimentista de to de ordem sentimental e nome dà cooperativa de �le- SC caminhar estava sendo -,

,A exe.rrlrllo do que ocor- discurso' que o prefeito Ota
, si a história, nolitíoa. E""f.t8 (lue, em muítas . ocasíõ=s tri,fi.car.ão Rural Anita Gari- cumprido." O povo tem' rera em Treze de ),1:aio para cílíó Cardoso fez, caracte-
001'3S, e,,<e�ut'1dqs' pr:;h! Co- tornou-se verdadeíramente baldi. denoís de ressaltar ,I}. aquilo que prometi e sobre- /

onde ",se /àesloco� a popu.. 'rizou o' pro�rama energé
missá'1 de Ener�i'" -':;;1M-'�r-> en'''r.ion<1Tlte, A ver<1<:-dP.iTa i"1n'1rt';n�ja, dR ,obra,· fez tudo o (lue ele merece. �ão 'lação de 4Zam'buJa, 'Braç,'o tico do ,Gover�c5 Celso ,'Ra
representlim o mais eficaz ret-tb'uir.ão ,virá com o p,.,s- observações sôbre a des- só o homem da cidade tem ,do 'l'lorte, Armllzem, � Qra- mos, não apena� como Uln

direito" a contribuir para o vatal, jarnais cohgreg'iram serviço de distribuição de
, desenvolvimento., É pred- taIn�nhb, númel'o de. p,es- energia elétrica, mas ú>m a

so tamhém ins'trume,ntar' à &OllS i 4e compareceram aos �nvergadura de redenção.
pppulaçãó Rural. citos 'de', iliauguração , das, econom.iéa dliS regiões

t
.,

.rêi:i�s de disÚi\?uiçã6 trans- ":tais catarlnenses. .

PRJ,<:SEN� DA C}':E, "missão, e ilúmin:;lção públi, ., i':

cil da'8, !jUllS 'sedes m'unlci
E�' todas' as ocasiões'

"

a .:pais.' Em' Arrnazem, entre os
"

Comissão, ',de, Energia Elt%- ' óradores,�', que " fizeram· o' E��bóra sob 'forte chuv
tricfJ.. órgão pl<J.nejador da. agradeci}lle,nto ',ap 9,ove'i'oa-,' xn;ais -de míl pessoas com.

politica energética' do Go. dor ,Celso 'Ramos. 'E;..._:nome pareceram a praça públic
verno ·Celso Ramos execw ;da comunidade, ,UIÍl dê�es '

'4e'·B'raço do Norte. E, num
tOl', dds 'serviços de eletri- 'afirmou -' "que naquele ,mo- e,spetáculo 'magnífico, ,com

ficação rural foi alvo do re:- rhento o, mUhic:(.Ji,o jogavá :sinos; repliÇllndo, buzinas e

conhecimento público, pela fora � suas 'muletas, e ';dei- �i1hares. de fogue'tê:", o Go

grandé tarefa que vem ,de- xaria de, se arr�s'tat pára' véi:nà'dor 'C_elsQ- Rámos li
senvolveildo, graças ao es- ip.iciar. a :sua ca�iilhada, .,

de, goU a chave que llumino�
pirito ,. entusiasta de seús de�erivolviment,o'., 'aq�ele m\ÍPiclpio-' ch�fo

.

de
técnicos' H.àerados pero' Eng. 'c'ondiçõ'es para se de�én�pl.
'Paulo :A.' de,Freitas Melro,') RE'J)E�ÇAO :DA, AREÁ J

