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i:/",I"'M'A'VI" ......sS'.I·'·d.··a.·d·e'" -:"": q'. ·U·,·-.·· :e s'··e lo.r·oou·'· re,a' II""d' 'ade'je que prosseg-uirá sua :política -íe �x1SU'.:ícla �ca ' '
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,." O'',ecom o Ocidente, ao, qual se opõe. o regime "de �., A.
.1

afirmativa está contida na �diÇão de hoje:do,P�VDA. �
qu..nto prosseguem, a� conversaç6es entre

.

.os dJ.rigl!ntes
,.'

.

elaboi.ido, As 9 horas de !\lll}PPlWUm, Prefeito de tes serviços prestados a Cá- talada-e escrita, G ÜS sonho-soviético Leonid Bresnew e o premíer ihI.n@s Cbpu:.En-LaL
sábauo, foi :a recepção a�.. Lontras; S!', Oldernar Tra- mara Júníor de Rio do sei. ras de varíos prerettos.� "_

congressístas 110 ReStà\lI"1:m-' pie, l'ref0.Ho provisório Ie e também a entrega de cer- NOTA Di\ REDAÇA(); -

te, Ooneórdía; às 10 'bo.as, Al,trori!.; Sr. Joaquim Poso tificados de participação ao No próximo dís, 22/11, PII'
/' um .coquetel Max 'W1Jherlm, samaí; Prefeito. de, Iucauren- 1" Encontro de Prefeitos, blicaremos . maiores deta-

e à-s 11. horas teve irúcio o tino.; Sr: Vitória Forncrolli, aos senhores prefeitos, re- lhes sóbre o 1" Encontro
semíaarío de Estudos dos :preféito de 'Rio do Sul, e presentantes da imprensa de Prefeitos e AMAVI.

t:

Problemas do Alto V,ale do repreS€utante do Coverna-

Itajal, o qual teve a al,...l.bo- dor do Ests,do; Sr. Guilher

ração e q apresentação do me Dal-Hi, Prefeito de Sale

Júnior Donato Ramos: te; Sr. Leopoldo Vavassoní,
Após o almoço" às 14 ho- Prefeito de Rio do Campo;

::-a,s, iniciou a reuníão da Sr. Leandro Lenzt, Prefeito

Câmara oúnior e. Prefeitos d,e nombudo Central, e, Sr,

�1.o . \H,ó Vale do ,Itajai. A Lauro' pa."1lplona, Prefeito
'ternacíonak 'além. de> re-

. znesa organízadora foi com- Q.e"Âg'ronõnlicfl; e inai�v' as
gístrar n::iarCas'ilaçi�is e' NO'�gJ;ahte've�os'a Mesa diretora q\li,{:prt'si<L.u a.se�o :'�1OStá da Diretorta dá Câ- segu�tes pessoas: - Sr.
local para o msmó .ternnô ' .'

de- abertura marr, Júnior de 'Rio"do Sul João Stramonski, Presiden-
. 'de, permanéníla iJ,9' piiiça. ' De nosso enviado especial Pela parte d...'1 manhã do e a partícípação especía; 40 te 40 �tary; Sr. vlce-Pre-
'Até ontem, havís' regístra-. Allton Amô.oj.ó, Pereira'

'

dia 7, chegaram vários �fc- . -represe,ntani,e ,te O Estado, sídente do Lions; Sr, Dire
.do o Gt_.d1n.i,,_M, recordes, O primeiro encontro de feitos dos mUI"..ici�)ios : CIo

. Sr. Ailtun' �lUiilio Pe�-" rôr lia Rádio Mirador; Sr,
dos quais: 12 '1n�l"'Ilácto- Prefeitos do Alto ·Y;:Ue do Alto Vale dI.? ajsí. ..p'vs ra,

.

F:�1."'::vi Pi:.'l..Z7,ern, represen·
.

�'� '"çlagem ininterrupta, I.a uais; 4i nacio�iit e 41 :0- rtl1,Í.8.í, promoção idealizada quais to.ram entregues, cre- Na ojXlrtunidaâ.e foi apre- tanw dn" .lorn�!l NO'!'l. Era;�

'�ista de Interlagos, tendo leais, Sendo que jà. 'i:Odou e concretiz8d,a pela Câmara' dencíais e instruções para sentado o lIut-e·prc)eto, t{!ffi' Sr. ",\i1ton .A_"t')\li.o PereiÍ'a,
":�)r veículo mantfdo a l1'�e'l-

\
34 . .775.139 qui:J.ôm:etI'oo:�' p;>�'-, J\:Í.n�or de Rio dp Sul, foi

.

a partic�pação ao conçlàre, bém eláb\)l'ado pela. CàJ,n�ra el-wiado eSp'.:dal do jormil
,)<
""llla regu1arldade dos dias. 'fazendo um total çlc :.10821 I1i,a1:1,zado n�s d!lis 7, 'O ,8 do O prograniá, eslà���idO". JúniOT, $6bre (.t fonn<><?.1O O· Estado,

.

e tarnbém todc>s

'aI_ltecimdentes, cumprincloi 'Voltas de pi�ta; .Manteu:do :corrente, nos Salões do Clu- 'pe'a. Càmara�.T'Wlló'r .�� 1"\ da' AMÁ""!' (Assoo1ag-M dos os J,intors da Câmara Ju·
'excelente performanc,e, (8- 'e, às 'vezes I:m,pl!l>ntai:ií:1o,.a be Concórdia,. n,a 'ctlJatle 'de ,Encont�o ,':de PrfljfitoS'1, elo I MLuticipi.0:5,",4ô .i\.lto·',Y�10 � tliof "!c Rio do Sú'
ta belecenclo o l'E(corde' 1n-. 'média horária-' decOO.50 K.'l1•. Ril) do�Sul. , '�.' ,

.

Alto Ya.!e. do rtajal; foi.:�m' Itala(). _ q'lfC .lo.!. ai.'lt��da, "Os pm.ticip mtes do e1,'
� • _.

.

.
• -

"

,

'

..__ ":'
'.

]1L/vàn'U:�".1lt� Lm um:!. mo< contro, �s 17 h'1ras, vis_�a�

taJ-es: CELES.G, ina.ugu·r,a.�r.á sâhad_o:: :�;:_.�.��,T� ��=�n:Jf,t:
''', ..

_' -.

Co feito.' de' Rió do Sul, foi·lhes

'ampt.lação=:da' U'sina>Gaveiras' :;E.a!e�-:.o';;l'�co:: ii:::..! C::.;;uet<l no

• � , f pJ'f'.SJ.d-enre Sr. 'Vi't6riO V'sitarain álnda o c,dégio
,80.1-n�·Q'!{; P.í:·ef'�j1;O d� ,�io Ruy BarQQsH,' e às ..,0 horas

t\ n�a d,!!-.[ Sàlas do Educ::m-'do SU�;" , '

CoDsel.ho .::_, Sr. Moocir dãl'io, ,teve .lugar o jantar

� A BR 59
...���:��;�.:��ne;,�rl:� • ;?,=�re���;:: ",,�!"?"ll',nh, ""\<'� "'.""Ji=_ eom ""<cd•.dett4�o�",e4'�;);'f;'�-� }"!o''1)Q,__..,_,,.�,,,,�.�, ,,_ ...... ,

J I t N'" .. .

Sr. J<1iJÍiy, N\c�I:'-l .!;;II.'I1S. Pn.� .. 'tY encetJ.:�-rn·9nLo Lio, 1"
I
li .�sran�c. '�o. e p�s:;n·.d, ,lá agora, atl1nitir·s(' :ir.osen:si-

feito de TI;l\':(\orlll'<:-;a.-;- Sr. Eni.xint.ro de; Pr�feitos. [ai I ]?llJdade :Hhm11Jstrl1�).,Ya frt!nt� ao clamor Plh.í.fico. (jlH'
, .

no d:ia " 'c�"" U'I1 �nen·tl·vo I t.'adu.7.. '. sObrdudo, mCünfOl'llUdade com o f('iíiO AI'ser,·., I.-eandro· Lenzi, P:refeito, de, '. . ·.0, v'" " "'r lf

T "H 1 . luini.\iúri.t1l, t.anto mais il1just6 e 'improcedl'Jlte, tluanrloTt'01nbndo �nt.raL. ncrW'el or e um c mrms-
,

CO da AmJ'zQrl� n"5 de''''''n se leva. em ('nu ta. ('om o traballlO l,ll'odutivo dos "',1('"Paí-tidparam do ,la Encon. . .. Q. 'o." .."�
-

, �

trQ' dE:' Prefen.()S do Alto Va:- ·dendas do La.r da Menina rincnsl's. o I!in·jln do nosso· r';sta(lo a mll tt',üanl('ntIJ

.,',? (\0 !taiai os seguintes Desamparnda. : e;quJia.Uvo, c!)timullidOT d.e stias, ativid�Hles e eujos n��IlI·
,';

�1�.''''.•.C4.. Em segui.da .'1,0 ChllTTGSCíJ, ttldos ]l')',iti"os eoucoJ'l'erfio para o furtalecimento tiaJ�refeltos: �- Sr. lv--..... • ',' economia nacional.
' .

-.BettolL :Prefeito.· clt) Taió,: h01rre a. entreg'[l, c10.S tp;u· S t n t' .'
,". .

los de "'Júnior de Honra" a • a.n a ..:.a arma preCIsa da ER·59, Precisa pOI· si e .pe.Sr, Amo .5ií"yerdt.. Prefolto
I I l' 1 I

i d� POUS() }�.od(lr:'.lC'; S-r. Aloi- c�da Prefeit{), e aos Srs. o (e.'wnYo,�-l]m�n o (as ativjdades produtol'ns, mais
.

. E"dJ:!:,o,.rd PiaZ<'.ra e Osny qecisi'núl1cn1e imnortantes na obra de rt'cupel'apão 'In1:;íO Rec-J.;;h::mscTI, ?reCeitá -- , •

J P·
"

. GOnç!\.lves."., ,}lel,os. ,l',e,.le_ya.n- pais, de dcsenv(J(vimento crcscente . <') seu' l:1oÜ'nd,ll(;:) nl.<:klfl).11.,,· N'ere[J; S\'. ,
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"
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I.\. < �, . lf ".J.t I, 1 I' \,..\11, [ :,': Hfr; 5 'anos )n;elqu·se:;. (!. 'éiif1..Z:trB:;dã·(;' ;Jd�à ·graill..!e �ir·k.,cJlo,; S:·. '.3en\iir:fW;�;It1Q(j!lcr" !i;� ';11. l ,,:1; '1:
-

I ,' .. '" , .

.... •. , '

,.., ,.'., "\', 'i \.' i\ s'<}('lwhü:lé!' n�11'1clf)re",' de· pil, çOm.(I avanco de apenas duas dl:':J;Cl1<lS de (luilÔme... , reH�ltl) de 'Presidente Ce.- . " .

t' . 'd', ítJ' "''' . � l'
ros, ('omo se lJão se tratasse dc um elemento dorsal, CIlItülio: ;'3:'. .

1-1e/.,,:,1.0 (:t'J.dott.i. orqUl eus �0 1.' \ol'1:;ln'.Jl)o.lS. .

P
.

.

te'l' � P·l".'.7"'!' cip COJ1·Vl·c!·a.t· as que entl'osam as )'oclov:ias interionmas, desobstruindo ')
. refeito, . ,ele DÓ!4'1. Eml1'i3,; • , 'V U.'U � ,

S t·
'.. ,au,·.tOl�idades Cl'"I'ç". 11.11·!l'tal·'-'S escoamento 1100;mul e contínuo dia prodnção dos calH·'. r,

,
n"�lÓ !0er"hn" Prefeito ' � "

e ec1 ., "i i
.' !JOS e searas para o a.·bastecimeuto dos l1lel'caú"� 'li',I C)f' \":U.S'I3.,:-:-SW'l1: Sr. Elt,lgên.J.o

. esta;';;'; cas, a.. mprensa "'''' ,
. -

f J d 't b consumo, Nem se pOd,'rá es(!ueccr., i.!!,'ualm.elltl·, o .....�'l"",
.

Narck,: •.t; ?!''Cf,�it-o de Rio
.

a [!.a. e eSCrl a em como " ',<Ü, ..

ti """ t
• ci ,povo em ger.':l-l, para as.

to estratégico, pela facUldade ad'\-iIlda ao df;�'sJocam('nio1.500 K\fA - e eqillpatnent9 rt.'I,S pTocedências. festl'va re'''�pçi\o i" 'i: '( ...<:,s.e;· 'Sr. Joáo Nicolau de fôrças; em situac.'ão emcrl!ente, IJara a d(..•·esa .lu in, ...vc: - .. COlnlt",va Se P i'l-' 1" sistirem fi inaugllrar;to, da �. " "-protetor de medkrqó "de vá- O J.)OYO de LaJ6$ pre-para Governament',;,l..
'" kns, 'l"Eh2.0 C e. 1tuporan- ritório bfà.sileiro em sua é..'\:iensà faixa litDrânea, Il,u,- , g1" f' ,. 'ltrico Ri:rQ eWQSiÇn0 de orquidens que ..

·_�C-.....,
�._.,_

M'
-- ..._- C<, ' ..

'

-...... '" ca o
esta sociedade fará realizar' que,. vela yulneJ'abilid;li!c, desde o Império se proclama·

RIO" 10 B(OSE)O. "'O'l'�SUoufdDe'pO'isB,.oDGta�.lg.R,ei'...gSrJ.. 'I'l:_ PBrOa"'&'jdliae, Cl"ll,c·.eU'l.o·rs, S_O,' IUÇãu/ hOJ·;--.ê- :����:t:�;::::!a:i: ::o��:'�'?';:::::��d!:rz���::�m��:'q�,:
s: L.":; V

,. fico saláo onde .fún(�icnr.lv[! reveste" ,açã.o l'evolul'ÍolllÍria, se desinteresse {Uant(? de
-militares, políticas e' rIo dino l(ruel chefe' do. D'''� mentares p� _\-

.
mentes perante as au�o\"l- a drogaria H.OEPCKE a. rug, l�U1 PT(lbleu,\u de solução, à "ista, fh::ada com exatidão I�

Go
' ..., d fi t' ,

r"
- adimltem que as .dades 'do" Dm)a.r·"',·mel1tO fll'1neZa q

-

t' 1
•

bvemo "e eu,!" que a� ;par amento, Federa -de He- 'últimas horas sterão d"'-
�� "'" Felipe Schnlidt, gent.ilmGn-

�
; ue nao )301' leu anza Qlefícios, mas os carac.

bastecem, o notlciár'o ,Pol.k 'gurafii.Ç'a p�qijca-;: far( ')}C- ..fayas IDtrÍl: o
. Goveni�C' 't" Feeral de iS,egurallca ?ú- to cedida por seu' diretor

tel'iza como de salutares efeitos coletivos.
tieo-militar que 'envolve o· je. um r�a�óri9 verpal ao ". de' Goiás, Na-- manhã de �b1ica, Fa7,em parte do �ru- presidente DR FRANCISCO Sada, assim, justificará 'o pl'ocesso demasiado pro .

Governador de Goiás, 1is--' Presiden'te tia República
:.> ,_o

�- •. ,
r' ,- •.. po de 10 parlamentares en- GRIW. 1onga(lo da. morosidade ou da estagnação dos tl'abalho�

seram que a solução fb",l· 'sôbre 0& 'JPMs;' por êle' -Pl!C�' (h�JI' 4 .?,e.p.llt�dos �Seaãu.à..i..· 'Volvidos :nos IPMs iIlsta,i- Walter lVlorHi
de avanço da rodo\'ia .drelladora, Nem mesmo Ilro(:n!l.!'

para o easo do sr. Mauro. -sididos. Af,irmou 'que '0 re-,' �Ol�O,S,. ])�e;st�ra:m depoi- rodoS em Goiás, 10 Secretárlo
da a alegüção. cm escusa, de cortes econõmicus fIe ,\,1'1"

'B d -< 1
�.

1 tó 1 •
. ���_.�--- bas orçamcntárias, tcndo·se :prcsente que se' tI'ata ai de

. C-°argse.sa�:'ds.e.·a·' aML·"I'.'O-.OO··,·.am.,õs.n
la

.. �'1a1'1·ld'�,·a�,<>t3Ô"':.�,,,car,r.e�.teíbm·,I!,.,..,:,�n!��J' :'·M,.''1·'0'·1·sI'ro': d"·':a'
.

,

�A''

'e'"r'o''-oa'-u'1·I·ca o1Jra. �erieil'amelltc rC]Jl'odutha, uma vcz qne as cteSll(;'
.

.. ...�W '-' .._..., •

"a.s h,l�\S, :le vulto que sejam, ct1sejal'l'í.o Yantagel1.S I�
. ",' " ,,'

,
. WllS('!jUCllttas luerati ....as, pela sná rel1tabmd�tdc "Ie

BRASILIA; 10 (OE) to
OF��:!� ��/)�1�����d�I,� <: ( . .'

'.
.

., •

• '.' . :

.
•

.' ....., maJor vulto ainda.
' ,

. ',. A situação criada, ademais, oferece siugllJ>clrcs con-

�:�:di��:�eS�4��.:�'0�d�r��_ ":nj�li�jéVO��up:lã�i�eií��� ',V'"e'·.m ,a'�Fle'rl-a'" no'" p'O'·11·s· ��:n;��ç! ��lJ:��lt'�!��;eJ��: :i����.�:ç��O��X:�:���:it���el��:':men a3 a
• projetos 10- ra eiras com o, chefa "da .' t dcs a l'odo\'Íll t�l'ita(.)uaJ existente,' como bato'e cOllsoLl'uametidos ao Congresso, �om ça,tia' MIlitár da PreBidên-

'
,

,
..

., . da pelo tníl't�go pesado) de C3l1lÍllhÕcs, de modo lA CO'bl'}',base 110 art" 4. do �tQ Ins- ela da República, QaL· EJ:'- . .

-

titucioÍlal. qu�, dispoem sõ-
e

nesto Geisel. Voltou a ser
<

A 'fim da �'pecionar a _�
las com a remoção de tClTa. E em todo ('sse JJrulul1g-1,l .

bre- reesÚútúração
.

da. Ca-( debàtida a Situação' de 'Destacamento de B asemento, .retaJ'dadas as obl'as complementares hwlusive
A·'

.

d 'FI" 6 l'
" .

V, ,"e.' ,ora . da ·R'.·osa no DEGC fi.caralH, eill resultado, zOlías Ílrt�jras' i:ntransitávc'ls', so·sa da Moeda, ,que i.p"·a. Güiás. DepOis do pncoIÜró erea e onan po IS '\Tua
_ .' " bretuuo nas épocas iJ1termitcntttS de dm"as .abumllllú'c:S'. tral1Sfol'mada, . cm autar--' o Gal. Riogràndino Kruel a ·esta Capital dia. 13 do '

, Bastaria essa cina1l1stâneia, de si, ViU'a imj)(l1' o üW.rc.quia, ,a trallSfornl",ca-o 'do ···lfo"lnou que B·).mente (1)'l-- c,orrente o Ministro da Aero· A j'in1 de '''gr''(lecer os a'cfuel" OI'ga-O .0 "'''llc.['al· Vl" ' .""_ .u � u _- .
. (.. u ..." 'c.,. mento da, construção, desde que se l'Jlean' li l'ealil.ÚldeSAM.' em Ful1daçã.o do 'pois de 48 ou 72 ,horas,· e' nautica Major Brigadeiro cumpri.rnent,os "tlue lhe io- ei.ra da. Rosa, Prefeito eleI- c'\'l'dcllte {I

.

t I'
.

, '. e m�m SJquc:. {lS1l0rmos ma,ís da estrada' es-Bem-Estar do Meno.r,. c·d· que' éstará cOllduido ((j S.A.U. Nelso�l Freire Lavancre ram endereçAdOS pela Dire- to de Florronópolis,"- tadual que, Joa ou má; sei'�a lJrcfcrível aos atoleiros c'dito. de 62 .bllhões de c:u,... rélatório, após' O' quOe se
Wanderlei. cão do Departamento Esta '

. _", :' " .

���-__._.___ pois, à inlliHização de H!íeulus, tOl'nandü o tral1sport..zeiros .para á SUDENE e a Pl�ol1u.nclará sôbr" a PO<;l' _
O ilustre oficial general cIual d,e GeQgrafin e Carto- "

"
I' oneroso, deerescenté, difícil e lJj·cciÍrio.construção de imóveis ,em .�ã'o do. Governador Maõt-

será recebido no aeroporto grafia,
...
esteve em visita

M C'
,

.

d i', 'pelas alt.as auto.ricIades C'ôlr .ou.r:i,Q onfra O"".
Dal OlS reclamus a "nna 1'oce". D.a.i a campanha rei·con om mo. 1'0 Borges: En�rementes e:n U yjmUcadol'a,turin.enses.

C
r:; VOJ'qUl' (l Bmsil .I11'e�isa tamhém da BIt-:>!),' 'luCandidafura de dne ter cm'ú;ter primitário, a fim de se não criar 110 �eu

sistema l'odoviár.io lima falha l'uillá(lora, um abcesso de

M '·'11·.ta res : congestionamento, quc ]'edundal'á em' l)l'ejuizo de incaI
culáveÍlS, proporções e de eons�qüencias imagináveis em

Ift;.fO, �() (qE) - O .Mí. seus reflexos. .'.
nistro Mauráo Pilho, til>.

.

El1� :;ua prõ:l.ima e eSl)cl'�da ,'isita a. Santa (;atarLllU'j
nalista . Ivlal1ueÍ Martin!> clardu que é cOl.tra qual.

o presId.ente Castch>. Br:mco há de, seguramellte, coÍn.
. foi recebido pelos 'jotnalis- ([�el" ,candidatura militar " l��'ov�r � lcgit�n�idade. dus �lPêl?s e l'eolamos cata'rineu.
Las· Osmar Schelinc1c111 c poIs o Estado é civil, e "I't.:- �,es, E. Sr1l1 dnv:u1a, drtermmll.1'a UIll alaq,tle mais agn:::;' 1

M·"'I'l·Oj·tl' .;''''nc'o O' d ·!·t' sh't.' üs Ob. I:as o�'a 1�,.I._,las, ocorrendo Ü:S (,s'•.Jl'l'ane,as do. 1.''''11. ,. v, ", "L. t bar.e lnll ar J);' no ,
cu(),r-.. _

v"

1'>o'r'dl'al" . 'é 'pc'jj'l�e'" t, t 1 d: d"
'" , .doto' quanlQs .cr,c,.tu nao· ,se.l'lIlus mil lerl'ilÓl'io cS�l'al!.htl" r I' .. ,

"
,

', ...91· ,s"l'a, .... e,. e :p�.�e . , ..

. , •.
'

,
. ,

lS(ll<;1d:p ���. f:}feti\To �O;)�gU'Il11?J!!'; , :i)(Yullót! ·Pu .....}..,; 'ül11S, /: "::;.'.! �,>",,�, __ i.'
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50 continua
G�rdini:'"

�
/ .

'Numa, maratona real-'
I

mente empolgan ..tc, 'ontem,
às oito- horas, o . GórIini
\conduzldo pelo habütídosó
l .

'Bird Clemente, .completou
o décimo quinto dia de 1'0-

Contando com a presença
do Governador

.

Cl:�JO Ra

mos' e altas autoridades, a

Cento J,is Elétricas:, de San

ta catarina S/A CCELESC).
:I'rlrá inaugurar no próximo
sábado, dia 14, às 10 hora.s,
em Lages' a ampliaç",c) da

usina Caveiras, :;representa
ela' pela 4a. unidade gerado:-

.

r,3. de �.600KW, que elevara

a sua 'potência ·efeti,:"a para

4,200 KW. Na mesma opor·

tunidade, ::lerá inaugurada a

nova linha de transmissão
Caveims.Lajes em 66KV' e

i:t noite, a rêde de distribui

ção da cidade lajeana, .ln

cluindo i1]Jmi.n'a.ção çom

lfllnpadas çle vapor de mero

cúria ém diversas' ruas e

avenidas.
.

I

As obras civis da u:o.Í!K'l
. constaram da elevação d�
altura da barragem de acu

I111,llação ern mais doi.s me

tros permitindo-se um nu-
. l1Ilen'to cie volulÍ'le

.

d'agua;
acumulado de 5,000.000 para

15.000.000m3; construção de

nova tomada d'agua, tubula
ção adutôra de .mad�ir?- tra
tacJ..'1 com o comprimento
total de 158 mts, tubulação
:forçada de 120 metros de

extensão e nova chaminé de

equilíbrio de 10 metros de

altura, tipo metálica, além
do já existente. A parte ele

tro·mecânica .' é constituida
qe àlt�rnador' trifásico sín·
é'rono ,com potênci'l nomi

I;al de 1800KVA. turbina ti

po espiral I ,de eixo horizon-

t.aI, com
.

a. canacidac1e de
2.000 HP, tl'ansformf],doy de

"ça .Brown Boveri", i:COl1l

Cr$ 30�OO.'

.j:/�-C - CRUZeJRO··D8-S\-JJ:._..::gII/!','l1l(f!-:c.• <.��
() ltl O (M'.eteMoló«:lco)

(SintMe do BoJetbrl Gçinn.�t:l'vrtlIIJi;:íco. ,tf'
A.. SEIXAS NF'1rI'(' v;'ilh"1 1l1t' ;,� ''':UI( h!ll, <III ,

dia 11 de po\cmbl'o dt, Wv I

jFl-ente Fr.ia: Em curso; Pressão atmosférica média:
1012,3 milibares; 'femperatura média: 30.3" centígra- ,

dos; Umidade "�'elativa �Ilédia: 1l2.5f�o; �lmiosjdad'e::)'
25 mms: Negativo - 12,;:, rnms: Negativo -

cuml!l
'(.:

-::- Stratus
- Nevoeiro esparso -' Tempo médio: ,." :;'1.: itãvel-born. ..,,; -':�"..,i.

�. �

----...,....--�------------_.__.-. �
-7".

� �

.�.IWS BriGO. DI_.JlIO Df:' SUTA' CATAIUf.l."�,�

�RIAN()P()ÍJ:�.(QVARTA.FEmA,),:'ll'�ENO�, "l1li - 1m0l0 ...._ - �. P.iGIN4S
/

suces-

Vista pal'cial dos participantes (10 conclave

. Nada. ainda de positivo sôbre a via �

gem de Cas·te'Io aos EUA
RIO, 10 (OE) - �inla nhã, })e10 Secretário ele

não. existe nada de posi�l- Imprensa interino, sr. 1 ••,

'VO sô./re· a viagem do Pr�- dúba1 Ulisséia. Acentuou
srdente Castelo Branco f. 'que fontes ligadas ao Prf'
WashiFlgton, para assistir -sfdel'ltê casteio Bra!1<.:o,
a posse .do Presidente Lyn-

.

desconhecem sua jpten<::üo
don: Johnson, A inform::t.- de via.iar aos Estac'')s -T"'�l_

ção :foi prestada esta ma- dos,

Sumário de Culpa ,dos Oficiais'
..

Acúsados: de Subversão' .

:fÚO, 11 (oE):"::':' Fói ihi· '

jo SUzano, Goiano, wá>S- ,.

ciado as 11 horas no Su,,: . hintol1 Frazã:o. e ,o ex-a1-
perior Tribunal' M:Hitar,' o lniral1te Cândido Aragão.'
sumário de culpa de vá-

.

Êste. se encontl�a a,ih(lo
rios 0ficiais acusados de ·na rimbti.ixada do Urllgu�i,
subver:são, entre eles os a1- devendo ser julgado '1 n'�

. lAiFalltes �lkV:io Lo�; A.q.u� :"ielia..'!"'

.. ,"i'

�:.j�:/�':"'<t>='·

CORR'ESPONDEN'TE EM, IMBITUBA
VISITA'''O ESTADO"

I Este'Ve ontem' em visi
.ta a nossa, ,redação o '31' •
Mrmuel Martins: córcsp::.n
dente de "O ESTADO" PYJl

�ll1bituba .

.' Em 'no.ssa

Divinp .
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o Comandante .do navio
foi o Capitão ,'de Mar �

'i�
� \ ,.,.� J_

Guerra Alexandrino di) I :.y 0'
Paula Freitas Serpa, 'J) �- ;1t. ..1'1

"1
�\lhos uma recepção conüz-

I (f»
lhante oficial de nossa l\':a- �';/rinha de Guerra, com I � - � , ,'i!

. 1It!. _:IIi
ga folha dy servlqos p!'i,S -, ,

tados à Pátrta, e o navega

dor foi o Capítao Tenente

Fernanelo Coelho' Bruzzi.

elo, Rio Grande do Sul, que'
permaneceram na faixa .ce
Gaza por mais de 'um ano.

Segundo relato de !10SS0

companheiro Gilberto Na

has, da guarnição do "Bar
rosa Pereira", a viagem,
tanto de ida como de vol

ta, foi magnífica, sobre
todos os aspectos.
Salíentou Gilberto em

Depois de quase 70 dias Port Said o 15° contígente
de comissão a servico da Suez formado por soldados
ONU, retornou ao. Rio de" do Nordeste e trouxe de

Janeiro o TrT "Barroso regresso à pátria o 13° con
Pereira" que conduziu l�arR tigentê formado por jovens

na, pois servir na' contur
bada zona de Gaza, não é

o. que muitos pensam, e

até pelo contrário, exige
- sacrifícios,' força de vonta
de e acima de tudo elevr>
do preparo físico' e psíco
logíco.
Cumpriu assim o ,"Ba/

rosa Pereira" galhardamen
-te a sua míssao como ::f'm-

\

/

artigos a beleza dos :;01'-, -pre a cumpriram os navios

tos e cidades visitadas :10 de nossa Armada,

exterior, Làs Palmaa de

Gran. Canárias, Málaga,

A' 'MARGEM ,DO "CENSO ESCOLAR" Nem tactos es- Port Said, Cairo, namasco,

tão devidamente educados € preparados para a devida, aju- Beirute, Marselha, alem das

da em favor das grandes causas. maravilhosas passagens pe

Ra pouco, fatos .alíás deprimentes vieram provar .o 'lo Mediterrâneo, corno Oi-

que' es);amos alegando. ' ,;
,

,
..

'

braltar, beirando' ,o' conti-

Em uma das; casas visitada'; 'nesta- Capital para o nente africano, 'I'àng e r.

trabalho do 'censo, as v�sJ.ta(ioras. tiVt�ial;n' que iàzer valer Ceuta, Marrocos, ,AIg0ria.,

sua posição de representantes do govêrno -:ret;1eral, para Sicilia, Córsega, .varrados

conseguirem, as respostas ás perguntes- do ouestíonãsto. estreitos e canais,' como ,u

Em uma das casas, J3, moradora- não queria deixar as r;tmo�o estreito ele 'Messil:'1
," < , fi" • .,..... -------,

mocas entrar, alegando "não 'ter tempo 'para atender a 00- e Boni,facio próximo 9, Ita- j 11
• l

bogens" e só depois de muita, eXi:iÚ��.ão; 'conseguiram con- lia, mas' rea,#rniou (:ne! G!) S I i\ � IJ E ti � F E 1
, "

vencer a educada senhora. da necessidade' das informa, se�pre foi �rande_ a' saudn -

r\!1' � H DE{l/\ ',l\r.E' Z'T'-" i

de do Brasil ,e de> se ..1 \]0-
,. l.J� ilU • J\ill lJ. I' ,_ !cões, .- "

•____..I

Em outra resldência, o chefe da familia levou, tudo', vo," que é ainda .o meihor ,

debaixo 'de troça, 'dizendo á, vísítadora: - ," sra, "ponha aí i do mundo, maís amável e

no caderno que nós temos cem filhos e como, é-que v�mos;� màís comunica�iV'�:'" Disse,

fazer. para mandar a turma prá e�Ola?",' , tl que realmente'muito pouco

Outras coisas mais tivel:am' que ·.su�or�ar as' sr�s., �)�O'I s� fala ,da Bras�l' n� extr=

rossoras no desempenho de '.sua' missao. ',' ,

' � .' rlOli' q' ainda assim ,somen�e

Em algumas : casas, porém, 'de gente" reconheçídamen .do ft{tebol e de Pele"
,

'

te pobre, primaram as donas de casa. pela' educação de-", Achou a .melhor cicbde Exía eip ser carro

monstrada, .quer respondendo todas as', perguntas, quer Málaga na Espanha e :.;B1; 'Lona de' "reios COLADAS

tratando muito bem as sras. professoras..
'

povo -maís cortêz e arngo:
- 60% mais no aproveita

, E' como diz o refrão: - "cad<1 um dá o que tem" ',' . quanto ao egípcios são PO<1- m=nto das Lonas,

O�VAItDO, 1\1ELO

Nada de
REBITES

CAJA DOS 'FREIOS:co amáveis e devido ao seu

nacionalismo extremado

P011CO contato têern corn \''; "?,ua �,'l,ntos Sara�va 453
extrangeiró's, ,��'1'R.El'l'O",

Achou CaiJ�o e a cidade _

de p'ort Said (a heira ,do

canal de Suez) muito a�ra

zado, com constumes ,anti-

O DISCUTIDO CASO DE, ARIGO' De BeIQ Horizonte
(Jornal O Giobo de ontem), informa que o juiz de Dlreíto
do Ccngonl1a. dos Campos, sr Márcio Bar�ó;;, Monteiro,

prome,Leu para o dia 10 ou 11 do co'rrente será: dada a, co

nhecer, a respeito do processo que o Con::;elho, Regional
de Medicina, move contra José Pedro de Freitas (ZE' ARI

GO'), Heina gr'mde anciedacle para SP, c()nh�r a "senten
ça final desse caso, que põe em evidência�-um rnédhlm cu'

raaor cujas curas a ciência se acha im�onj-qn'.:; 1)';<[a ex-'

plica-las,

cr�nGag'Os e demasiada

religiosa.

A maior alegria' de t:FI),

E FINALMENTE ESL,: ENTERRO PELO CREDIA'· a viag'em, para a guaraição
RIO (S�u.:LVADOR) - A elevação dos preÇ9s de .funerais, do Eavio e tropa do Exér

em Salvador (Bahia), criou os mais estrànhos episódios, cito,' fo,i ,quando' avistam11
Nas casas funerárias há casos 'de reserva de entêrro,,'com as costas de Recife e ,logo
i.odos os requisitos, solic:itada pelo "futuro: morto", ,que após quando atracaram' e

escolhe os seus \d1ix6es é faz uma' série de exigências, cu- sn!ram ,plótra ,-solo bl'a;silel�

jas despesas são
J

pagas em, cont�s � 'cobrar- nos' bancos, 1'0, Disse Gillierto que � Il:)i

após o passamento, As reservas são, feitas por pessoas já �Ull espetáculo' maraviL f)

idosas, As casas funerárias organiza�am t\l11a'" tabela de a che�'ada dos pracin}1:1s
crediário, cobnª-ndo' uma entrá,da" €i c,inéo prestações 'gaucnos a, Porto A1�p;I'(',
iguais.' Um sepultamento no cemitério d!ls Qüint3:s dos' com 'n�lero�� público '�!Jas
Lázap's custa, no mínimo, entre 26, e'100' mIl

.

cru�iros, ruas;'; bandas, e todas as

havendo, ',também, funeràis para altos 'c�mercl:.antes,- fa-, rádios' e TVi> de Porto f.le

zendejro's, políticos' etc., ,que chegam a �c�star ,SOO, mil cru,' �l'e ,no cais do pôrto, tr'bu ..

zeiros, diz o Glqbo, do 'Rio. '

' '). ,

," tanãci o povo aos seus fi-

\

ORA. TELMA C. PEnElR/\

CIÚlica Odóntolól !ica dp. {,):1
anças e Adultos

ConsultóriQ: Rua Tenente

Silveira 28 - 1.0 Andar -

Flone �798
�Xcl�siYament .. '

com

'narcada,
às 18 horss

. ,""

LP CIMO, Primeiro, Colocado na Fal'ada dó

AgOiéj você roÇle corn,rrar a

,tndiciollal qualidade CL\\O'
a LONGO Pi/ALO,

DOI<,\\Il()\(I( IS UI:: C,\S,\l.

eijl 2a\'itínu, marfim, jacaraildá,
desde:
Cf� 37f_.Ql,OO "'\.E�SAIS,

CO�JUNTOS ESTUFADOS
[,\\ VlILCAESPU,"A, reves

tiao!l-tm lccitio ou plástico, a

partir de:

Cr$ l<,,(mm MENSAIS,

SALAS Df.; JA\TAR, elll fúr
lIlica f>u"Jl1a�eira"a p�rrir Je:
Cr$ ::2.cW.f\1 ,\\ENS,\IS,

Móveis C I M O-
de i119rianópolis

Lançou e o Público

AprovGu.Cl_)\.C.H()[S J:PI::DA, rm
ca�al ou solteirn\ ii paltll ue

Cr$ L7()(),iÜ '\\1::,\:5.'\1:5.

LP CIMO
de l5 faixas

. ·)contecimentos
cJ\�U{��

VENDE-SE CASA OU EMPORIO
Por motivo de' viagem vende-se uma

confortável casa tendo na frente um Empó
rio com otima freguesia, também só .?e' ven
de o Empório.' Tratar na mesma em

' Jose
Mendes n? 113,
--------------------------------- �, ----�--

FAZEM ANOS HOJE

,- sr. Sérgio Uchoa Resende "

- sr. João Martins Almeida
- sr. Carlos Buschele Jr.

sr; Brasil Walmir da Silva
sr. Pedro da Silva
Dr. Renato H. Ferreira

- sr. Gérson Carlos Demària •

- sra. Osmarina Olga Schmidt
- sra. Carmem Resende

sra. Iracy Pereira
sra. Aída Irene Baião

,

sra. ',Lucinda Boiteux M.
srta. Sonia Regina Brasil

da Silva

RÚ,BSON DA 'SILVA
"

Completou na data de ontem seu pri
meiro a�inho, o galante menino Robson da,

S�lva, filho' do sr_Fra�kilin R. da Silva e de
sua, exma esposa Eladir Gonçalves da Silva
pe�soas relacionadas em nossos meios soc�ais_

Ao ,Robson pejo séu primeiro aniversá
rio os nessos sinceros�e ,efu�ivos parabens e�-

tencivos a seus familiares.
'

.