',ver.,:', O deputado", 'L'aUl'?
Em verthde, o exercicio ,:do " ÇURJ\L : Looks,.' cOijleçou, sej!l dis\.
coope,rativismo posto 'em -. ,curso; côm a afirmatiVa de
pratÍl.;a. 'pela 'CEE, pa:ra este Gra;vatal :re!"r.rvQU 'ao Go- que' naquele 'instante' tinh'l.
setor, tem qado os mélho- verr.;,'l.dor 'Cel�o Ralnos :a inicio. tUlla nov:a era 'para
res' resultádos, colocando mais' calorosa e espontanea aquela comunidade.'
hoje 'Santa Cátarina entre 'homenagem que podia daI' a
os tres grandes Estados da um homem público. Na vás
Fedeiaçao, no setor de Ele- peta, c'om a ligação experi
trifiçação

'

Rl11;·'l.1. 'C o m o mental dos seTviços '1l- po
exemplo dos' beneficios ,1� pulacã,o, entusiasm'1da,

,

fez
vados ao homem do 6all1Po: ' 'a,.· :ilistribúiç�o

-

em
- p'raça

atr.a�és ga energia eletrica, . públiça ,de' todos : os
.

�(:}us
temos em, diver.sas reglOes primitivos .. meies da ilumí
cÍo Estado, m��icipios e 'vi- riaçãó domiciliar. ' 'Ali tam-
10" nu<=!. """ menos de um hÁ� h' rtesen'�an� a� ·P';der

�.
-: Diversos

o•� ,

...
o MAil Mil'CiI 1)'''''0 DE s�r,;) .. CAH«tlU

Florlanõpolís, '(Quinta-FeP:'a), 15 de OUtubro de 1964
, p-..-------+----..,.------_._---

Fal'edniento
�

Dr. HeH�)f Salomé Pereira.
Se-'UDr10 notícias

('';s do . 'Ri'" fale-'eu há di"'s,
1):0 ""enistin:l0 à g�8<Tii"lde
c1 �s ferimentos recebidos
11'1 atropelamento que foi

víttr=a. semanas atrás, o

P';S8;) n .ezade c�nfe:",r!1,neo
(\1.'", r1e-�+,1'1" Sp.le�.r5- D-'T'f". .'d.�''"l,

E:'a o extinto fiscal do

imposto de consumo, apo
'sentado, e deixa viúva a

exma. sra. Matílde Lem -

s

.Salorné Pereira e vários fi

lhos. netos e btsnetos.
Seu senultarnento c1e'l·<;e

no Cemit.érip de São Fran-
a tradicional ' �1Sr:O. CO:;!, granç1e acampa-

;moosto de' Renda,

,

rD err �m�nt .� je �n ra�tmenlo �E �i�J[s 'c�m
le�u��o re mnUas e sem �1rre�ão' wJuetária

,:'nm"lia catarLrlense.

A Delegacia Regional 'do
,

Impôsto de Rendá nesta cn

:r,:::,�al ef,;e'(;1r�';e �Y>S c,:--ntri·

h ,ii::l7es Dlrere338.d.:'s que
, te'"ii en:::ernEnento,., hoje, "" o

:pazQ par'l. pagamento, dos
debites fiscaIs (verificad JS

, \

anU�s de 1,8 de .iulho p. fin-

do) com a redução de 50%'

(cinrtllent� nor r.ento) das
multas a,;>1i.cadas,

j'), sérá G�c':)l'-;ado fJ nr"z

l.). -ra. Dpr;,�Jr.n+o e� 20 ("vi
tR) ""�e3t9r()eS men.�'}4s, n

Tr'nx:í..ry,o e se""'" r.'lrre�5..'1 n;11""
net::í,:ria, 60S déhitos fisC!';s
c"n<;t,tt,u'cl.ns antes de 18 de

ju1h0 t) :fin.r10, de«d" nité o

��n"nn',e ,;"'s ""esT>:\os pi�
c""ip ri8 0"� r.:o'" 9f)f\fln «(pi:
f"�6',tf'S p"H cn\;'?l.�:)s), sen-
01") ""'e 1l<:; YlresJ..'1nn.o� rl�'Te�

rãlJ �e'!' na�as, rnen,,<\l'n'lente.
e"""" Tf .... l.,r "fit') i.n�e:ri.or a

C ...� '-1n(lono,OO' (t,rm;entos mil

cruzei�QS). ,/
,

"