" N A s,e I 1\1 E 4*�,.o
"

\hora
.

Acha-se enriq_uecido o lar do desportista
Maurílio ,Dal··Grande Borg.es, �'sua espôsa
Gladys Friths Borges, com o, nascimento de
um robusto garoto que na pia batismal reée
berá o nome de JATIDR FRITHS BORGES.�
Ü nascim'?1110 'ocorreu na Materinidade dr.
Carlos Corrêa, no último dia 5.

Os nossos cumprimentos ao casal Mauri

liQ-Gladys, com votos de, um' risonho futtll'o
ad JATHIR.

í
,

•

REPARO E, PINTURA DO EDIFICIO SE-'
DE DO I.A.P.C. - Chama a atenção dos in

teressados para o Edital publ�cado no Diário
Oficial do Estado, dia 21.10.64, fls. 7, pelo
Instituto de Previdência dos Comerciários -

IAPC - no qual abre concorr.encia 'par� os

s'2'rviços de reparo, e piritura nas aberturas'
do Edif�cio-Sede, nesta Capital" situado: à

Praça Pereira Oliveira, s/n.
, Maiores Id�talhes 'poderão ser obtidos na

Secção de Aplicação do Patrimônio do mel1-'

,cianado Instituto no 7.0 andar, no horário de
12 às 16',30 horas, diàriamente menos aos

sábados.

x X x-
;'T.:"�K,:,'11:�'�1("

". _.-

i
,

l

MINISTERIO OU INSTITUTO DA PRE-,
VIDENCIA? - Estudiosos que estudam as

medidas tendentes a Illodificar a atual legis
lação _previdenciária adniitem que, ao invés
de ser criado mais um Ministério, o da 'Pre ...

vidência, poderá ocorrer a organização' de
um instituto único, congregando todos 'os In '.

titutos de' Previãência, enql1anto que o ser- Y

vicos médicos pass'ariarrl�ara o Ministério da

S�úde�
,,'

\ :-

,t

.50ciois-

Patrícia é Notícia -, Húgo Rocha

pretere desfile a noite

"Chaleira Bar", está sendo esperado pela juventu
de de nossa sociedade, ainda este mês. A galeria do

Edifício "Jaqueline", vai ser ponto de "Gente Bem".

A Notícia que divulgamos sôbre o j'Chá das Ro

sas", com referência a vinda de Húgo Rocha, para a

presentar uma belíssima coleção de modêlos excluo
'

sivos, do conceituado Costureiro, ontem pela Radio

nal, tornou-se sem efeito.

O grupo de Senhoras da nossa sociedade, que to- -

mau a responsabilidade do Chá, somente depois de

organizado o mesmo, ficaram ao par da preferência
do Costureiro em apresentar a sua 'coleção, "Com Pau

la e Patrícia, manequins internacionais, em festa a

noite, motivo maiores efeitos, vestidos inteiramente
bordados.

,

Na lista de hospedes do Querência Palace, o ca

rioca Walmir Castelo Branco, que ontem aconteceu

no "American Bar" muito bem acompanhado.

Casamento: No altar môr da Capela do Divino

Espírito Santo, realizou-se sábado próximo passado,
a cerírnônía ao casamento de Neusa Machado, com

o senhQr, Tenente Ronalçlo Schmidt.

Altamente festejado, o "nível" da elegante senha'
nhora dr. Paulo Bauer Filho (Myrian) no "America
Bar" do Querência Palace.

Sábado próximo no Clube Doze de. Agôsto, dar

se,á a reprise do "show" "Douce France"_ Brotos de

nossa sociedade, estarão em paut<1 no movimentado

"shaw", com ,lindas fantasias, ,músicas de Castelan,
na voz de Helena Mart1l1s.

Pl,'ocedente da' Guanabara o constureiro Lenzi,
que no pró,ximo ano ,apresentará sua primeira cole

ção de modêlos em passarela. O cO!'itureiro em fóco,
terá alto patrocínio, de uma conceituada tecelagem
da capital paulista.

Coquitel: Com movimentado e elegante coquitel
nos salões elo Querência Palace, foi festejado o ani

versário do cronista social,' Lazaro Bartolomeu.' As

'Exmas. senhoras Patronesses da festa c4ts Orquideas
a se �ealizar dia 21 próximo na Clube Doze de Agõs-
to, homenagearam o cronista em questão.

Marcado para o próximo dia 5, no altar môr da

Igreja São Francisco, a cerimônia do casamento de

Maria Helena Di Bernardi, com o senhor 'Vitor Mar

tins Costa. A recepção dos convidados de Maria Hele

na e Vitor, será no salões vermelho do "Mário Hotel".

Ir
E,stá de viagem marcada para o Rio de Janeiro; cin

de entrará em entendimentos com 'a grayadora "o·

'deon", a cantora "Sóciety' Neide Maria.
'

, .

O charme e beleza de Patrícia Regina Lins Neves,
que voltou a circular em nossa sociedade, faz notícia.

Muita gente esperava aplaudir Paula. e' Patrícia,
no desfile de Hugo Rocha, quando também, nos§as
bonitas e elegantes da J'lossa sociedade, estariam a

contecendo com ,etiquetas famosas.
I

Uma grande figura da Coluna Catarinense no ltio,
que também participará da "Feira da Providência", é
a senhora Ivone BJ;'Üggmann Leal.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer, no pró
ximo dia 24, estará no CI1Jbe da Colina com mais u

ma promoção, beneficente.
.

\ .'

Na Assembléia LegislatiVa do �tado, o DeputadO
Aura Vidal Ramos, um dos coordenadores da l.Q Ex

posição Estadual de Animais e Produtos Derivados,
deu esclarecimento sôbre o valor técnico e de incre

mento agro-pecuária da referida exposição, a ser rea-

,lizada dia 14 próximo na cidade, de Lages.

, �
No Lira Tenis Clube, dia 18 pró:lÇlmo, virgina Lane,

'P pua rE;lvista, movimentara.' a. elegante soirée.

.c::::=:--;-�=�-=-�-----_...........�--------

tumiense de Paula' Ribeiro
Contabilidade Ec()no�nia -' Advo ..

cacia Impôsto de Ren�a - Emprêstimo �

Compulsório _' Reavaliação do Ativo das

Empresas (Lei 4357) - Impôsto Adicional
de Re�lda (Lucros Extraordinários)

Escritório: Rua C()ns. Mafra, 57

�aixa Postal, 613 - Fone 3837

'�lotj,anópolis se
I�

, "
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roble a
lo a propósito do problema
habitacional, teve a profes
sora San�ra Cavalcanti esta

exclamação que bem revela
os seus nobres intuitos: "Da-

comprará casa como quem
compra geladeira. Do gôsto
dêle, da côr que quizer, on

de quizer. Porque a casa es

tará ao alcance do' povo"
(Jornal do Commercio, edi

ção de 5 do corrente; pági
na 3 do 2.0 caderno).
Esta exclamação der San

drà Cavalcanti seria, em vez

de alvissareira, desanimado
ra, se logo em seguida não
advertisse inteligentemente:
"40 'milhões de oI;à�n�iros
não têm onde morar, ou mo
ram muito mal". '

Convenhamos- que entre
êsses 40 mil brasileiros que
moram muito mal, os que
mais suportam o' terrivel
ônus de tal situação, vem a

ser os das zonas urbanas de
nossas cidades

. cosmopoli
tas,

.

cada :V,ez mais .carrecen
tes de recursos. habitacio-
nais, desde que se .entenda

por habitação não, apenas
um cômodo qualquer para
abrigar das intempéries,
mas uma casa "aparelhada
para que poss'am condigna
mente satisfazer os seus mo-

radares as necessidades pri
mordiais da _vida hum<ll1a,
dentre as quais _ sobrelev.a
notar a da educação das no,

AS$ociação de Assistênéia i Criança Defeituosa" A.A.C.O. - Av. Prof.
Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo. �

I Associação Casa da Esperança- Rua Imperatriz Leopoldina, 9 - Santos.

Associação Nossa Senhora de Lourdes. anexa. à Sta. Cas� de Miseri
córdia - Av. Cláudio Ruis Costa, 50 -- Sal1tos.

:'I.�sociação Mineira de Reabilitação - ,A. M. R. - .(venM.. Manso
Pena, 2698 - Belo Horizuote.

,

'�Paran;iemc deRcàbili,taSio-A..P.R..-ll.,I�811-CuritibL

,),

-----'-' . - .. -'---/
��:;/

, ,

Arnaldo S. Thiago liares, sem '05 quais os a- risimas de educação 'e che- de regra, os homens' elas cí-

grupamentos humanos se ga à idade,madura possuí- dades opulentas, em que a

Entrevistada em São Pau- converteriam em rebanhos do de mentalidade antífra- -vida é 'apenas um' amontoa
tocados à, matraca da exís- I terna, sem' 'afinid'1de, m,oral do de artifícios e de futilida
tência, na superfície sólida com quem quer que . seja, 'de,. Não assim com relação
do planeta" corn disposições dando-se quase que exclusí- aos numildes compônios,
idênticas às, dos demais re- vamente: ao sórdido prazer .aos simples pescaàores, '1

banhos, de espécies anímaís, da satisfação dos apetites ,todos os que viveram em

qui a uns cinco- anos, se então haveremos' também carnais .. eom
'

'desenvoTtura contacto permanente com a

.Deus ajudar, o brasileiro de, convir, que as, casas de muito maior do que a que natureza, aos quais Guerra

que êles necessitam devem nos é apresentada pelos' ani-" Junqueiro considerava \ "al

ser dotadas de, amplos quar- mais.'
'

mas simples e imaculad<ls
tos de dormir, 'pelo' menos Esta órganízaçâo social' que vivem na tórre de luar

urna sala onde 'se possa ter das civilizações,' materíalís-: da graça e da, ilusão". E por
ambiente capaz de propor- tas, foi. que' levou' Jouffroy que a êstes homens simples
cionar aos que se encontra- a esta declaração que nos é .e .rüstíeos não sucede, o que
rem nela, momentos de um transmitida .por Naville . ao faz a infelicidade, dos cíta
feliz e delicado convívio. Os tratar 'dó' destino- hurrrano, dínos materialistas? Já adis
cômodos destinados à pre- em seu. livro "La vie éter- semos: porque vivem mais
paraçâo .dos. alimentos,' às nell":�'Au qébbut de 'la víe, perto de Deus, em contacto

, instalações, sanítárías devem notre nature s'éveillant, avec-. com a natureza e não asrí
·preencher, cóndícões de bem- tout le�, fac�ltés-, dónt elle : xiados; comprímídos de al�

estar 'e' de- loc�Üzaç_ão" que' .est pour�lié,'.rerÍco.ntre', um /

Í'!l�, em apartamentos -coris
correspondam às 'ínqlínações monde qui sehil)le offrir"uu tantemente". obscureóidos,.;',
de bom comportamento do- , ehamp illiíiUt� ã>la.' satisfa-, 'nos' qúais- as' pobres' " cri�
�éstico de,uma:'famHia.·bem'" ti(m'des,'uh�"et'au dêvelop- ças são criadas como toupei

. organízada.. , pement .des
.

autres. A 'Ia "tie' -ras, às quais .se Julga . q�!'l
.

Tais moradías' familiàres. 'de ce monde qui ·parait ren- , bastam alimentação," banhos "
'

não podem deixar de dispôr rermer pour elle Ie, bonhaur, e cama para lhes formar -

os'
, •

de espaçosas áreas para.' o' notre natui�, '''s''élànc�, plei-. caráter! c' :' ,

e'rY
..

(· trato das' plantas. -Isso, a
.

ne ,d' espêránces
-

et ,d'illu- Oh!' ,civilização'.. humana, '

. I ,IqU'3 se chamava .quíntal e
'. sions: . Mais,' iI. est da�s 'la" :' '�uanto t:gmarás rumos cel�' �"de que hoje quase não,' se �cQl1ditio.n, humaíne . qu'aucu-. tos:?!

.' _ . c," , e- ,

�
· fala no' Rio de 'Janeiro�, é .. ne';(Ie' ees, espérances -ne soU ' " Profes�Ql'a; Sandra· Cava]-'

.' ,

t
· sem .dúvida de sumo v,ál,or ,�pij.e;:. q1,l�âucune de, ces,' ':'caÍiti. çon�t,r,u�; com �- �ua.·· :-

Para a boa, educação ., das Illusíóns "ne_�oit'jus*iée" atividade bancária as suas

'.'_",E',.' " ,'x'"",' t''1-"'"n,", :(,.', '-a'--'
"

crianças, para 8! sua adpta- E'depois" de, se' rererfr -

ex- 400 mil habitações por .an9;

a
..

ção a costumes, delicados e tensamente a essa. ',debâcle ,'mas, pelo .amor de Deus,
à mentalidade' superior que de esperanças

-

e de ilusões, promova a construção de- .

deve presídír os destínos de .'Jouff'roy
'

pergunta: "Puur-> Fasas' de .gente e não apenas
'

:

um povo cristão, pois', que queí donc I'homme a-t-il éte,. de. toupeIras" com 'l de c�r-
nos corações 'humanos o '_mis en ce- mónde?'�, '

" tos ap'arta!11entos do' Rio,

que m'lis. importa des�vol-· 'Então ,�po�. que foi pósto' 'de', Jane,iro,',. ..

<"

O,. Centro AeadêmicO da
,

ver é a idéia de'Deus e, dos"
- D',homem' neste mundo'l - é' _.-'--'

"

,

Fac.�ldade d� Serviço So-

eternos destinos das 'suàs" ':a inte�rogação que' todos fa '. BRITO, ALFAITE" ciaI" ,distribuiu ,à, ·.,imprensa,
criatur,as intf)ligentes.

.

'.
.

,z�m, ,,0S
.

qu,e 'vÍvemÍl1' éxClti- '. '?fI""
.

. a segúin\e Inata oficial,
vM\ gerações, entregues· aos Sem o convívio' da ,nat'ure-, -,'sivamenie parà' o ,desfrute' .

,
.

'
, .' '" , ' ,

cuidados do organismo so- 'za que nos mostra 'as óbl'as d,os bens ,temporais, ao che- RUA ,�itJNES MA-.. 'HoJe as riovas.nações ,M.ri-;
cial ch<ima'do família.'

'.

de Deus" o
.
homem comeÇa, gar, ,com -a' :Velhice,; 'a d�si1u- 'e 'canas, os estados· europeus'

Se tivermos em considera- a sua existência à face' d'l '. :são de:, tôdas' as 'cousas '. ter- ,

"

"

e: ,l)��átj.cos e', tocíos' os paÍ-
'

ção êsses organismos fami- terra em condições preta.' remis. Mãs êsses todos /são, "

' CHADO .

:,'seS�d,a-:{\Íi1é�ica possuem en'

s

tidade nacional de estudan·
teso

Sejam desenvolvidos ou

subdesenvolvidos,' capit<:1lis
'tas ou sócialistas,' todos
mantêm uniões �stuclan,tis.
E O BRASIL DEU UM

PASSO SOLITÃIUO.

, J

Fechou a ,UNE, com in

coerência, pois, admite DI

RETÓRIO CENTRAL 'ES,.
TADUAL, proibindo a repre· ,

sentação das bases nos

CONGRES(iiOS E NA ENTI·
DAI5E NACIO'NAL dos uni-

versitários.'
" .

Os acadêmicos da FACUL,'
DADE DE $ERvrçO SO',

,

, I '

-

o

Não
Com

FONE 2681

;, v'

,
,

'ENV1E SUA CÓNTRIBUIÇAO PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA DEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA ',DE SUA, CIDADE:
( - r

Associação Pernambucana de Assisteacla à Qiança 'Defeituosa -
Rua 'do Espinheiro, 730 - Recife. •

Associação Sanatório Infantil Cr� Vcrde,...Av.Jandira'fl�"::'São Paute:.
Associação Santa Catarina. deR�bi1itação- R.iJa Gál. Bi(teacoUl't, 102.-
Florianópolis.

'

,

Instituto Baiano de Fis�oterapia c ReumatOlogia - Av. GetlHio Vargas,
544 _ Salvador.
Sociedade: Campincira de Recupera� daCrillnsaPatalfdca ......Rua Lwri�

J � 369 - Campi1w. ", �'

peço caridade, quero� ápenas,', ser como' você. Desejo 'estUdar, trabaJh.ar, str"; ú.t�l
a ajuda que nle deram_'; já sei dar �lg:rins' passos; aprendi a ler e escrever"'�i{as' ãirída�

posso melhorar muito, 'eu, e' � milhares i,de outras' 'crianças defeltuosas que'_ queremos ':ape-:-j
nas uma oportunidadtt" de reàbilitarão�, Co�abote com a ,gente, '. ajude a,' nOssa Cap:tpan�a:.
w ,.� "

:
'

,
',_' .

� .;
, ,! \.

Campanha Pró-C�iança Defeituosa-Assoçiação' Brasileira \ ni�etótJ:;:CU'tivo,. ',0' '. , •• '- •••••• � ••• '.' '. � .�.•jã"Yme1:'orres. "�I,
da: Criansa Dcfeituosa-A.RC.D� COMISSÃO ExECUTIVA,N,A:90NAL Secretário � .. -. � ..

,

Luiz Philipe Rezende Cintra',
.... Tésourei.ros •••••.•• �Alberto Figueredo e CalJJillo·Ansa'ra'n

. _'),
Bt-esidente de Honra .....••••••.• o •••••;.A:Q1adór Aguiar· 'Presidente ,da A.A.c.n.- Renato da Costa ·Bornfiín

1?r,e:.idente da Campanha .•••••••• '.' o � •• �_. � .LaMdo 'Natei' ,
. Coorde�aél0r,., •• 4>'. : • � ••••••••••••Uly�ses. Mài:-tins Fertei�" -

, ,.

<1('
Vende-se 2 terr.E;,aos na Trindade, oti-

marnente localizados; no valor de Cr$ .. _

Gorresponqente. ,

300;,000',00 cada mTI.' E u·m em Canasvieir.:
.

, no -<vàl.o�" de Cr$ 400_000;00 .. Tl'�tar a 1'1..

CeLPedt·o Demero, 1959 - s/4 - Estrei
.

., - \

com,o sr:' Valfdsio Lehmhl1�1.

"

. Minisfé'rio da Educacão e.Cultura
:

,
.;. - ,-

_ :fACULDADE,' :QE"'FILÓSOFIA, CIENCL
E LETRAS DA UNIVERSIDADE Dl'..