AÍll.da, ta:"'1bám, h9je, se-

r:, Cc cerpdo d pr':\zo para
os depósitos, ,em r:;10éda,
d'lls importâncias em liti

gio por motivo de: reclama

ção, recurso, pedido de re

consideração e açõ�s judio
ç'fl,is «mandado de segur?D'

ca), o que evitará a co;'·

1'2Çr.O f-lonetária dos dé'Ji:

tos em pendência. caso os

. interessados' "t.enham perda
de r.ausa futut'3.m�nte;'
Os débnQs em questão po·

de..-ã') ser pa�cs, sem 1'e

aUEH'Ül]ento, cr')m 3 arn'e::;�n

tp.r�f") fie """"u;A,<; 0<'; re0,",p.'1-

J'''er'!<,c'' de: imnA�t.o retino

11q· fonte. gclini0nR' ,·�c:t!.t11.t·
vel e gaia de dep5sito' de

ncultas, devendo C'1n'Star

das mesm<>s �uias: n'Í,r,ne,ro
da

I

nrocesso ou notifí.cacão,
W:ér:i��i0 fiil,<>nceiro e dR.t''I,

d0 "'''n�': r>1,8"1"0 r'h (\ívi�3,,'
eSY')<\�ie e imt)o�ti'\n�ia

'

do

n'1rtAn .... i1l (iI") i.�......�AQh"' ri�'triP
n p ->,-"Inr.n 0.'1 !Hl.O ci'd.l f1Tle

deve-i�, se" l')qgo. n'í�e1"o

.da ��nlq_rH·f"ãt') P�Yl (lll.e
.

nl"Y)i+�--1t1 o rentii.TV'"en t,t').

r.""nc; de
fonte.

arrec'l.daç,ão

,Prorrooou
':.=i�

BRA,srpA, ,14 (OE) P
Ministro da .Viação pro1'-'
rogou por mais 130. dias, a
v!gêpcla da' intervénção
i�deral no Servi.ço de, Íns�
talações !'lO ,pôtto de Ma

naús. A intervet;lção abran
,ge tarnb6m a Ma1"aú� Fer-

,

+,ovinter concessionária

daquele pôr '�o,

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

Df.
. sC�f,Et ,

........ :r-'(.'

, rihamento,

, ,

j,. a r: hã em nossa .(apitaI o
M'inistro. das Min'al e Energia

; ha-
Estl1. previStá: para ,ama- do Governador eelso Ra

nha á. chêgada em no"si mos.

Capital do, Mini&tro de, Mi
r,as e Energia, Dr, Márb As 21, horas está previs
Thibau, que Sérá, recepcio- to um Jantar oficial oiere
nado, às ll: 'horas,> no Ae- cido pelo Chefe do Exec'l

roporto Hercmó Luz, ,pelo· tivo Cátarinense, no Palá

Governador Celso ,i.taino�,. cio dos DeSi>ac.hos, ;'1.0 �i
mem,bros do(se\l' G�binete

-

nistro de :,1inas e Enel!'gi;'l..
e autorid�d€s conviàada·�. Dia 17, pela manhã, o

F� :mtende!', pO,r c�rto, o s!stem'i politico que nos li-,
O programà eLaboràélo Dr. Mário ,Tbibau pà,rtirá

vrou de Brizolla e de Mao Tse-tung,.,
para a. estada, do Minfstr? para Tubarão, continuando

De resto, o::; Jornais francêses continuarão- -sem ·e@ID·

preender a Revolução brastleira! !,. de' Minas e- Enel't1*' . �t,' à 'Vi�'t'a: a·, ser' feitiá. -e�
, \. 'FlbrianópolÍs 'Inclui visi{ias nosso Esta:o.

Aliás, êles estão na sua lógica", Uma Revolução ã
ao"'Go,vernado.'r do ':Es.'tarto, __ ,

_

, bôa moda de Fiança - a dôce mãe latina - tem _que &ieÍ'
...,..--------

uma vasta, m!stura de barricadas, guilhoti.na, fusilameh- no Palácio, dos Despachos,
à Assembleia Legislativa, ASSI N'·,E' E'tos e prescrições! .

,
. ,

ao Tribunal dé Justiça,' ao '

Foi assjm em. 1794, quantio, em nome do'] 's2�+ados Comanào' do 5. Distrito' �;t-Direitos d.?- Homem, cairam dentro do cêsto, ao&., cowpas- ,.
, vaI "e à ,CELE\3C. �

.

sos d� ç'-:.JR.A. e, da CARl\,1l\.GNOLLE, cento e cincoentá
-inÚ ,cà��asC' ,. 'O Dr. Mário: Thibau COrl-

Foi assim em 1�3Ó e em 1848 e; ainda, 'eu1 11m,' de- cederá entrevi;;ta coletiva

poi� 'da dertota da COMUNA. Os' exercitos francêses en- à Imprensa, às, 18,30 ho-
.

ras, no Hotel: Qtlerêti.cia,tr?';:-'''l,m em Paris e fusilaram, set:n dü;eernimento, pelos' . " ,

c",te'(�s dos ouarteis, entre os tumulos do Pére Lachaise, onde tambéÍn. a ilustre aa-'

,1108 'crUs do Sena e a�é sob os porticos, cias igrejas, t!'in- .. tºr�d!lld'e ré�étietái, ÍI.
.

�tS:t
ta e cinco J:101il pessoas - tõdo o ser vivo em�?ntrãdo com �i: ':'�': .':'r,' ,,' , ;l:'�;:
paIvara debab::o das 'unhas e os cabelos desgrenhados! ", ,

'
' '

,E nos nosso� dias, agór'1 em proporções m�destas A mã,Ó,sem anais, e alguns contos
e 'com dlscrim:in.,"c�.o. d:epo:s ,élIÍ.C" os �lémães evacuar.<J.m, ' .' ,,'

.'. ' . ,

Parfs, fustigados 'Relos anglo-americanos e os maquis. um no'V� '.iJ:vi.ó ,

'

sempre aliciante i1a .expe�
Na verdade, é muito sim'oles razão Dm'nl!8 os ,ior- do esêri�. braSil�iro ctativa dó desenlace, Ot1�

nais francêses, entenderam melhor '3. R.evolução cubana: Oliveira e Silva '," tras vezes de fina observa-

- para êles o PARE:DON é muit.o ,mais lógico de que o Ligado á vida literária ção ante o espetáculo hu-

ATO INSTITUCIONAL,.. �
4

, portuguesa por um 'interes- mano corrente. Sóbrio, ver-
-- O -- se constailte e pdr caloro- dadeÍro rto delineame:!1tq

'FEIRl', Dü LJVPO". Não. m� agrada a expre3são. sas amizades, ,Oliveiríl e dos caràcteres; temperando ,

Fere a dignidade do livro,. Silv� 'tem sido entre 'OS es.. � crueza' subjacente . de .'lagrante da reunião do Conselho. Est�d_ual de Energia Elétrica ocasIão em que o

Fe�ra lembrl} came1ô� e pe1otio..nei.ro.s e é um lugar c'rPore,s ÍJrasileiro�, contem- cettas realidades com uma eng. Pauio. A. de Freitas Melro., passou'suas funções de Presidente da 'CE,E ao eng.