SANTA ,'CATARINA
GINASIO DE APLICA�ÃO
E-D I T A L 11/64

,De m�dém do Senhor Diretor do Gin:
de Aplicação I

da Faculdade de Filosfia, C�,I
cias e'Letrás da Universidade de Santa C;

'rina, faço público que ,estará aberta na S

taria, do Ginásio de 'Aplieação, do dia 16 a
Çimo

16.3:1 - Rádio Curiosida- de áovembro ,düClrÍéHnente da_s� 7,30 às 11
des Kolynos �, horas a inscrição para os Exames de Adrr

16,55 Repórter Alfred'
-

G" f -

17.05 - Clube do Ouvinte sao ao lnasO. 'W

17,35 - Boletim Radiofô- A Inscrição será feita' à vista do a:-er
nico de Educação

18,00 - O Inst,"Inte da rimento dirigido ao Diretor é serão nece
Prece rioS! os seguintes documentos.:

18,10 - Resenha J-7

18,35 -' Momento Espor- a) Certidão de idade;'
tivo Brahma b) Atestado médico. com abreug;

18,55 - Correspondente d 1I c) Atesta o de vacina antivarió iClCimo

Todos os documentos cóm firma :

nhecida.
O candidato deveil'á ter onze anos f

, -

pletos ou que venha a completar essa 1

no correr do ano letivo'. ..

:' F1orianópolis, 3 de novembro de 19f

V/ally Bernardini -, Secretária - Reg. 4.
VISTO: José T�mbosi - Diretor ,c

,,_ '. '

/

j2�1'

_',--'--------

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

Rádio Guaru já
'

-

,"

PROGRAMA 'DE ,HOJE

Q6.00 - A Hora do pesper·
tador

07,15 - Convers,'mdo com
o Agricultor

..

:'7,35 - AqU�:(elá Brâsilei
ta,

10

UH',US - Sucessos em LP

08,55 - Reporter Alfre,d
09,05 - Péça o que Quizer
09,35 -::: Rádio Gur:'osida-

des 'Kolynos . .\,
'09,55 Inf,ormativo GuaruJa

10,05 .- Romances ,Koly:
nos

10,35 - Resenha Esporti
va Cinzano

10,45 - O Parecer de Lau

'ro Soncini

10,55 - Informativo Casa-

Brusque .

11,05 ,- A Música que yo-
Icê Pediu

.-

11,35. - Ponto de Encontro
12,00 :._ Reporter Alfred.

12,10·:__ Este é o Sucesso
12,25 - Carnet Social

12,30 - Política e Desen

volvimento
12,55 Correspondêilf,é

Cimo

13,15 _:_ Boletim Inforl1la-
tivo do SESC-SENAC,

13,35 - Sucessos

14,05 - Música,
14,35 - Música

15,05, - Música
15.35. - Vesperal de Su-

cessas

, 16,00 Correspondente

'd"'\'····,,·"

a"".

,

.
'

20.05 ..:_ Encontro com o

Sucesso

21,00 - Repórter Alfred
21,05 - Revista Melódia

Meinecke

21,30 _' ,Correspond�nte
Cimo·
21,40 -:--. Sua Música F8.vo

rita

22,05 - Gr,andfl Inform-a-

CIAL, d'l Universidade de,
Santa 'Catarina,' testemu,
nham 'pérarite a opinião pú
blÍéa p#a, a História, a po-
::. • .;:ão', a�súl11ida em Assem

blei:8. ,Geral.
Nós, que assil1amos mani

festos ,em -jornais e rádio's,
telegrafamos aos deputados
e . senad0�es catarinenses,
durante a tramitac;ão do

projeto, repetimos: SOMOS

DEFENSORES DA ENTI
DADE NACIONAL DOS ES

T1}DANTES.

Votaremos sempre c-

tr'l injustiças, ;'1coerênc
e atitudes inconstitucio'l
Queremos participar

vida nacional, inseridos
mo'mento histórico, cor.

consciência critica,
evitar sociedádés masiO'

das.

Pelo CENTRO ACAD1'
CO PIO XII

Florianópolis, em ri

nóvembro de 1964, '

Aécio. Gandolfi Ouriq
Presidente'

') ERRENO
'," Vende"'se 2 belissimos lotes com 53

me'trôs'quaâiiéidos situados a Rua Almirant,

Lamego - lnfol'maçõc s
.

Rua Felipe Schmid
n.,o 21 -',- ,Altos da Casa ROSá�la�

10-11·,64

TERRENOS

SRS 'PASSAGEIROS(
. "

De Flodànópolis' para Imbituba [

guna - Tubarão - Criciuma �'Ararang-�á
Torres" e PÔrto Alegre, vi;;tje pelos conf01�
vêÃs, 'ônipu3 da EIHPltESA SANTO ANJ •

Dt'; GUAROA LITDA
.

': "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LÁZARO 6�P"OlOMEU
,

. � ,

BAILE DAS' ORQUiDb,,'.. .....
próxímr dia 21 no C"ub�
Doze de Agosto. A mais :s(�
la Brasileira de 196,1 -t-r-- 1?,�1 '

gela Tereza, ,,-asconce: .l>
abrirá, (1. d('"J:ilc de confra
ternização das debutante,
de :Janta Calarllm, de lvSJ.

,

_·_-xXx-�:

E POR FALAH. no ;:,,, lc

das Orquídeas, eu quero a

gradecer 'a bdlbileza das
Patronesscs da es:)e,.".)'·'.
festa, pelo simpatico, :;e.sL'
de segunda-feira no Quc
renela Palace Ho'te1.

--,_'xXx--''-o

CIRCULOU na _;,hJ,"'

° c:1&'11 Dr. RenatO (ACia

Maria) Valente, da. s.o";1e

elade Lages. Dona Ada lha

ria, faz parte das :)at�'c
nesses do Baile das \)r(!ui
deas, representando LJ,gE3;
juntamente com asa,:'.

Deputado Aureo (Ten;zR,_)
Vidal Ramos. O Dr. R�ll�,

Lo, trabalhando para o bai

le das debutr?utes do "�14

de Junho", vai aéonteeer
no ,dia 31 de dezcll1bl'o

proXimo. '

r-

'lUiss Radar dc Santa. Ca�riná, Eva Maria .Lishôa - lIesfi·

lará com l\'Iiss Brasil .:_ Angcia Vasconcellos

--xX.x- -

HOJE, O casal Dr. ,Ml'3�d
'Herminio (Tcrczinlla) D""yx
rec'epcionari cOl)�'dados CJ.:l

seu apartamento para co

memorar o' segu!";c!o ani?:;;'

súrio de seu fit110 Migu �l.

'-:xAx-
--XXx-�'

AS lNSCIÚÇÕES paro1 i.:,.ó

debutantes ao aesrile de O BAILE DAS' 9:r.;�U.i
confratenlizaçao I)erao, eu- DEAS do dia 21' ljrósllilu
eertaaas prtlXml!1 sextJ.- 110 Clube Dozc de Agos;;o
fClra, às' 17

.

horás, na Slo- vai marcar um acoúte(�i·
ereLuna do' C!uóe Po�c r. e ' 'mênta de, congl'açamento
'Agosw, .para as C1ebUiiàp.t�� ,dà sociedade eitarinense
oe l<'lOl"iallOpo�lS. Para (:ii?

'

que' reunirá patrones$�s e
deomantCõ)s aas cíaaue..-; 00 debutantes, rainhas' e mi3-
intenor do EstadO, enc:!ra- ses. Altos, preparativos e;

rào proxima terca-telra" no tão e:11 "õrbita", para a
mesmo norario. festa de gala, que conta::á,

,

\

com a presença do 'uundo '

elegante de Sr,'lta Cat.a:J

na.

�xXX--

;:).\...r.a:\'l�.u14\yU Do gv!.1. "'.tt;Li..�
\

tio v. ... L v .. � ........ ""U .'--... .. " ..... ;. . ..:��'-.,.�),. J_JJ ... i\J..J\J u ..... ): ... _ .... v, "oJ;'_j V. pJ�'.

1 uiu'(,\..o .lJ..vv",.#.; .HvJ. �,\.,;l.�,,�·_U

. , \''f a!lH...f l..Juo, lJt,;.lO "vU4- u".;

!S\!t;UlJ,llUrlL.:J..l\1, qlí� b.ii,L.uLl

J. VJl,.i.UL.1\,;i:>.:l,,;� u.1.) .Lú.l.ln...;

J. ... >..J ......v .. �>..J !.t-""" .....J. ....... _, óJ .... · ......... �' .....

.• ..., .. l.I\.\..-l.

r,

lO

.'

Zr..LI.'- :\-}nliyel':l!' - Ha,inha do Ma!:e ,_I .. ,""vlta CRbri{lll..
('ntt'l' :tS t'un';itl:vl:lo.; p<1.ra II Hai:r: dao;; Ol'(1ni:Jcas. I-'iuo o)'·

"an�CH!(J ·d:.t �qt·ie\..h.t{l<.I> ,tlt� 'Ia�c"

DEN-r:nu de pouco;,; d1a.;

ehf;:gurJ. de, Nova Yorl';:, a

':_"·'t.n.4 1:\.1. lÜl LLJ! i,L: Ü·l.UL'·ÚlÜ
1 Hlltla \ (tu V.ti_1C' Silva::

I

- � ._, - -;·�:':'x-_· I'X-allU\QS ô.uqucle
na1 L(II' ':;.ndü;'t,.).,.

O Sl-�. \v:\U,n;� C:lstcUu
Br<!.llGo, ÜLWlll).cj o l:U.lÇ':J,lllel1-
to da En;';ldupGula Britúlli'o. u
- HJ(j,j. HU::ipdle do l,Jaúrên
da 'Pala BuLel.

\
-, --xXx·_,---

A BONITA Rainha dQ,
l\,t1àntlco �Catarinensé d';
19134 - yêda Silva, ci;'.t
cinco p.p. trocou de l(i.�\ ..

. ele e foi ,holllellagaadn:.
O I)IHE�OR ,SOCIAL ,;0

. Clube Doze de Agõsto '

Pedro Guilhou Pereira 'd�

-x.�x-�-

I

THOCOU 'ele idnl;�:� 11a &c·

f5"U!'íqa-fú�ru, li elegante Sru.,
Dr. Paulo (j\Iil'imn) BmH::.!·

l'ro(�('b· T (lO '11uit't), IV[C'J1o, vai

ClJllljJ;'i\\lélllo;, \y..;!éJ aecnl(!· Prai[t Clube,

---X-<'{.x-�
)

I

AS PATRONESSES da As·

Associação Coral de J!':ü

rianópoiis, cst.nr'".o renu',c.c f{

-COlll um elegante "lU·.l!: 11'"
na Residencia da sra.... I.:,.

Renato ,(Neide) Costa.

ti'ALANDO i,.;t A.;.:iU0,;J.(.,�0

Coral eLe E'luri.l.l1QIN.J.J1l, _u�
ensaIOS conLl,l .um, p ...ru d

'espetàda ' Rl!'C:�a de
I
0a:;;,

do pruxullo ,dia vinte ("

quatl'o as '21,,)0 110r�\,J uc

Teatro "Alvaro de ,_':'<t: ..
-

lho".

--xXx-·_:

�ANTA CAT.'\,RINA 'I),i,'-,
Cl::ia (Ia UH-59, uma "Ils"',
L:CLlll)aüha \111e eSL" �,�"du

lançuutl, Lolll wdo o :G�;T""
DO.

·--xXx·_-

l\,qUARDEl\1 a abcrlu:'�l
do Bázar q.o Clube das cl',
. ,', )
'rüptlJ:nlsLas, com pres<:!�l::'""
de Natal.

---x.�x--
,

1\\'f!\]\HA c'll �ages. a As,
�'.>r·i�]r·:,\,o RIP'a1, pr01llO\'''!":�
11m \'�)q1Jj.td. para a [�erilll')'
n 'a til� (")"')rlF'ii,(1 da Rginhn
e' Princesas da Primeira Ex-

posi('üQ K;t8.c1ual, Nama
Amélia Bit1l1Cl'Ji'oi, Elusa

1?i.:1nqu.;ni Al"mí}o p M1riam
,Sehwo{b�eJ', Gr�n'(;e Hotel

Túl;:C"". o lncal eh p!contcci·
llJC!1I'O,

--x:X:x-�

l",:\LAl'\DO e\11 Lages. nn·

([uela cil-Ind0, um i.nV:n:c'o
progl'U1lla soci..ul está 1�1H1"·
cado pura allr'jll1antar a Lu

Exposição Estadual ele Ani
J11ai!-j e Produtos Derivados.

,
No cEa (!uaton'e proxi.;:no no,

.. f--·err�lno rr. C. - BaU('" (){'i.
<'ia!. lrnjc tt rigor.' eOl'n o

'(�(jJ.l,illuto mc'.odico "Plmnin,
)(0":, I\'J nH"1l'10 (Eu. 11.0 l.o

P.�)anll.U": r1i!l" qll�nze. nu
• i � 4. dr: .11\n 118 o'. t,� -"'j l·é(�···.

'll"lÓdl(!o
(!�",:csl.;,ei.'·.
1x:ile t��a·

dic'ilJnnli«ta .. - trr'.jo ti.pico.

lÜ�'�D,'\ Iah111clo de Lu"

gGs. no BüiJri elas Orquídea:"
qu<� ;;C\J':í,' rc'-t!i;:;ac.lo no' (;1ul)l'
Do:!e (.1e l\g':Jt-to pró;;illlO dia
21, ctlt:irüo prosentes bonitl!.s
moe,.'.S e1:1 sO<.'ieclp,de lagel:ma
(P'i' jC:i'Ü iI I'n_'nir; ilH,,:s na·
(; �:," I: \'rI ATa ria ,J.,iéi\)ÓU"

;';aail1ha: '.

NO
sémana passaztu, juntá

mente com outros cidadãos
de' nossa sociedade apresen-:
tamos duas idéias, '1, propo
sito dos festejos da La E !C

posição Estadual de Ani
mais 'e Produtos Derivados,
sendo uma a Comissáo ,'áe
Promoções Sociais e outra
a Diretoria da .Associação
Rural. Pf.\ra·· nossa satísta
<:Ü0, íomós .atendídos.. A prí
meíra ideia que é a de tra-
"zer (1 Lages para 'desfilar
em um dos nossos Clubes
a Srta. Yeda Vargas ex·Miss
Unlverso. o Sr. Dr. Afonso
Alberto Ribeiro Netto, en

viou convite aquela belda
de e estamos' aguardando a

respectiva resposta para ín
[armar aos nossos leitores,·
A segunda idéia apresenta

da é ,'1 de se trazer a Lages
:1 espetacular Banda. da Po
lícia Militar dE; Santa Cata

rína, -afirn de abrilhantar os

resteios da La Esposição
.ll;:,t::!dual de Anima1ls e Pro
dutos Derivados. O sr: Dr.
A1'ol1so Alberto Ribeiro Nct
t o sobre ° assunto enviou
<lO l��:mn. Sr. Gn'."nnndor
elo Est'iclo.. O seguinte· tele
grama: --- "Sc:tlhOT Gove':"na

clpr Celso Rmüos -- Palácio·
do Govêrno:- F'polis·S.C.
Solicitamos rcspei.tosam'onte

-IASI
Florfanópolís, 11-11-1':4

-----.,._-- .--._.�- "'__ w"

nho: .
Srta. Maura.''. Amélia

. Bíanchírií, Ráinhá·· da
.

La
Exposição Est�du,al e' Prj�:

. cesas, Srtas, Mil'ian Scheít
zer e Eltlsa Bíanchíní Arau
jo e ainda a Srta. Yara- 'A.
vila, Rainha da Tradição.

'

,

Teremos bailes- nos Clu
bes l'1 de Junho, L0 de .11.1'
lho e Serrano Tênis C!';llX:,·
No próx-imo n(i1�\ero' info;'·
muremos os nossos le't srcs
de outras ;esÜvlda�loR q1.1C
estão sendo estudadas.

\

Aniversariou dia. �:'.' J., pas
sado o garoto Jouíhan Bn,'
roso Ouarnborgi. Ft:ln do
casal Sr, e S�a. Milt"n G,',m

borgí. Joathan naquela data'
completou S' primaveras, 'e
foi muíto .: C1Ellpr)7"')en:8.t1o
peif)� :3CUS tl;","\igtl�J'1'.1·IOS' })a
q1.ll' pnVi�1110f-:' r) nosso D.1�ra�
(,:0 f'();n vÓtG�' de muitas feli·
cidades.

Here res'f.:Oll da cic\:lde de
C�l.i1C 'nhas CQJT1 SeIa A":�·'a.

fm:níHR. o Sr. Dr. J'mtí Pe·
dro i\1:endf:'s, de A !::neJda.
,T·,,·, (Is. ni!'ei.t'J ela �.a Vára
r.i"01 de 11'I,>sa CoriJa:-cl-'; e

P:-esidf'pt-.e (�'" r.lutG .lo'") . �.le
JÚlho. S.S. est:i atuálmente
enl 'G;Ô'7,1) �.1.� féj'�';:'� n� r�. ttfi<'
ta;rentn de sr. :ícic.

Em visifa HOS seue; r"mi
liares e a'""1i("�cs �nn'''"'''1t,:.atn-:,.
se na Prim�esq cl8 St'-"a. O

Sr. Dr, 'Jonaf; Grnut R?mos,
Clubes as seguintes R'lin'las: . sua (>sposa D'l,� Gh,,('.ys H,a".

, - rvTr.rilene PaJma Valente, ne.,; RamclS e '" rqS'Tl�''l do
�<?-i;l",:l (1') C'U1)E)' ,1,4 ci.e' ,lu·

, ben";uisto C3SR 1 a pequeni-
na ,Joyce, Dc<;einp'.'Js feliz'

estada em nossa terh.

f'u; q\lL� L' �{U�' \1 J�'i,iJ /,1

nh.o n qU�:\;'Jtiu �. l'<::t:: E".iJ

dllJnt.:ato r1e Pd.Si·tlgen�(? .rV:':S

iJO!l(Hi i:l C!:$t:� \.Jt!�gur�t�·J
t;a.ni1t mnH blcidera l�V'l
11t}(t !-�":.., j :'fJlh.u. :'\.."'5 JartalS PlV
'".:'t�}'a(l :"rUr n:tI.!eLl�tS }Ja.ra Ü�

"t:g'Ulll:�';', elld:érli-';,O�; Hahlllã
,Ims Bidctelâ:-. "ua CnllS. lVIá

Cm. ' J 5�, l"Üi'1\ .
nu Estrctto

rUli ��IJLVti' �J. 'Rllli:l ;3'1 CiO

lado do Clube (i, IN paf(;\ �

l�.h,. '\mta l.a"lfl�1fh

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

f-'RO( .... 4,J\'t:I\ J)O OM

('in, S.\Ú JnSK
F'on("

I

às 3 e 3 118 .

Maximilian Sehell
r,en. PadO\'uni

'Censura até ii anos

I oIl( tOTZ

as 5 c 3 115

Peter Finch
S11S311 Hayward

GRITO DO COUAÇ,\Q

Censura, até li:I anos

'/

us ,1 e 3 '�J;.

HÍ(;l1ard, Burton
li \"U Ga rdl1(;:l"
l)coorah. Kerr
Sue Lyon

Cii1e GLOHIA.

(Estreito) ,.
,Fon\�: o�G�'

R:mnl(\ !�('wis
�;L�S"'Lm Strasl.lerg

1:" GRITO DE l'AVOH.

Censum aLá 18 an()s

as ti 118.
l;;abcl 8arli

.,.I!; o DE.MóNiO CRI0U
os HOlV!l!:NS

Censura: ate 13 aü06

"ÍllC ltAJt\'
,;)J.U Jo�e)

ri::; 3 11s.

\ .

� _.
�.

I
�-
i, I

\:-": ; - ���_. �

� �i A !MPRESSORA MPoh.o possui todQ,! ÓS ,ricllr$os
�

- _ ..

�.� �1 e, a netessó rio eltperiêndo poro "ranti; i.mpr. o

f=
-.

�
. 1 mÓlili'l'o �m qualquer serviço do !'Orno.

,
.

� --J TroQalh,. Idôn�� e Ptrfeit�.'''' qÚt V. podl'tontiar., « I /

I .- � � � -1,
i <I"!

[.: � ::
L 1).," :1

:.I

r--
/, -1 """'.......-'""'"'...,.....,.,...,.....,....,....._.�

üustre: governador designe
magníüca Banda Polícia Mi
litar pà:i-a, abruhan- a

�xposiçã� Animàis pt Pro
dutos Derívaqos

:

vg t;t::j(J

onus
.

pa.ra. certame pt Corri
ÍlGSSOS agradecimentos 'vg
Saudações 'Rllhlist;::t� ÁfOD,-
80 Albert.€> Ribeiro Neto, vg
Presidente Comissão

.

Execu·
tíva''. Pelo' 1'), que os nossos

'l�itores estão .vendo a Díre

tOri� clJ:1. :AssQcia{jG:o RUml!
tudo está. fazendo para u

presentar ur,na Mia festa ao

povo lageano. Temos certe
za de que o lI;xmo. Sr. Go
vernador do Estado atende
tá mais esté pedido de La

ges.
Aínda com reJ::u}:1o a. nos

sa idéia do desfile das bel,

dades lageanas Srta. S'llet�'

Chill!adia, Miss Santa Cata

rÜ'8,;' Srta. Eva Maria Lís

!lO,'l. 1'l1:i"s Hf!,d'?"r Santa Cata
tina Srta. Zélia Maltnverni,
Haiilpa cio Mate de Sant:'t Ca

ta':;11:�, a Diretoria eh ,A!iso
r,i3<'ã0 �n:':11 l1')S \!1�f)rrnou
Gt�e ff)�.'�""ulf1rt1 rOlPlite lJ!�ra
que dcs.filem E'111 nossns. C1n

beR, para Que os tlj1"isf'l,S

POSHP,Jt1 ,r,orL"e�el" aS- hclda·
des lageanHs.
Ei.n pa)est"'a, (!.om o.' �rn

nista 'Soci"ll ,T.osé Hélio Gni·

clalli,' Que 8sH enc8r"oo'r'rh')
o.as promoções sociais da 1.a

Exposição E;;tadual de Ani·

mais e Produtos Derivados,
este nos informou que taP.1-
bém desfil<;lrão em nossos

4.°' TABELIÁt}
r-)r,'" ',fOrnA

.

I.,{;, .", j, �

RUA. CONSE
:J-lFTPO IvJA

F''f?,A.:{11

VENDE':SE'
. ,

/.

. ;'�or, 'preço. de ocasiíW c

ml : pe.r:feioo es�ado,' uma

:.maquina. de lavar roupa
ma.rca �1'RL'\lÃ'�.·� •�ma
mesa elastiea' Ç(]'l1 5 cadef
�;4-S. Ver � trata.; na Rq<l
l;\raLi Vaz Cala.do, 421. ;10
Estreito ..... }'onc 6362, com

Egídio Amorim ..

(

. i
';: - -i

!
I

j
- I

!

J
Aqui vai. outra idéia [), Co

rniss90 de Pi·omü<',ôes fld
ci.ai.s d,. 1.0 F�j.:p(Jsição Est�.
dual de Aninlais e Produtos
Derivados, que é a de' que
:Jojam também convidadas pa
.ra o desfile das belqades ,lá
g'Jsnas a Srta. Maria V�len-

, t.e, rec,én�emento eleita .'�NIiss
Universitários" na 'cidade de
C1.xias do Súl, . 'bnde

..
'

estij.
estudandQ, e Srta. . Arleide
R.::ll11OS Guedes, Rainha da

, D.ilião Lageanfl 4�s Estl4.da.�'
,t�s <"lÍLEJ,

Em pa!es�ra com o' sr.· dr.
Afonso __lberto Ribeiro Net
to, Presidente q.a Associação
'Rur!Jl de Lages', este aos 1�
formou Rue e�tá t!'atando

•

'/

'

.

I
-�

1M.I- ",

i:
G,�:: ! '

'4e um Contrato com n TV . ·Uün1:L"l. do casal Sr. e Sra.
Píratíní i'pô'rto ...t\lcgre), pa- ,Al.'y Br()�(:_hcr. Servlrarn de
Ta.: que sejam filmados os padrinhos o casal Sr. e Sr3.
ff:st�jos da' t.o Eh-posiÇão Aldo Koeche Varela.

$!3tll4u� de �ll�is e PrQ
ü�r�'$ Oe;'I'·8{[Q8. J'llrcina:

��. 139108 eàbanhelros de La- i�P'_; 18 '�"S frn russa cidade
��es, .

I já estú se tornando dlrícü
de conseguir lugares _par.' I
.,� festejos da 1.0 Exposi<;ão
'f:lstad-'la!' de Anímais. e Pro
dutos Derivados.

. FI' "".iigP passadc na pi:r
':i�,iit"ipal recebeu'.o nome

a'c "!us�:tra '! 'h. g'a rotínha .- ü-
� u ••• �

* •
..

�
•

) , )�- \o ,

�=-..�- "". ,-,_·_"--:-·
__

·-:--
...__

·t'--_·_-�---_:· -�:

, '

REMIINISCENCIA
( i UM SONETO CLASSICO DE ERNES

TO'-:Xi\.VIÊR DE SOUZA, no dia de seu na.a-

Iício, 1 de'nov. de '19G4}.
.

\ /

I'

Sempre que eu passo numa rua antiga
:r reconheço velhas residências,
Surgir eu sinto em mim reminiscências
Df . uha- aurora feliz, risonha e amiga.

I

"\il1'"o hondow e de mcHOi' fadir: I
'r.'I 1 " 1.J -1 A •

;'. (;� sauQ_osa e úoces COJ.'3rp acenClélS
"

';_la(ll�a 'dê ·amor dó qual as veemências
A essência humana francamente o diga!

Triste recordo a minha mocidade
E no méu coração tenho saudade

. D&que.Ies belos' risos matinais,

rTGje meu, Deus eu ..vivo tão somente
01hatdo as fJôNs de.um' jardim virente,
·Lem.1)randá os apos. qjJ:� não voltam mais!

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

TERRENO
V'ENDE ..SE (ou ,trocajse por um auto�

moveI) um" tfrreno
-

em Ban;eiros, a b�ira do
asfalto (pa�sando luz e força defronte) em;
Barreiros; no. Jardim Cidade de Florianppo-
"lu;, ç�m 75 nietrqs de frepte por 24 metros

d� fundos, pertazendo uma àrea de 1.810,49
'n;etros qu�drados. "equivalente ,a: 5 (ciMo.)- i: •.
li.�t(s. Tratar com o telefone 3257.
,.

13-11-64
........... , _ -'--------_.-- ....

,
.

\

IMPRESSORA

(

\ desenbol
éli"hê.

�?Ihefos - totÔlogos
cartazes e carimbos
implnsas em, geral

I)opeloria

\

!MPRESSOR,'l MOOÊlO
IJE

ORI vAL;)l) STUART eTCIA.
tWA DEODORO !'tI 53-A '

�ONE 2517 - FLORIANÓPOL.IS
- .._

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Wascoo:ceUos - a mais bela brasileira Co(()aç�o das Rai nhas das Debutante�je dasi,Orquídeas de Santa 'Cala�
'i

riol! 1964 Mesas na Setretaria. jo'C�ube/
Aprec-entáção d� Miss Brasil 1964. Apg�la
• I \.

•

.

.

,',
.•

,

"O EST,ADO'" o �b; ailíil&c DiÁriIl1l de' S:m� ca�a
��--���=-�=�======--����=-��==����������==��=±=-�----=---�--=-.���--==�-=�=-==�====�====----�-----=-==-------

BAILE DAS

--------�--�--�--��7------------------�--------�--�---- ... --

-,

OFERTj.,�; J; ',:l
-. O L':" ç: Cf r A I" Z) AI ...... , ;)

OFERTt,S DA
( OFERT, " o fl0

OfERTA r» r'"', '.
v Lo' .....

Of,ERTAS DA
O f E R T·A.s DA
OF.ERT! S O A

I

OFERTAS DA
C F E R.T AS QA

)
.

'\

c: E h. N {!
...J ....

""'

E M 1.\ n....
->

C" .-

r;,1 AÍ:') ti...') .�
,

c r: 1«\/1 l\"N ,}0 t �\d

tios .L.u�J..lÜ.l�, q�� ...... "" ... _ .. '

'a llico.ugruencla - estuda'n-
te t: J:l_v�."�v<l. iOr!UCtlfl. um.. TL,RRENO CuM 45Ums2, O aumento· de capit<'.l
blhonhO lu;:,epan: �t.i.; � liue decorrente da correçao m')-

e Utvt:r, 11.<10. Sv 110 e:;�Uuall
,
Praia do yorte. Preço a comblnar. lràtar com netária fica sujeito ao im.·

t.e, mas ue to\lO l.Iras�!e.ro, dr. Iflávio, na H.ua .t'resldenL( Coutinho, (5;) põsto de' 5%, qúe poderá Sêr

es�ar fi, par al·t! ;l\'�::hl��. ':as pago em 12 prestações me'l

maiS su ••s m�nuc.a3 u.O jO- Apto. 2, ou à �arde p�10 fone 35v6. sais ou em 24 prestaçc',s,
go ua j,Jo ....Lica, ;"::>wü quP.-. de forma a que nenhll.ua
rd;n os wa�s i;�il ...auos 1e-

- -----�----

delas ultrapasse a qui 1:.:1-
. feu�yrt:s utSlla �I.-I;e�.. V'N'O'.E- (E parte' da média mensal 'LO

'l'oua vtSt; uU uoutrma, L.J . iucro ttil:lutável indicado
no eu.anto,. teril seus ieri-e- . .' pelo contribuinte ell' • s�u,
n!w;> ueH:..sop"'s e SeuS, :leal Terrenos localizados a rua Conselhel· último ba.:anço ou, ainda,

I
ra ...o,s ue"rCll'vores. Tamut'm ro'Mafra, 147. Tratar no Local. em tantas urestações men-

no caso a"llua \)S 11.J., c de-, sais quantas forem neceJ:!,'i.-

I C R
· � d '1 d �. C'"1hutei mwna POS.,fa.V, co- ,.; rias, para que nenhum:'! de- "\eV!S'Hl a n uS'sna e o'merclo

mo .Qtrteu�e.q':ld a.) S�gllnçio, las ultrapasse a 2% da m�-

grupo.. .1i.eálmente, �el'lJ.,!co.-
" i .

dia mensal da receita lmtr.'t de Santa Catar�na .

se que, a um' examl� .•nai:; '.CASA . O� '. APA'
.

R-l"AM'EN' 'TO da pessoa juri�ica, indic?-
, prOlUHUO ae :St!l;l te:x�, .9.s.J da em seu último bala )Çl'. A V I S O
a.c�a�ocS acuna lmpr,)\C- Procura-se para alug::r, na r:ha ou Con- o pagamento desse impôs

C' d h h· iaem. . to, no entanto, será à1sr:-n ontInuan O a c :--gar 'ao con eSlmell:'
Certo, n::::> f�:'�;."j_m "E�)ls- tinoite1 de frêferênéia moGiliada. Pago ate sàdo se o contribuinte 'l',lbs- da Direção da Revista da Industria e Comél'- •

quer UUVluas SOiJre! ,) ":1'.0 Cr$ 80.000,00 .. Favor teldonár 2276 -,
- cha:" 'crever, nos mesmos prazoc/' cio de SH�_ta Cat�r.ina" qee o hfdivíduo�OITO

ae que LOUO bni<;ileíro ,o.n qbrigações do Tesouro Na-
um pOüco ...e seüso pa::,rll1- mar Tte. l\iurillo. cional em va'or corresp ,n,.. BATINGA, anda angariando publicidade em
tlCO üeve, efetiv��el1te, in.;; ,v "12.11.64 dente ao �ôbro do que Sf-

nome da mesma ;revi�.ta no interi:r do Estado,teressar-se pe.Qs problemas ria. pevido como impôsto. '

POllt!CÓS _. e i1ao sO':l':lt.! esta Direção, se S-Ente na necessidàde Je
POl�biCOS, como econõmicós ------- ..-- PENALIDADES

/ prevenir c.s incautos de que o referido indi-
e SOC..a'lS - que envo.vem . .

a r!açao, especialmente na·

A' J SI' Chamado a at�rição 'para ,vídu<1 está s·sndo procurado pc Ia Justiça, cora

diflcil fa';e que o;rrt a�r.l.VCS ' nfôn:o, orge.· a um a vantagem da elevaçãlJ do forme edital publicado peio "Diár10. Oficial
samos E 'nara faCihta-· o . capital. pela éor.reçãomone-' I.

finna reconheci- ''melho� �rrt.rosàa:nent�
�

do
. Comunica a seus amigos que transferiú tária (não _ inci-dênci<i. do do Est'ado", edição de 10 de, outubro-·próxi-

iÍldividuO cóm êsscs fatos seU escrtório parà á Rua Conselheiro Mafra impôsto de lucros' extrao!'- mo, findo, por ter f�Isificado taloI1tirio (' OU-
atuais é que ('instem o�mals

No. 48 _ Sala 3 _- Edifício Bureta dinários e outras implic3-
1ros documenJos referentes à esta Revista.

diversos meios de (.li'I·ll�·l.- ções fiscais), o Ministério

çao,' pr�ncipalmente �) r{l,dio Caixa Postal 320 _ Florianópolis F'lorianó}:olis, 5' de 110Vef!lbro de 1964
.

e os Jornais; É, .re'l:mente R 'dA' G·· B .

. . A DIREÇÃO. '. atituae louvável da pl:!rt.e eS1, enCIa,. na JranJa alTeu,?_s, ... -,
-

.'
. _. ..'

, .".
i
"""

'''e rru"lrlue" ne«Ol'l."c··n;"'h'" . pl'O' 'clt:>. Sa-o Jro�c�"��.�'.�,������������������������������"'�"""':""��"'-"I.:1,1...�_···4···�·,"'····tll1·"'�,··6.)�4.·..�.·...���������''··,t'i]"I"i;·�;"'�,j,;;(:�c*�:1t�ijjtf.,�b�;�,.'.,�-I:it�.;�",:f' r,�IJJ."ijJi1J;i:�}'; ;,;,�;.," ,jU4"H1:,/�i\;ij�" "';i",::;'Lr:)4J� ......._...-.............-. --� -?;'���h";,,:,;, ,.)''1<

. Dicionário aüadrado
I .

,.

(Humorismo quadrado)
ENO THEODORO WANKE

GARÇON
'''Gal'çon, me diz por fineza,

I

1, f'? 'f' "

chove· a ora. � ... E avor....

;'Desculpe, mas sua mesa
r -'

!não esta no meu setor .....
I

GIRAFA
"Mamãe, a girafa tem.

"1" "M 1 ' filhi h !"nene: _
as c aro, 1 m 8.

"Ué.... pensei que pudesse
ter apenas' girafinha. ..."

ÇUARDA-CHUVA.
.

O guarda-chuva me serve
,

\

bastante, é claro, mas isso
ais se compara ao tempo

m que esto'u a seu serviço!

H
Vive sempre tão calado ...
Que mistério o cercará?
Só se ou�e 'em gargalhada ..•
- Deve ser um doido, o H!

\ !

HONRADEZ
Honradez,. moléstia, grave
tatalmt;,.'t1te p.er!gosa,
que, _; louvado seja DeusL
nãó é l\aoo-eontagiosa!, �"

." '�

HOTEL
,

"Eu- q�ero um quarto e um bapho!"
1t o hoteleiro. com linlia:
"O, quarto lhe dou. O banho

"

h ! "terá que tomar sozin a.. .

I

. Do livro \ "Dicionário Quádrádo" ,ed:ção
da Livraria Freitas Bastos, ex. Postal, no.

899, �uanabara.----------�--------------�

Clínica Sta. (uzia .

,

DR. NORTON MARIO DILVEIItA DE' SOUZA

ANTONIO LUIZ MOURA GONZ�GA
Doencâs do aparelho respiratório

AS�la -' Enfisema - Fibrose I

Alergia - Testes Cutaneos

Nebulizações com pressão positiva intermitente
\ (BIRD)

Consuita com'hora' marcada � Atende exclu�ivamerite
na especialidade

.

Ave. Mauro Ramos - 209 - Florianópolis - Fone :2963
..__._--' ,

, �

_� •. _4.__ 4 .__

Colégio, Catarrn'ansa
EOiTA_(.

Exame de Adnússão

,
Acham-se aber!;::ts as inscrições ao Exame de Adnússão

a La série gin�sial do Colégio Catarinense.
\ Inscrição: - 10/11 a 24/11 � 1!}64

'

f' Taxa de inscrição: CrS 1.000,00
.

Realização: 26, 27, 28 de novembro
Expediente. das 3 às �l horas

CÍdS 14,30 às 19,00 horas

Horário:' Dia 26/111 - Português - às 14,30 hords
Dia 27/11/ - Aritmética - às 14,30.horas
Dia 23/111 - Conhecimentos Gerais (Histó

ria e Geógrafia) às 14,30 h,,:as
I

Haverá 'omellte provas escritas
, •

. 1

DOCUMENTOS: Certidão de Nascimento (o candida·
to deverá completar 11 anos até 31 de dezembro de 1965).