'o.nde se expõem mercadorj�s à ver><la. ""IDO ;piugas; fel· porâneos, um dos q\!e ma;:.: çliscreta e recôn-'ita ironia, ArDIdo Pederneiras. Ladeando o. presiden:te interino. qa CEE, o.s conselheiros João.

jão, fa1f!uha de I mandioca e lomb,o. de llôrco. direta e assidúamente têm o escritor apresenta-se com ':. \

'

lUorltz e Retnardo. Schmithausen
Mesmo. que se' con"'idere o Uno. dentro u'J cOHr�Uo assinalado, e'ntre nós' uma. seguro domínio do género

"

rlo sr. JorlT,t:. A.mado. - uma �,�oreçc\Q_ co.mo ti !! iln 0\1 I) presEmç�· cordial e ,viVa, - e tem todas as razões Embarcou ontem, ,no qlle externou o respeito
SEÓr.! - tO�'lVia ha muita difc7cú,<a entre O§c'i11f-!J:NA e Co�aboradoi' frequenLe 'dês"- para continuar nele em Rio de Janeiro, com desti-

. que ,aquela áutoridide
uma cm!V0·"�Õ":' p"t"'e o. ,sr. Marqu�s Rebêlo" e o. ,iapon� te Suplemento - sohrt)tndo novas criat:ões, a par da no a EUTopa 'o eng. Paulo conquistou de ,seus colegas
que coU)CU 0.' legume.

,
' de .poesia, em que reflete a sua obra de poeta e de A. de Freitas Melro, Pre- 'pelo exerçícid' brilhante

Se continuarmo.s assim com gener.a!isações exces· ,sua .generosa e nobre for- cronista. si';ente da Comissão, de das suas, funçõQs. Em res-

sivas, veremos em breve, às portas das nr.erceari::·,s, uma mação humanística, reve- Acresce ainda Que, nes- Energia Elétrica. O il;ustre postá ao se'u illJ,stre subs
unha de livros de Franz Kafka ao. lado df' rm s:v�u de, lada no ('l1saio, na ttônica tes contos de "A �ão sem homem público catarinen- tituto 'saudou-O' C0111, a cer
grãos de bico: - e' ambos com etbuetas, dfras e a :�ota e .n118 mémórias Je "Um Anéis", dá Oliveira e Silva !'Ie, que é um dos mais res- teza, de quea COlllissao de

'!lÍfra lustificar o
Jalto. preço: MERCADORIAS EXTRAN- HOlnem se COnfes;:;al, - o a renovacla medida. da sua. peitá:veis técnicos na.cionais

GEIRAS,.. ,I;: notável homem rj� ',let,:a,;i· têmpera. sentime11tal � es- \'na sua especialidade, den- S'e,c're'fa'rl"o: 'se'm' p'a'sta'do C·le·a·ra'_;__ Í'l-_. e 'Juriscol1sulto qUe preside.' piritual. Um dratt;latismo fro de seu roteiro' de' estu- ,
, '.', ','

.

'

..

Fui ver as fotos. à cêrca do MURO DE' BERLIN: à ','Casa dos Quixotes" "';0 hl'ma"íssimo, em que se dos pelo velho mundo, via-

E dum alfo ta:oum� de t'iiolo CQsido; met,:,alhadoras e arame.' Rio. de Janeiro terrt .
sido af.'ivinha a presença cio jará pela ·Itália, Fra�ça, •. em ,nosso sta o

farpado que' sep8ram dois, conceitos de vi.da e d�as fór-
.. nestas páginas má,iS um, homem compreensivo, to� Buiça, Aleluanha. e Ingh- ,

más de liberdade! élo de união ,e de c.onvi.'lên-. lerante, compadecidO, qá 'terra, on'cj.e visitará grandes ,Encontra-se ?estq, Cl'!-pi-: ,eserurura. admial'strativa
,

'bl" te" d
..