, Não se aceitam Certidões de Nacimento "para fins esco
lares", ou b ....nilares, nem pública forma: :

AtestaC:. .:> de sanidade física e mental
Atestado de vacina recente '

To�os os 'documentos deverão ter
da. "

Florianópolis, 8 de nov�mbro (le 19611

Hal'tmann - Secretário

.�
,

Guilherme d;e' Soa..a te CiOS problemas polítícos ric)llum vitae", no estace

que transtornam s eu país, iecimento em que rruuta e

Por ato' do Presidente da. exprímir sua opinião 'ou estuda. Esse - íreíto é 'l .bre

República, baixado recen- lançar uma crítica', evík-n- tudo assegurado pela cái:IS
temente,. foi extinta 'a L- temente construtiva, sôbre títuiçã� Federar, no § 12 de
nE10 Nacional �o· Elstuoo,t!·- ditos problemas, -O conjun- 'seu artigo 141. NO momento'
tes, a famigerada UNE. Tal· to de críticas, opíníõcs, pa- porém, em que o €st,t'.<lan
fato vem confirmar mais' receres, seja CIos entendi- te passa a místur-ir delíhe
uma vez que, onde se .nül- dos no assunto ou '::a :I. ,s- ra:iamenté ou não, proble
tram elementos de mau ca- . sa popular; chegar-i f3tjl-' mas estntàmente re.acío
ráter e movi "os por ins�n'cs mente aos ouvidos do Jo:hr ,nados à classe que êle l"�

princípios Ideológícbs, . 'iiii público, através desse' efi- presenta, com os de cara: �r

germír-ará a 'ler" Í>�tf! da Ciente veícu o dê dívui., ação essencialmente político, êle
-.

subversao da ordem e �o dos problemas econõmlcos exorbita de suas runções, e

transtorno e uesasso.isegc po.Itícos, socías � uma na- por scmeihante transgris
da sociedade. �,," acima LÍe ção.: quEt � a opinião PÚbli_:' são deve sofrer ás conss-'
tudo, vem provar, irretuta- ca; A ninguém é negado es quêncías naturaimen se fP

vélrnente, que nao Cabl! RO s·e direito', Contunq, dai a sultantes de seu ato, qual
estudante imiscuir-se nas participar atívaniente nas seja, entre outras, e prín
manobras políticas que teu manobras políticas de úm cípalmente, a' repressão) <\0

lugar em nosso pais. pais, a dístãncta à relati- 'poder público .. Os '\rgãos
A runçao precípua, do es- vamente grande. E. qua l(�!) estudantis sao inerentes à

tudanté é estudar. No mo- /lOS referimos, não ao P')VO natureza mesma do estu

merito em que êle começa' a não ao cidadão, generrca- dante, e como tais lhes é

relegar a segundo pla'w'�' mente, mas ao' elemento es assegurada ampla !:?l\Jt.eçio
.suas obrigações e deveres "udantíl em partícular, essa e autonomia, nas e$fr,f'1�.5
os quais ele e suposto

.

de drstâncía aumenta mais aín de' suas respeenvas <;'(lmpe
exercer como tareras' úní- ca, E' fora de qualquer du- têncías : O poder de delíoe
cas em sua vida es.u 'anríl vida que os movimentos pc- ração dêsse 'órgaos, portan
no momento em que seu es- !�ilCOS estudantis, corno IJS' to, é Irrevogável é íncoutes

píríto começa 'a ser ab , �l� que se verificavam u't:ma- tável, em relaçao aos S'"US

vido por preocupaçoes . ,i -:« mente no Brasil, visavarn a ' componêntes.· Se eontu-:

ramente p� ítícas, quando objetÍ'vos outros que os de do; tais 'agremiaçõe::; lo!'e·,ú
o .e'studante,'

.

no melo 'de catá,ter essenctalmEmte tS- diretamente oe enc:mtro

}lmã carreira que pr01••ete tuàanÜI, impregnados qué aos interesses da fi9.-ção, em
'ser :brilhante.e futurol!jl:l., i� estavam de pro Jagandas lde f.agrante exorbltaneia ';e

meça· a 'se se.ntir pra'!)' a ológicas. nada recomendá- . suas. funçoes,
.

como <; ilced?u
outros compromissos qlÁ0 \:eis. À isso, leva, com efei com a UNE, é licitlJ q\l.e .)

en-::>lvem a' vi�'à )0líticJ. h,. a intromisss'o do �stl1- poder estatal tom'e caént
cril_Si; quando\,ê1e vai ;>'1uc:..J dante nos intricados pro-' cas próvidenclas contr1l.' as
a pouco sentínao-se Jetcn,- blemas de· ordem políti �a mesmas, para. preservar j

cOI:aJOSo em relação' aos qUE; grassam no país. SO- pais oe cair no cao') �la H,-

seus es�uaos, alegando ca- nJe,nte a políti,·os éle pu�st) narquia política e d1:> ex-

rênc� de tempo, e q'H 100 f�rme e mente :"na é' c'rodó. tremismos ideOlógicos.
se percebe que esse' te I >O, 'resolve-los satl�tatóriamen- .------------------------------'-----�---"--------------------------

��: :s����: ��id��l�;:r� teoutra alegat;',(), porhnt.o·fp.;-all�m pOU'CilS"; d i�s' p!l�l 'en �'Jr' rd"[ ;��:::e .:..�: '::-pi: ��u�;:;''tm:;�u=e���� : 'ii I
,',

li J lf
"',

u Il.. ,

'

> jl�� �oÍ;4,::.f ..
.. nhas. eleitorais, mov!mcJatos' dante e polltica ('9nStl uem

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

I
.

.

�;Ê;;�1i�� ����i���:f.�:1��s'O pr,BlO: ·de. ReVdlid�çi 1 d1 A�,�vu
pecí:uca. Nu�a ClaSSIfica,.. qessa tese, l�nçarem a 'er Rio, 10 -;- O Minist.éri!J da. original dos bens :'0 ""Uvo Entre as sanções fi.gura dev�do e, ainda, a perrb. dp
çao grosseira poat:ri.l.:I'!: ..

:, gunta: "a quem entio. in- Fazeuc.a esta chamanuo a imobilizado das pessoas j:l.- 'a correção monetária do direito de optar pela alllu
enquadrai: os· estudanti:'s cuÍnbirÍa dirigIr os des':.:- atençá.ú nas. empresâ.s para' ,tídicas; a ser procedidJ na ativo imobiliza:!o, ex-oficio s:ção -q_e Obrigações ...-0 Te·
em dois grupos: os estudan' nos 'oas assoclaçOCi> estud3,l1 a urgência na correção ffiO- forma prE.scr�ta no Arr.:;o com exigência de mu tta souro, em substituição ao
tes prÕpriame�1te ditos, e os , tiS,' CIOS gremios e dirt:toúLs netaria do ativo imobili:zl- 57 da Lei 3.470 de 19;58. igual ao valor do imposte .i_)agamento do imp.Jsto.
es�uu;a.ntes-po..�.,cos. acadêmicos, ..as entiúl;H!eS <"0. Ainda no corrente exer-

Alegam os d�fensores d'q, maxunas que represent.am Cicio, as pessoas jurídicas
tese da particlpaç�o d\) él;- d� mouo partlcul�.r os ·..:,s"ci.,- deverao p/."úceutr à 'pri.llei
tuuan�e na VIUa'

.

pout!ca beleclmenloOs de" curso Si�-' ra corre!(ao, fazendo retle- Estao excetuadas . de�3a
de seu pals, que EerllL ai:>s4i PehrQ,.e ae mcno generk) tlr, em aHf:ra�ão de seh con regra apeuas as sociedalrs
dp supor-se :um estudarlte o' cstudantaao urasüelm?". tráto soclal ou de seus cs- de economia ,mista, as con-'
de cur� suPerior, inaxiri:te AO estúllame rpS.í.JonCle •..a- tacutos, o aumento de capi- c€ssionárias de serviços ?ú
de uma faCUldade de ·ilrei- mos,' e liao vai lLssa ).(:':>- tal que aal decorrer, ;tGe a blü;os cujos lucros não ex

to, que :n<l.o· estl'TeSSe ii p'ar posta a .aparente incoerên- 2a, qumzelia' oe novem:jro, cederem a 12% do ca\)'C::l,l
aos crUCiantes proo.àmlas e.a, que e:a, mz SUpO.l·. íalval1UO, .fJortaúw, apcu''l.s e as pessõas jurídicas cujo
PO!itlCOS que atlió"m a r,a- Ere�lvameüte, ,1kO s� ne-' 9 olás para tc!LJ1ll10 ao pL'a • capital social n:a_izado t:J.O

çáo; qut: ta. talo() someJite na o Ulreito, e mei:lmo a r.e- ZOo exce. er a 50 vêzes o Salário
poúeria preJUnlCu,-lO' q:utn� cessiCiaCie, quê aS;:'iste ao es'_' ;;

mínimo fiscal.
op, l.iacuarel tOfmauo, y!'on' tuua.nte, ue ter orgaos 'de A lei 4.357, de 16 de j 11l.ho Essas emprêsas póderân,
tQ .vaia C.M:rCtl' sua v'rc('s- de ref;réseútaç';'o liOS ll\�á�s de 1964, iI.st�tuiu, em ';ar3.- no 'entanto. efetuar volu�
S�lJ, J.1..0 ",uu,L)e�é C().;iÜ âg�r 'possa reUulr-",e com o �ltO (oer OOi'.l;.all..Jr.o, a COl'l'c:'ç«i) tariamente a correção mo

.no .ra."o u<l.,!UC!c$· "�c )oJ�';- ae reSOlver os prc.;'Lic:mas mone"",r.a à.."ua! ao va.ür· net.",ria.
mas pO.L.t!l..uo, uar..!!..L s'J.a concer.u.eutes ao seu

..
';L!r

toll<U '5••vi'�uCl>l. !1,' r"Spt!Lo

s ::: �,,!J .1 �j /..1
SEM A !� D.

SE M A N A

SEMANA

XICARA COlOREX
/'

,PARA I CALDO CADA
I'

,(r$ 590,00

A FORMA CERTA DE FAZER ECONOMIA

EXCEÇÕES --_._-----------------

. \

Assfm�lé[a Gera]' Exfrao.rdfnária
CONVOCAÇAO

sãó conv,idados os senhores acionis4-as
da PERDIGÃO S/A COlVIÉRCrO E INDUS
TEIA a se r.:unirem em Asser::1b�éia U _;r.ll
Extr(:_oÍ'dü�ri2. a I ea2:i.:2T-S:; ,à.s 14' (q�_ª�orze) .

Lcrtcs do dia SO (trjnta) do corre:::'lle mês de

ncvembro, c m sua' sec:,e social, à Rua do Co
mérci'o, 194, nes�a cidé:.dê de Vid.:.ira, Estado
de Santa Catarina, afim de deliherarem sô
tre a· seguinte

ORDEM DO DIAVENDE-SE IMPOSTO

situado na a.) D:"scur�são e a;_Jrov&ção da Proposta Jus
:ificativa da Dir, toria, rara aumento do .Ca

pital Social e cons.;::quente alteração dos Es-
.

.

� I'

tatutos Sà:iais;' '�

b) Ou:ros assuntos de inJ erêSSf da soéiedade.
Vid_ ira, 4 de 'neveml:ro de 1964

A DIRETORIA.
'12/111 64
I

;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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P"�i�ão �e [(Dili�h in �o �ran�e p'arti�8:··ne�8t�JS �feSgBtes
Coesal e

I dísciplinada- povo de Pomerode conhece capital do EstalTo mas es- vir. ao município, ofereceu-
mel te, os'membros do di- de pé, por suas atívídar es tava representado por seu do a capacidade de traba
retõrío tio PSD, no muni- na indústria, comercio, Ja- Irmão, o jornalista .Jorge lho e honradez de seus ho
cípío de Pomerode compa- voura ou magístérío. A.- cherem, mens. O Presidente Mário
receram, ontem, a conven- guns buscam a\ reelelçào, Além dos deputados es- Jung traçou as coornadas
ção para a escolha de .seus credenciadós pelos servi- taduaís mencionados. es; de uma campanha limpa e
'c!'!,ndidatos a vereadores. ços já presta os. (tiveram·, presentes à Con- vigorosa ; o deputado Abel
'alo eleições do dia 10 de J<:l' Por último,' O· sr.. Nel- veneão de Pomerode os ve- Avila ã:os Sa'ntos, homem
neíro �cre 1965. A chapa V1- son Pedríní, ltder pessedís- readores Afonso de Oli-. da região, falou com avi
toriósa obteve a unanímí- ta' à Assembl éía Legtsla veíra e Osvaldo Olinger, 03,- vença de tantas campanhas

. dade dos votos dos .conven- va, marcoti a palavra
.

de ambos de ,l3lumenau, o prí- exítosas no grande Vale
cionais presentes. A pala- integral apôíc do diretório meíro respondendo vela... do Itajaí; o deputado Nel
vra dos oradores' deu a regional. 'presí -lença 'do Diretório d8.- son Pedríní leyou a pala
medida' da união pessedís- Homem do oeste, tradu- quela cidade. vra da' irrestrita solídaríe-

. ta: -todos estão ímbuídos ziu ar solida.ri�d.!tde de sua E' a: seguinte a chapa de dade 'dos pessedístas da re-A recem-nascida E' .seus, venturosos p�-. do mesmo propósito de vi- região aquela colmeia' de candidatos à vereador: Au- gíão do vale do. Rio dos -PI':
tóría O presidente do (]ire- traba!lho fecu!Jdo, enera- gu"sto Guilllel,"me Sohwanke xes e.' o .aalof do apôío do
tório, sr, Mário J1.J.ng, �l-

.

vada; no vale do ItajaI: Amo. Japdre; Curt Passol; diretório 'regional;
'. brindo a série de díscursos, Como, seu antecessor, . o Fr,e�emar Ko6h;

.

Hurry Ra
> concitou os, -candídatos a papel do PSD na RepúblÍ.-

.

hn;' Mário Jung; servrnoVaí Construir ou fteioj�uia:; .,

'

uma chapa alta,' nos . niol- ca, como fatc!r. de . equllí- Caédtke' e Vidal Ferreira.
. .. des . pessedístas, de d!álogo brio e presenca nas' �ran-.·· 0r: FSP·· está, de pé. Vibra' A·S'('.I:NE E.,.Consulte Nossos Preç0&.' J Ifra••co

.

e honesto." Falando des decisões '''1.acionais. '

.co� a realidade, administra
e Comen I(l iVI'·bdUi'gú.'c-r: A '('LAs: s. \ .t seguir, o deputado; Abel Informou q'1e seu colega. -tíva de Se.
Rua Deodol'o' N 2').' . ,':.' '. Avila dos Santos anaíísou de. bancada, o líder gover-

. O pesse+ísmo de pomero-
'; a chapa.. na qU�r' se Incluí nista Dib C:lf'rbm, não pu-. -de vai a: jornàda eleitoral

homens . hóarà40s, qU2 o' derá compar( �ér fa;cil .ao de.jáneiro com o.lhos fixos
surgimento ,dE' fato poHn�o . ná prÓxima eleição de Pre
de 'grande importância: na', feito_' Bibe qu� pode se.r..;

\\_',
-.

J
.

..:_.__.
.

,

(IHE·RONDA
Era coml'm, termin�"da.

a sessão OUyir pessoas fala
rem que n9da haviam en

tendido ou rec:J,marem p;)r
não saber qutm era o bo
cente.
Em primeiro lugar devo 'Tod.o o filme até af!_i

adiantar qu<; qe maneira aI' lembra,. de : certo' mod') a

,guma interessa saber quem 'nouvelle-vague devido �o

seja ou dei�{e de 'ser o) .as- modo, de· como f0i fil::lW.d".
sassíno. Ntuil resumo: Quantas
A, primeira vista p fiime pessoas estavam envol'J:aas

parecia nã-o, querer .ch�a.r ditetamen te na história?
a um ponto

. determimd.o. Três� Então:

Spmente ao encai�ar ,�ertos O que fazem, como s::! re··

fatos é que se. podia arde- laciõnav!Ún com a fam'Üa
nar as, conclusões. do menirH>, desenvolvlmer.t,;

do crime, ptisao, inve;,;tiga ..

Vamos primeiro armar �ões e· volta ao passado.
um nenaco rio filme. Vemos por aqui que a r>e-

.

Cavatte t0mou tres pes- quêi:lcia 'dada' por Cay tte
soas de pà�ion9,tidades di- é a mais correta e -1, qu�;
versas e aol" ·moldes. da nou dá lJlEHhor visao da hist"li't.
velle-vague desenvolveu a

. Antes do julgamento.
-

o

hist6.ria.' dirétar 'mostra-nos u� diã-
Inicialmerte, mostrou... 'ldgo entre -o· juiz e o pi',-

nos a OCUDI') �ãó de cada Ulll inotór bride já aparece �on

dêles e o q'1e cada um rl'e- frov:érsia a 'respeito' do ca·

'l,es tinha 'ehl relação à f':l,- Sb. Um (JUIZ) achando r,ue
'm,Wa que Ht ser ati'1giqa "não POderia: conden", ÚJ3

.

Após este apresentaçÍÍc9,
.

pais ãtmgiria um inoc ....lt:

desenroÍa-se' os acont;�ci-
.

e o outro achan.'·o que de
mentois. quI'

.

culmi11at9"m V'eriam pagar pelo cnme.

com a prisão dós três tipo:; O povo 'na rua quêr a con-

citados. • dE!nàção.
Esta passagem pode ser Cayatte focàliza após· em

assim resumida: rapto da Cayatte focaliza após em

criança e P0"1ido de rec;ga.- 'alternação com os réu;:; o

te, IJoUda ao par Qoe:; fat.Js jutadõ reUr1ido' com o iui�
entrega do ilnheir9 segun- para de�ibe�ar: a sente�ça. errou.

do comblna<>ão, p01!Cia apn: ��ta-se que o jurado de- Cayatte tomou ê�se cxtre
ta para no momerlto dese- sorIentado, sem saber co- Imo, quase imposstvel não

jap.o prende� 'os bandi�o& e mo decidir, enquanto na t')- 'para fazpr-se um. D�"simis
salvar o menino; � aqui há mada feita aos réus seus ta, contrário a justiça e

.guebra do l1revist6. A po- diálogos é para aurr{entar �im para abrir noss'), clhos
Ucia nào, cor segue ver a ci.ta a dúvida. para as· iniustiças que !l :ius
pa do carro.' pat.rulhas ,"e Ch'ega a haver des€nten- tica comete em certos casos

param-se para a persigui- dimento por parte dos lura- oge não tem certez?. se os

ção, morte de um guatda de dos ·que. por fim resolvem sl1�nejtos são culpados e 1-...:...--------------'---,--'-----.
rodagem QU':l foi perseg-uir fazer 'votacão sobre várias t.oma uma\ de{�l�ao pq a nã.o ESCRITORIO DE ADVOCACIAo carro sem saber da hi�tó- idéIas. "I '

deixar tr�sPà!'ecer 'sua in-'
'

"

ria, mais após as.sassinato Na: leitura. da sent,m!;a, canacidarl.e., DR: NILTON PEREIRA,da criança, persiguição em os jur'àdos focaliza.Nos com No nosso caso po(lcria seI."
lanchas e- prisão . expres'sões que mostram in oup y,pnhuní. dos três fosse Advogado
Vê-se que tudo isto pal:''!- certeza, os réus sob tensão culuado. ABELARDO

.

H. BLUMENBERG
ce. ser muito forçaào e prln nervosa, os assistentes com Muitos são presos por es-
clpa1mente o que se segue. ar de que queriam à CGD- tarem no local do cri.r.e e A. HAHN
Mas há um causa. dena0ào, é dito: InocerItes. uns OUfl parpr.pm mai<- sus-
Eram dois os assas'llnos,

\
Daqui para frente é _que Deitos são preROS uara sal

m"l� silo tres os presos, am- poderemos analisar o' filme
bos vestidos semelhante:nell mas antes vamos ver r':tpi
te. damente o que houve para
Ag-ora é que Cayatte co-' podermos' concluir..

meça a se defit;1ir, e sur- O povo revulta-se e quer
ge logo uma pergunta> . fazer justiça por si, o JUiz
Quem é o Inocente.? e jurados não podem aban-
Agora, será que foi isto danar o tribunal pois estão

que Cayatte perguntou :1 si ameaçados.
mesmo? O juiz manda que levem
Esperemos. os réus para fora numa ca-

Vamos resumir mais Uo11R. mioneta fechada que podü
pequena 'parte que se se- ria sair sem fazer suspeitas
gue, para Qllanrl) tivp.- ',' ,'. para que 'fossem colo'!ados
uma idéia da história po- em liberdade .

.

dermos analisá-la. Na camioneta focaliza, os

No interrogatório os trFls
.

três e ouvé-se de um times
confessam q1,le. estavam na que sempre seriam marca
'noite do crime numa hv:a- do'" pois esta duvida o') �a
te (Tam-TamY e isolaA. vil! de acompanhar.
mente co..,ta' l' hif't">rills ", - Uns homens que espera
melhantes' ollde cada.. um Vl1m numa esquina atacam

culp�r os Jutros. t.,,�a;�tQ'. ·abatem ,()_ '�l�of}lI.:;. ,'e Jorge. Roberto Bu.chler
C!u� ,quis, reagir' e coJqc.a,p.1.,. ,:", " .;,.,

,�/ •. �-t_�, ....... ;� .. <.'_�' '_

Particip�ção
'Está em festa o lar do s:. Walmir Moisés

Dias e de sua exma, espôsa dona Irma.Mario
ti Dias, com o nascimento de uma menina qn(
na pia batismal recebeu o nome de ROSEME
RI, ocorrido no dia 25 de outubro PfA�im(.
passado, no Hospital �30 Iogé, 'em C!�::iu;'
ma.

/

pais os nossos cumprimentos. ;

I
'

,
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lnd

-
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\

.
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COM:ENT!\RIO CINEilfA
TOGRAFIC'O DE JORGE
ROBERTO BUCHLER-

Depois colocados em uma

mesma sela tr!l!vam um d:.á

logo que deixa os 'P0!lciais
\

que escutavam pelo micr.J
f(me colocado nela, a!ncla
mais atrapalhàdas.
A semente da dúvid:1 €S

'tá lançada.
A seguir é examinado '1m

pedaço do .passado de " tda
um,' pedaço êste que poderia
,ajudar a solucionar o C'lSO.

.,

DOIS SÃO CULPADOS -

4ireção de André CayaUe•.

, \

APARTAMENTUS A VENDA .

• Temos apartamentos par!,) pronta ano <lga. Pode ser ocuploldo amnnhã -
: tltros para serem ocupados em Maio.

.

tASAS A VENDA I.

1
, '

.

* Casa Nova na Praia de perequê _: a mais l.Índà casa' da praia - ainda Rão
habitada - 2 pavimentos - no térreo: sala ;- 2 quart. ; -'- co.ililba - banheiro -

garagem. Em cima: 4 qm..tos - 1 sala - vapí'Iuia na frénte;e terra�o nos fundos.
.

preço facilitado.
* Casa na Praia da S<:ludade' - pou6o uso, medindo 6 metro& de frente por

6 metros de fundos, com 3 quartos e de::nais dependências, casa de rm.deira.
.

• Rua ·Vereador Batista. areira - casa com ;i quartos, sala de visitÍl.s -
l&la de' .iantar e demais dependências - T-3rreno méctindo 12,50 x 21.26 metros.

�Rua Sal' '.a Luzi.a - Magnifica prJ:pneda� de fino aeabamento para quem
tcseja boa casa e bar.) pom<:lr - jardim hem �utdado .. ainda ho�ta ampla -, v�n
�a por motivo de viagem., ,

.

I .

• Rua Tobia� Bnl ret.o grnndf 'RSI'l? pa\'ilnentos dE' 120 m2 - todo·
mnfo'!'to. Fácil transforrmH em duas

"

.

. • Ru.a. Theofilo de Alnleida i\n'pl!l 'as!> "azu. 130m garagem - ..ancho
"'Ol! fundos - preco vant.ajoso.

• Rua· João Pi.nto c... E:dificir CtUf> ta? fundos (lO cae!' Liberdade. Grande
'Portunid<:lde para

.

renda

·Rua Tenentf' <::;ii' eh" ()reçn .10m - ponto resi
'''ncia) e come!"cial.

::asa ,'Ol11 .. lua rtol' - r�tjma loclllização COIr
,

• Rua Maria lülis Frar,el'
'lda vista.

* GrandE: propriedadf> np. LagôII ,

lletrO& - preço de ocal"lão

rERRENCS A VENDA

II-mreeno de 93 x '100'

'. Rua A.!tÊ' rarnelff n' 211 '1:-' <\ 'rnnflO"m (riia N,,\ ai, lotf ctl" II � Ti

':etro!.> � oportunidade com "I'lm preço.
• Rua De!SprnhR rg>lcjn' 'pOr<' 'Ulv:' "'''flts ri( 'IIlP.tf . �oqueiro" (..ott

i., 15 x 40 metrns
• No BalneanL' Estreito - 2 'erreno," !)l1r1'R�OS mesmo'p..,r poucos

. ,

rias o proprietário dstani �qul para vende!
• Lotf' 1'J(1 IRrdi.n· '\t.Iâtj{�. BarrA'n.. fotl 11.,1.1 l59 medindo Lb a 27'

• TerrCllU II 'UI:> Gel JU!U1 P Ganz., Lote iI.O 2 com 10 x 24m '�ortunt

------.,--,------------------- -----_._------.",...;.--..,.-_._--

Quem vai .�oF.slr"ir F; sabe!
JANF,lAS D� C�Jnlr:1 E !'�1',SCUti\NTF!S

puErEiS � pr�RT'Õ[S. De ferro., do'!. alta qnalidad,
eslio pronlos.

-.

por preços mais eCiI)nêmft DS, ji
e' ,ii sua disposição� em:

LIda
� \ .

RU� DR. rULVl(i ADUCC;�� H.o 748
Telefone 6277
ESTREITO

•

�ompenssados de: Pinhu
Am�Ddoim
Loro
Cabren"a
Cedro
Faniasia "

Imbuia
Paà ..Marlim.
Gonçalo ..llves'·
Mogno
Carvalho

.

'80nOleo
e os famosos

j

DrVUlGU�
,"() ESTA.DO"

fogo np carro para matar
os l?risioneiros. Nesta cc!na.

a. cãmera afasta-se do, lo ..

cal em traie:mng deixando

aqüela voz anterior dizer

que' na verda:de sempre se

riam criminosos.
O quis dizer Cayatte com

tudo -isto?
.

Primeiro o significativo
tlO povo. ,

Na realidade haveria me

tivo do povo revoltar-se ,jes
ta máneira?
,

Claro que nã'o, tõda a ati
:tude do povo representava
que êles estavam marcados
pa'ra a vida com o sinal da
desconfiança e que somen
te .de uma maneira indigI�a
poderiam v:iver. Quem 1';a-,
v;eria' de empregar' algt.ém
que fora acusado de a;;";SB'"

sino e do qual quis o .l'r�..

tor mostrar C_om essa m I_-�
te.
Para Cáyat:�, na maiori�

das vêzesa ju�'tiça não tenl
capacidade de julgar ,tnl;

.

hmúem. com certeza e da '

a êle a sentença que mere...

ce e estragando a, vida, dés ..
ta pessoa, póis. mesmo in!'"
cei:lte haveria de ser 011:1 ·,(la
com desprezo.
,

No caso apresentad(' ve ..

mos um 'exemplo deste SClt

pepsamento: a incapacida�
de hum'ana; pãra julgar um

semEtlhante.
Algumas vezes age mo.i�

benevolentemente COm1 n'''s
te' caso outras 'condena. mas
em ambos os �asos terá. agi
do da. melhor maneira'?
Para c,ayatte a justiça,

va" a honra ela iustic·:;_.
Para não nos este1Jd"�':"'ws

V�1l10S oue f:a1rat.te é u:n

g-ranoe diretor e sabe t0I"
nar. uma história aU'1.ren
telYl.ehte irreal numa his
tnria real e tã'o comum.
Ef"itos tpcpicos (música.
fot.ogrMica. câmera et�.) .

estavam muto bons.
Um 'filme (me merece ser

visto e meditado.
Como vimos o inocente

ol!, culpados não aprespntam
lntere"se �o filme, 111 S·11G

.

por que ambos podiam ser

inocentes.
Se mostrasse o inocen:,e

cnl'l1O interpretariamos o fil
me?

Nao sei 'nem o que d!z(·r.
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jJR01EJA seus

OLHOS
use óculos

bem odeptüdos

atendemos com exatidão
suo receito de óculos

ÓTICA E5P,EClAllZ�D,t.,
MODlRNO lABORAiOR :

Clínica"Odontopediatrica
Dra. Iara Odila Noceti Amm:<m

Método pskológico moderno especia
zado para crianças.

Alta rotação
Aplicáção tópica de .flúor (para prev

ção da cárie dentária)
Atende também sr'\s.
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REX.MARCAS, E PA:ENTES
A�e.nfe; Oficldl na Propriedade

Inrlustri(J�
Registro d: marcas natentes àe inv�n

. nomes comerciais.' tí�....lo:j de estabelecim
insígnias {rr,.;,es de prl> j:agarid?

exportpções
Rua Tenente Silveira,' 29 _) 1o a�dar

Sala 1- Alt. s da Cas& Nàir - Florianópo
- Cai�a I-óst-2], $-.7 - rO"1.L 39U'-

e

SoIicitadores
ACÕF.S: CrVFTS. 'rRA'BALHTS"rAS. C
MERCIAIS. PREVIDENCIA SOCIAL, E

:Rua Conselheiro Mafra. 48 _ Sala 2

..

--------------------------�-----------r------�.�

DR, FLAVIO ALBERTO DE AMORIM
ADVOGADO

RUA PRESIDENTE COUTINHO,
83, apto. 2 - ,RUA DR FUL
VIO ADUCCI, 748 - ESTREITO

Comunica R 1I"�abertura de seu cons
torio no conjunto t:01, do EcÚHcio JULIE.,
Rua Jeronimo Coelho nO, 325. -.- Hoi��'
15,30 - 18,OO�

f

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia 15 de Novembro nesta Capital: Prova Ciclisfica 'Nazareno Coelho"
, ,

- ô<. ,.,.

Promocão da Rádio Guaruja � Bicicletas Monark. lnscricêes "vres.
,

_,

49 'ANOS 'DI LAIsUTA .REDA.TOR

Pedro Paulo Machado

COLABORADOJtf1]� �S,PEl:IAI�
CONSTANTE EM PROL

'ln SF;TOR, DOS ESPORTES," ' I

. ,

OE SANTA CATARiNA "4AURY BORGES - GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

LOLA.BORi\VultE� ",
'�Ul LoOl:�O - MILTON F. A'VILA -, ORILDO LISBO,o:
i\4'ARtO INACIO COELHO - DÊem BORTOLUZZJ

ABELARDO ABRAHAM

-'--- -�-------�----------

(ampeor:-ato
,Martinelinos

-

Prontos para>:8 Grande Batalh'd do
----------------------��------------------

'guarnições martinellinas .. com. vistas' para o
'

Com .maís duas 'partidas fícil até' aqní registrada. Na outra' partida desde- mando 1.052, pontos.· I

" .

prOxlmO campeoriatocatarirrense 'de remo �rosseg,uiu o campeonato , "para'os uozist-as [ogarum brada na
i cancha da Asso- , 'O Barr.ga-Yerde f(;rmou'

_._ ---,

P··ará que os ,'prezad,os' léitoresrsímpatizantes regãonal-de bolão, cujos r-'�-:- e marcaram: , " ciaçao Atlética Bar:',g�-VAi' e ganhou dom a -seguinte
' Enquanto o campeonato

"
- sulcados' afastaram def'J\i-

'

Georgi � 152; Cesar '_":!j4 de, o Barriga-verde, vou )'1 '.' equipe: catarínense de, futebol per
do Martinelli, possamter uma base real das tiy�me�te a representação Ceín', 10' bolas i, Marlo 134'. a 't�iunfar. diante dos Ati.- Moacyr 146, pontos, ,Harol manece paralízado, devido

verdadeir�s possibilidades do'SéU clube .
na.s da Bócíedade Atiradores do Pacheco 148, Cardoso 137, radores :pela díjerença \10 . do 157, Eurico 154, OsnjL!o ao recurso interposto pf.ln

páreo 'para. a conquista do Pedro 154, Pessi 57, Lange 218 paus, o que vale dízer . 166; Osmar' 153, Waldir 162 Metro'pol contra a 'deci':?to

disputas dos' sete páreos olímpicos que serão título, ficando agora. a con 14,8: . e H;ulTI?erto 59 (eul:lO que' o conjunto barriga-ver Aldo 161 e Ari 171, totalí- do Tribunal de Justiça iJes-
,

'd' d b 1 d
'

, .

d' 111')' 'd" 1 t· d 1 2'70 t tnortiva ('aj Federação Ca-corri os' na raia', a aia su
.

e nos,sa capital quista máxima da ci_dad8' bolas), sornan o . .1.u, pon- . eano, venceu com re t, rva zan o, pon os, l' -

, entre Doze 3 Barrtga-verde tos. facítídade. ' iDepois, destes resultados tarínense de Futebol, orrun
no próximo ,dia 22, quando será realizado a , Na partida' desdobrada Para' os Atiradores j.Jga- ,Jogaram e marcaram pa- a colocação p''1.S3;-J,1 a ser a dos do jogo Metropol 4 'I{

festa máxima do remo catarinense, No prl- na cancha dos Atiradores rarn e marcaram: ra os Atíraflores : seguinte: Figueirense 1, os [clubes pro
- I, " " ,

'
,

"2 F
.

133 1 I
'

D B' curam' cobrir os, deficit, rsa ,Na noite de hoje quarta-entre Atíradores e Clube Alfredo, 1�7, 'Hermimo h ,ranClSCO paus, II r- o. ugar. oze e arrigameiro páreo do programa, quatro c-patrão -a
Doze, a vítória sorriu aos Ivo 145, Waldo 129, Helio mínío 144, Edgard 117, 1','0 Verde com, 2 p.p, lizando Jogos amistosos, feira, teremos o início do

. - .

II'
"

f' da norScl '
,

' certame de voleibol ajul,'toguarmçao .martine ma se.ra tormac a,' por ocn dozistas por uma díf=renca 139, Nelson 114, Rt"ulino 155, Henrique 12,9, P:>ili 119 20. lugar: Atiradores ccrn
,

X X x - 'da capital do Estado. At(omidt R�lÍ Miranda e Ado.' É uma boa guarni- ,de' 24 paus.o que vale dizer 1�6, 'e Francisco, 154�-s,nn::ir., .Assís 129 e Raulino 1-26., so- 6 p.p.
momento, apenas o Cruzei-- que foi a par,tida':_Ínais dí-: do 1.()9� pontos. r

---�'---, ------,----,------

ção .Dará muito trabalho aos"s-eus, adversá- SENSACIONAL: Assim e que tem sido' 1'0 de Saco dos Límões está.

grande a movimentação de devidamente inscrito. '

� rios'. Acredito-que êste páreo trará 'os .apaixo- --o--
'

'�. .

� O' Id C R.. E D clubes por todo o ínt �'.':C'r

nados do Martinelli, ·Aldo Luz' eRiachuelo

.� r.
. sva O ruz X IJ. •. esmonte catarínense, com um puuh

,em verdadeirosuspense até o .seu final. Não " u.,,(]JI,J,:,��'d(�, do ((}dlJl°Y->à.o_ I
Está' sendo aguardado pes do Osvaldo Cruz do Es.:. do de jogos tntermuntq.r.aís- v • �ij � I:'. {. -

treíto e G,E, DESl\/rONTE," 'J'á .realízados e a serem efe O lateral Adailton, uma' , "

, com grande expectativa pe- L 'L\há favorito neste, páreo. No segundo páreo, ��l' t)�'/1 / (Y ," los desportistas do Estreito de Paulo Lopes, j6go êsse tuados. das boaspromessas do nos-

dois s ..patrão,. O Msrtinelli lançará mais uma I \:""i " L��fl/':/;_RA I e príneípalmente associa-r que promete ser dos Ir> 'is
- x X x -- so futebol, vem de firmar

, ..

---' dos do Osvaldo, Cruz T� c;:, emocionantes e que ser á compromisso com o Fjguei
vez Passig e Walfreqo ,a;P�sar, desta, dupla ser

'-,--,-'-�---

, ,'a sensacio.:qal peleja de lll- traVadO no campo d') Fi- Almirante Barroso, L\�fl.r-' rense Futebol Clube;' na qua

já bast;;mte conhecida, nossa, pois já çorreram Rio'_ NOV, (GN') Garrincha, JUlinho e,zab�âo tebol varzeana, interffiuni- g�:eIrense F.C" no sub-dis- �ílio Dias,.... Tupy, Amél'ica !idade de profis�ional .' O
Após �lguns meses sem as- estão canSados., fora de' f:)r cipal' que reunirá 'as equi- trito do Est,reiw, '.'

"

fGúarany, Olímpico, HercÍ- nôvo contrato do jovem ('1,-diversos,campeonq;tqs e'ainda 'é muitoresp'ei- sistir,partidas de futebo!, ma, ,restando-nos o extl'a- _�_�__ ,�__ 'r'Iro t"u'f,'Avai e"Carlos Rp-, tleta deverá dar. enfr,·;da
" tada. Terão pela frente 'os' irmãos Vahl que voltei ao Maracanã, par;], ordinário Pelé. Nosso fute-,

, 'No'fl'el"as .da En'fl"dade d'e Vo'le'l"bo"'I',
'

''rtatlx'' 'são os clÍ.lbes (ue na F,C,F. ain:'a hoje. se-
, assistir Flamengo x Âl1ll- bo! 'carece de homens de tem procurado manter em _ gupdo 'palavras do A,t,ual

,vem treinando commu,it'o "en·tu''-s'I·as·m,o' �e', ..."s- rI'.ca. Confess'o que,sa'I",cle-, a'rea' homens g'ol pois c.i
�

,
---,

",�� .• "�trei'rlã:mentós' reaIlzandJ -Presidénte em exrcí"io,_... '. ' --
� _.i '-. � -�' -o DEPARTAMENTO DE G'l.üifal -aos JôQ'os Abertos '

,
...

� l?e�;;m.çoS9S�m�snl.o,-de levar;-de VenCidá a chi -eepcionado com o futebol que está se' vendo aqui p
...
1) VOLEIBOL DA CAPITAL do' Estãdo de Santa Catari- tais jogos amistosos. Djalma Be:·tr.ndnL

I' d M
. 1'1· .