á
. tal, aCOlúpânhado dà Ex;- de planejamento dê, Santa

HaV1a um pu 1CO fi ressa o. ,e cunoso: - oper -., cia com O' Brasil.
.

expressáo mais Sllbtil �s usinas hidroelétric!iLs, ter- ,. ,. ,

rios. homens da élásse média, estudantes e gente simples: O se'u' u'ltl'mo livre,· ijubli- na.i.rativas... ró . vo1\un,e, à moelétncas 6 CI;!.utros de ma., Esposa, o dr. A�cio de qat�r�na. Sua Excia. ElSte-
- L Borba VasconCelos, Secre- no PLAMEO d d 1

que não figura, nas crõniéas, ..
,. I. .

,

' cado é ,o volume ie contos análise das misérias fun- de�chos internacionai�, .

"

,
. even o l()-

é 1 t 1· t tário Sem Pasta, do 00- ve oute!n' na Casa Ci,�il eComo " natur� , os' comen anos Clrcu avam (lm orno. : "A Mão ,s'em Anéis ,P al- das ou disfarçadas do co- de carga, além de gerado-. •

,

U Ih' 1 '" d
'

b t 'd ( vêmo do Ceará, c.om·, a 1n- ie visibar O ,Banco do És-
m cava el1'O )ar""em o, corpo, em nu TI o, sem

.

O'uns contos�' ......... 'e ,,'em 0',0.- mum. E, C!ua':1do quer, o res termo-nuclear de ener-
J

chumar;as nos ombros"e um ar de licen;::iado;em vive-' �agra1', a'i1.te os $e�ú; 'Jeitc-� pl',hritor '.ai até ao humor gia elétrica.
cumbência' de çonhe�er a tado e' outros órgãos.

res; justífic�,va o Muro: - Isto é para impedir que 'os
re8,' novos �'lpectQ,8' litcrá-" rraúco e claro no desenho. Antes de VIaJar desta \,. "

.

", , .-----'"

''berlinenses �cidentai� pQss&m cràial!B' pp.l�laSo�ig'taiões e� riamente muito, Sigm1lcati- da ci:.>mPdia sodaI. Capital o eng. Paulo A. ,de Enl Santa Cà'fârina Membro da
. massa, 'pro.ble�-'is, ahmentares

'

er.ln, ne? a ...
_ vos 'dá. ,p�rs()n:iHdad�' do O livro surpreenderá pé� Freitas .Melro, pàSsou suas

chupa�do o'cI�arro: � � ... dep0�. pa a esplOn�gem.:.,' escritor. As,nartat1\-p.s t,ra,- ,la qualidade novelíst.icá os funções .de presidente .da' Emb,a, "Ixad,a" Amer,'c'anao regIme pl'eClSa defender-se... .

.

'

h d·' .e:hor T·t'
-

"heC1ani CEE p t eng' Aroldo Pe
'Adiante, uma senhorá, de meia idade, - talvez 'avó; 'zem. ':: cun Q ,at.: 1111, ,t _

pl,orpS' que l'ao co
"

. a aO. ,

-

t"'adlçao nove"s l"::t, uso Oliveira e Silva sená0' C0- derneiras, ,mell,lbro , cio
. Chegou. ontem. e,m.,," nO$so r,e,.la.ci,onA,dos' com máquiná.s

olhando' a anciã qtle procurav'l fugir das "abun: Acias ."'. "I'; -I'

1 _",
,

.,
r

brasileIra desde l' 1 ue CHI. mo poeta ou com/o e"'saísta Conselho Estadual, qe Ener- Estado Mr. Bytnes, $el11- ródoviári{ls, armazéns &'3-
')opu�,ares" .através de ,uma ,alta ,ial;.ela, não ,se G(mte,'e: -

'

.

."', .,
"1 '''·1

' "

..1
'

, 1 e lnCl"iva O es"' o rle pSicolog�a criminal. '''A 'gia Elétrica do Estado, que bro da' Embai:i!:aaa �eti-· rais, crédito industrial e
Ia chegando mais gente. No relógio da Cated.ral bati'l.m C ara

"
.. ,., "

.,

" - .

em cmas. "nuances' de Ie- 'Mão sem Ànéís e Al�uns ocupou as aÍt;lS funções' CIaÍ'Ia' nQ'
'

.Brà�l" qu'e' em' roéJovia8.··
presentação P�ic'1Iógica se Co"'tos" é 11ma criação de)· por designação do. Gover-. Santa Catarin� tratará, em ,'tão, l6g0' chegou, Mr

reconhecem ,as 'raizé,s de,· grande interesse, que deve nador Celso Ramos. .Nb definitivo, de �vers� pr.).,. , Byrnes l11antiwe OS' primei
-MachaM dê. ,Ass�s, .'áté ,à set àco!llidà e sa�dàda e� ato, qije' comparecêram l)ié�as' reJ8jd!Ori8Xl6S ' 'CÓf4 : t� 'contacto� 00111 àces��
lroniá quéltôslana � �.í :ca:- pórtugli,l,' como ,e!Xpressã<é, eons,ellleitds" pécnicos e.� ÁIi�h�a Pa.t� o 'fr'í.'sres- re� e, técnicos do Go'Vêmo
dência: IViva nà ��t'es�§.d tnUito valiósa da lUer9tura ált0s funcloÍlári08· do õr-: soo

.

,d� $anta Catarina, obje ,4-
do rea1', que tem ;valorlzado brasll"i;à" co�tempóriineà, 'gão responsável pela poll- ,

'vándo ettt'eticJ.Uhento, defi-

;:,' fir.çãà modem], 1"3. n.':'H'l Alvaro Sá�hna tiea ei'.ergética do Govêrno En: re os 'aS'ssúntos que n!tivo6 nara' a a,;ucta.
líl"lgn:1..

· Oliveira f? Silva fe- (Transcrito"'o Di,srio de Ceiso Ramos, o EJ1g, Paulo ser�6< tratados coni as au,
.

céJIitint'�rá
.

seu,dó' dad�:':
'iel�-s(), nest�', obra' um ex- Llteraria lle I\.Ielro ;�,. toridàdes' catarlll'enses, me-

.t!eu 're;;,$m ,nato�·· ideí.)ta,q\le: �iS.
1 .:<�,.. _\;

.]f: sem duvida nas praças
,públicas, entre o povo q'J:e
úm governante' �el11 o. seu

qorreto julg':lmento. E e ciue
se verificou durante >, á via· 'li
gem do Governador àéÍso

.

#'amos, ao Sul, foi a córisa�
gra�iio p�pülar' de

'

S!'llÍS
atos admillistrâtivos..

o ('ri'�ral De G�,ulle enfi..n, conheceu
Bn il - (.'t� bt>au pay. rlt' la ba.'J, . ,

mais perto o

�----....----�----....--....�.

Pre.sidente ,da tEE na 'Euro'pa .

• � -r •
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'DIVULGUE

"O ESTADO"

\�

irn.�
Eife�gia Elétrica, não so

i;e�i� �oluç�o de continui
dade nos seus\ serviços,

" que sã� os de elevar a ca:(
pacidade, de clesenvólvl
nle;;to' do 'Estado, dotan-
do�o da energi:;t. elétrica

,
necessária.

foi
o

na

horas, ','

Ao pé da foto que. mostrava um. iove�(l alemã::> al!;o-
/

ni;sando, num charco d� sangue, �etr.alhàdo pelos gm'rdas {'
oi-ient<lÍs, três' adolecentes: .-,-' dois' 'rapazes oa:beludos,�_
um':l garôta. de lenço na c�beça e Unl jeito ,art!fi',}ial de

v{);}ette do Arpeador"':'" bOnverSavam banalida6.e sem

1� unl dé;.e�"3. a�L8iJ.ndJ a, 'rol. h8bitup.'ci::t B. D:�a;lii1hd�

l"�,; "�:2� de cins.l,11?;:l, ,C9pV!r[ou: - VH"l:1C�" emhó,''1,
'

É
'".
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