.

..

',

. :. ". e��regad? pel? cam;1eáo "tio são os club�s lutarc'm dará início no próxim�\ aia
'

na, mesmo sem consultar op a o artIn 1, sem contarmos' cOm o dolS carioca. lIder do atua! Cf'1'- pelo O 'Y 0, pelo empate, pe- 21 ao Campto. Citadino de Departamento' de Voleibol
s...patrão do Cachoeira que 'foi o campeão do - ta�e..

·

'. .

'

..

' la vitMia. de 1 x 0, aga�l"r:n� Voleibol adulto, dpenas uma, da Capital, vemdo a impossi-
d 'N-

, .

d
'

f
'.' ,," vom u'na defesa rnsegw'a do-se' a. sistemas defensivos equipe até agora efetuo'l su bilidade pela farta de tem� .ano· ·passa o. àO- qttereri o .

*'1"',' .nenhum e um -at;que sem il1fmÍ'aç�() para con�eguil'ém. vitórias a inscrição, o, Cruzei� de po, o Sr. Presidente declinouprognóstico, a ponto. a. dupla do Riachuelo
•

o' ,rupro':negrd' ria�a ,mais óli .empates. Anda ,!:PaI e 'S!tco do Eimões. A equipe' do convite.

como a favorita, devido ao seu"p e" f'.:' .p�detia,aspirar·senão [:, (ler beri1'maÍ o futebol cario(,'l BI-Campeã da.Cidade o Se-
"

.'

.

'
.r paro lSWO rota, que foi ainda amena. s�m grandes clupes, com te de Setembro bem como

.

EM' NOTA OFICIAL DAextraordinário e é( sua tecníca
. aprimorada. de" lxO;' O Amüicã' foi mais todos ,quase no mesmo pIa o Clube Univérsitário e Clu-' CONFEDERACAO BRAs1-

No terceiro páreo skiff caso o Martinelli cor equipe e.m todo o transcor-, no. be dos Nove da Cidade de T_,EIRA DE VOLEIBOL cne-
,

' , :
" "

, .,.' .'. .
rer, da, pugna, com �m ata- São José, ainda não en'Jia- gou comunicação que serára com o veterano" mas extraordlnar�o SIlveI-:- que maleável, e uma defesa Flalmengo e ,Flúmim!'se, ram seus pedidos. re'llizado em MARCO do

\ ra, terá grandes' possibilidades 'de vitória segura e precisa: qué. não atuais ·1í:ierEs' do éal11!ipo- próximo ano os '\TOGOS

m r t, ,/r t, al
'.

'f:'" 'f 'permitia infilt'ramentos, tei nato carioca, I?ossuem, té.íl- CENTRO - SUL BRASI-as era na ur mente que azer muIta orça mando o Flamengo a fazer to mérito .quanto· B�;,af::>go, A' FEDERAÇÃO CATARI- LEIRO-:; �J� vQ'(,ETBOL", a
,: pois encontrará pela frente, remadores trei- 'jogadas pelas: extremas, cen 'Vasco, .t;(�érica, 'ou; Bangu NENSE DE VOLEIBOL re

nadissimos como Tailak do' C h ',' .

'

,C'. ... t�ando� bolas p�l,o alto, ,'o.n_de para eS,tarem no' primeiro cebeu, através do seu presi,
.

.
.,

.. ' .'.

'.
aC. o�lra e

, .
O.

,aI entao pontIflCava' a. 'de- posto, pois a' igualdâdE de dente, ,um apêlo da Comis-
rofó'ca e Edson. do Aldo Luz e Riat:huelo rés':':' fénsiva americana coni' Leo for�a�' é paterite e a: :de \:::1- são Municipal de Esporte

, pectivamerite. No q�artopáreo d�is C"P'at�?7O nidas e Sé�gio. Carece
.

{) lores tambéin.:
'

patà ficar' encarregada na
.

.

' ., '. a
Flamengo ,um pap�l de ,'-' formação do S81ecionado da

todos os cluJ:>es.'da capItal apresentam.�e com cedor confesso, de mais

agressividade e infiltração
as mesmas condições de vitóri�'; se não me se aspira o títúlo máximo.

·

engano o, Martihelli c()rrerá com Newton e
E os hpmens ideais 'estão

J k
'

por fora qa equipe; Beri::o ITA P SILVA' un , é uma dupla igua1 a do Riachuelo e do Evaristo e até o tão comer;- por. .

.

.

"

Ald L E'
"

'f .' ,

C t d h d No futebol varzcm'!o de Florianópolis,o UZ. um pareo sem avonto ,se o a- a o, Foguete, omens e
·

choeira apresentar um,a' dubla boa, vencerá área, já que Airton faz no vamos' cri_contrar diversqs agremiações dignasFlamengo u mpapel de ar-

1O páreo, caso contrário, é páreo resolvido na mador, Nelsinho idem, Os- do apoio e ir:::rntivo âo_ público em gera.
'raia. No quinto páreo, quatro s�patrão reside valclo idem, Amauri e Pau- Notamos, DQ bairro da Trindàde, a Ás-

lo Choco idem' idem. A tá- '

.

b' 1 ILA NOVA
'

, O ponto mais fraco do Martiridli a sua guar- tica empregada por Flávio por W. L. de Medeiros A próxima. rodada será mente exposta por Tal); sociação Clu e At éti"'o V .

, como

.nição é fraqu'süma, não tendo nenhuma não surtiu efeito, e o Fla- realizada hoje (quarta-fei- 12. --, C5D!, CxC; 13. -
uma das mais bem crganizadas.

ml;!ngo ficou reduzid,) a TORNEIO CITADINO DA ra), com inicio às 20 ho- PxC, B2R; H. � PxP, PxP; ,.,

chance dr. vitória. Neste páreo Aldo Lm e c meio campo. deS'5asta!:c�o 'TERCEIRA DIVISA0 ras, na sede do Clube de 15. - C6P.! (Gol�e aplas,
-

No 's.etor recreativo desfruta de"grande''Cachoeira disputarão a primeira colocação, Carlinhos e Nelsinho e 50- CLASSIFICAÇAO PARCIAL Xadrez de Florianópolis. tante), D3D (Nao 15. - prestígio, começantlo pela formação de seu
d d d h 1 ]h brecarregando Ditão e A:Grt, .... ,�Pxç; 16. -- D:;iT xe-

•

d .pO en O ain a o Riac Ue,Q atrapa ar aI.,. nias, CODve"hamcs mesmo Com a 'realizaçã'o da.s ro- OUTRA PARTIDA DO que, R2D - se R1B; 17,'- qua ro SOCIal, que é de pessoas rigorosamen- .

, guém. No sexto páreo do programa, double, que o ft.t"I'·ol �arioca p;kL dadas dos dias 7 (sallado) TORNEIO DE P:xiP, - 17. D4C, com um, te selecionadás
I

e pela organização de suas
M em. plena decadência tÉ'�ní- e 8 (domingo), o quadro AMESTERDAM tom decisivo);. 16. -- CxP

f tao' artinelli lançará a água a dupla. também ca, com elementos de pou- de classificação !io Torneio xq, RIB; 17,. - C6R xq, es s, aonde são apresentados, inclusive,já, muito conhecida nossa, Pratts e Boga, é cos .recursos técnicos, com da Terceira Divisão de FIo- Como confirmação do que RIR; 18. - TRIB, B4C xq; fi]mes cinematográficos, peças teatrais, des-
b d bl b Ih >raros, "cobras", teimando rian6p;)lis, passou a ser o j'á afirmamos e111 artigos 19. � R1C, P4C; 20, -

f'I tum om ou e, se correr com o arco ve o i'> ,1 es" e c.
os técnicos a empregar as seguinte: anteriores, nêste Torneio D5T, B5B; 21. - .D3C,. P4T;

terá que lutar muitó para vencer, porque a mesmas técnicas e os �nes- 1" lugar _ Mauro Gui- çle Amesterdam, Tal de- 22. - C7B :Kq (O lance de 'No setor esportivo, a direção escolheu
· dupla do Riachuelo e a do Aldo Luz e�tão em mos sistemas de tempos 1)ft/:: marães, com 5 pontos; monstrou úandes melhoras' graça), DxC; 23. - P6D, e

,elementos capazes, que não limitam esforços..

sados, enqua,nto o fU'.f�1j!)i 2° lugar � José i\irton em sua forma e técnica en- as pretas abandonam. Se
,

grande forma e poderão dobrar o conjunto argentino, ,italiano e eSl�[1- Miguel, com 4 pontos; xadristas, como exemplo' 23. - .... , D2C; 24.. - Em sua praça de esporte foram construidas
• martinellino. Não devemos nos e$quecer que nhol e até o árabe, iniciam ;>'0 lugar - Jorge Mira-' transcrevemos a seguir, TxB, PxT; 25. - D5R xq, 'duas casas, servindo uma de moradia para o
o CachoelI'·a ,tambe'm .�"'a' ;""m um bom dou...

e já põem em prática há glia, com 3 pontos; m.ais uma de suas partirias, etc.
I d dvu '-v � mllito tempolnovo� "istemns • 40 lugar � Jálç Lopne disputadas no referido Tor-

. ze a er e outra e vestiário, completa co�
, ble e p,od.erá surpreender .No último páreo, de ataque com 5, jnfiltl'f.- Cardoso, com 3 pontos;

\

neio: . PROBLEMA N° 3 instalação de chuveiros, sanitários etc.
'

, oito gigante ,o Martinelli deverá apresenta'!: 'ção com 5 tuçlo a base de 5° lugar - Flávio Aze-

D.E1l'1<'�A'.� SICILI'ANa-'_,,�. '�, •• 'Nota�os que a atual diretoria, pr�sidida.velocidade, deixando de la vedo, com 2,5 pontos; .1.' """

�
7" � _ ,

uma boa guarnição e \acredito mesmo que do os passes curtos, L1... 6° lugat -. 'faflino Fer ... BRa�c.:S: }al �'PRE�
,: _' _' _ ',1')e10 Sr. Patrocínio F. Luiz. e' com apoio dos

O' conjunto martinellino travará COJJl o oito granados, para rápidOS es .. reJra, eom 2 pontos;, TAS. Bllek.
.&. �.&_ �iretores Adolfo Aguiar f Gen�sio dos Sa11.tições pelo centro para a,... 7° lugar -. t.utz . Carlos 1. � P�R,· P�BI?; 2. ,"� �••

• gigante do Aldo Luz um páreo sensacional de proveitar a velocidade de Halfpap, com I ponto; C3BR. PSD; 3. � P4D.'" _ .._ _ "'os, conseguiu aume'ntar seu patrimônio em
chegada. Esta-o' aI' �,rtqnto, p��a os leI·tores .atacantes lépidos como �'e- ,80 lugar - Sidnei Be- PxP; 4 - CxP, C3BR: 5 �" -"., -", �'" 2000'1- 'd d' f 'd1:','-', cu·

lé, Vavá em seus bons tem- cker, com I ponto; . - C3BD,' P3TD; 6. _ 8._ _ 8._ _ �
/ c, COnSI fran O O que era a r.e en a so-

"e torcedores do Màrtinell, as reros possibili- pos, Ademir ou_Leonidas. 90 lu�ar - Lui� Carlos B5CR. CD2D; 7. - B4BD,. A �<A. � dedade no ano de 1963.
dedes do clube venne1h� e preto da rua lião poçlemos ficlJ,r todo o GentU, çom 1 PQnto; raT; 2 - BxO (As bran-. o� o- - Sabemos, ainda, que no próximo mesJ'

-
'

tempo a depender de joga- 10Q lugar ..- NiviQ Ao- c�s in�istem
_

no c1esenvol- nii,_ _
'

. oão. p,into para o -campeonato, podendo ,rnes- dores que já, es.tão com o drade, com 0,5 Ponto; v�mento e. nao ret.roc.e�e.� Ã '�.' � �.�
-erá inaugurado um jo'1o completo de mate--

,mo o clube presidido pelo esforçado Narbal pêso dos anos a tirar-lhes 11° lugar - Osmar Piz· rao.), CxB, 9. - D2R, .lO• .!L � 7� ., rial de esporte. De parabens, portanto, a • :.YV'I 1'1 1 1
. toda a técnica. A época ue zani, com zêro ponto., - 0-0-0, D2B; 11. - P4B,

.

-
\ .....,�\,l e a evantar,.pe a quarta vez consecutIva NUton Santos, t)jabna Sân� :,] ',', -:'. P4R, (Erro impere'eptível A.C.A-. VILA NOVA, verdadeiro isentivq .d�\?'..' , "', l .. rilo.:,çatf.lrin,ense9,: " [tos 'Z'ózimo ,)á Jpa/3-S0U _:._ i'�BÓX)l\'L\ :ROD4D.I\

:. ' .

tu��hol v�ze�o.'
.

======;;;;�;;��==���;.�='�'=�é=��;··�I'i���i��.··i;i"i;·;1;Yi'�}�"\;''':��.�==�::!!::::::::��;:��::�����::::�::::�����!:�����2:�����������

Catarinensé de Remo \

22
.\

pedalestas na Avenida Her
cílio Luz e Mauro Ramo3,
preparando-se para a gran
de maratona de. 36 qu.tô-.
metros, equivalentes a três
voltas ao Circular.

x X x .--'

-x X x �

-x X x-- - x X x --_

-x x .�-

Chegou para um períod,
de eXi- �riências no Grêmio
ES!lOrtivo OlímpicÇ> o late
ral Brandão, oriundo do Pa '

,sstra Itália ele' Curitiba
Brandão, foi testado no co
tejo de domingc em Tuba
r::o.

'Foram encerradas as i,ns

crições para a participar; '1:>
.

dos clubes regionais ao eari<

peonato juvenil de vai.;, -:.i
cu'o início está fixado pa'!'a
os próximos ,dias,

sa re:!res�Y)taçãp deverá es

tar w:esen.+e, " f;eu preparo

Continua mar�da ,ara
o próximo dia 15 de nJV" II

bro, pe�as principais ruas

da cfdade a corrida cic'ís+j
ca Volta ao Circular, cne
contará com a participaçao
de :rp.eia centena de atleta:',

- x X x-

desta vez "-"i-á com Lastan
te antecedênci'l..

Tôdas as noites temos v':�t,o

grande mo:vimentação de

Será, iniciadu '10S or6xi
mos dias na cirlade fie Tu-

,

barào, um torreio f!'Ullin
do as equipes "0 Ferr,)viá

rio, Jerônimo �:::O�l'l,). Bar
riga-Verde e Nacional,' en
tre outros.

p:'inr:i,'" � lY'H)'pndos para à
c;1.tr:h 6e CURITIBA. Nos-

---------\

,fUfEBOl VAR1EANO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



..

IS na era
•

tm breve '·A .,

expeneneies
aqui - n_H eitüdloa-",... vem Jacontecendo terc
tão sendo 'montad_ no mes "em earater exprem \- C
primeiro ,andar do ': prédio tal _ nesses próximos üas, �
n. 14 da' 'rua' Traja:I,lo, ti- ,E'. natural que poderá
quina ele, FeliPe' ,�'l\.dt haver um- retaraamento de,

/

- e 8e -tudo tOrreI' !!Ó�o, acontecer algo ímprevísto.

um convidado da 1a, Expos:ção Estadual de Animais e Pradufos Derivados -lages.'diils'14, t5 e 16 de nove�brô cor�e�fe. Não fa'lfe ao convife
'_

•

.

0' � I. • t.
.' ,

.

•

�Ea:�à.o a maioria mos logo 'procurá-lo para
obter as, íntormações ne

cessárias.
Antunes Se",ero, na qua

lidade de diretor' artistl:!o
de 'l'V Florianópolis" CRnal
P é quem 'nos' presta de

c!aJ;açôe8. Multo embQ�
suas 'atividades diArias· _:..
Antunes Severo no rádio e

o Oorrespon rente Cimo e

além disso é um dos. ':Ure
tores proprietários da A.
S. ,Propague·.,....: atendeu-nos
com a amabilidade que o

caracteriza.

das em vista algumas noticias
desencontra

:

as que circu
lam pela cidade, é que rp,

solvemos colher íneorma

ções precisas para os lei

tores de o ESTADO.
Como acaba de ser a,.

nuncíada a, víncu.açã» de
UH). dos nomes mais POF,l
�a:res 'de Florianópolis ao

empreendimento, resolve ...

Antes de mais nada
foi dizendo A S - eu deR�"
�o agradecer li) ínterêsse e

àp610 da iInprenaa, de �(J-'
rian(ipQlJs. E s6brt a tc:l'
viaão ,posso esclarecer 'q"'l
estou autorizado p'ltl sr.
R11ário ,Sl1vestre. diretor
proprietário da Empre$ll'
Ca\tarinense de Te:evlsao
Ltda., concessionária da
TV Florianópolis, canal 1l.
a .anuncía que dentro dos
próximos 20' dias serão-teí
tas' as. primeiras expa·1é'1:
.cías ele transmissão nesta
capital.

,

A maior parte do e.u.í

pamento ja se ,erlcolLÁa

capíta.s brasileiras e algu
mas cidades do interior Já.
estão equipadas com suas'
emissoras de televisão c se

anuncia o .runcíonamento
t\� um canal desta capítal,
é' natural que o assunto

. mereça especial atenção ce
,

todos
Por esta razão e ten to

Continuam a�entlbdQ
as ménsage� e,' Qs" ,. apêl��
Pela concllUlão daS',· opràs'
da BR 59, ródovía, "�ec t',
cial para o progresso: .uc
Estado. O Lyo.ns C.ube ce

Bluinenau,
f 'lnicto� uma.

campanha, :f,azendo ',,' ::_'jn
que as automóveis'

,

e· �'

minhões que'debteni à,ú�
la cidade' levem cotado' -nn
seus pa'rachoqUes: o' sQlô
gam SANT,A" CATAR �A
PRECISÀ DA ,BR �59;
A Câmara 'Júnlor"de Fh ..

,'r1anópolis e 'outfa:s; L.l.Ú,:;.
ra Juníórs do, Estado tt ..n

se manífestado atrav�s 'õe
'Oficios ao 'M:1il'istéiio ',dá.
Viação :soliCit-anqQ

.

1>1:0 i-'
dências 'para coritin\Üctade�
das, obras e encarecend.) 'a
illlportância das i:Ílesmi.s.
Por outro lado, a· cidà1e
amanheceu com towiÍ "a
:d�j' ca�taze\'Í, coin.' o S�9g l,ri
'SA A 'TARrNA ,,,·,tE-

'." ".

TARDA MAS NAO FALHAo mI.:: A�!'GO j)'II,l!f" III S4l<H r-'�AJ;Wl

F!.ol'IanópoHs, (Quarta-FeiraJ. 11 de Novembro de 1964

,

\

�o � vida absorvent,e da �d,
ministração

.

de emprêsAs"
limito-me s:t evocá-la dentro
do I?éu enevoado que, 'me
cerca nesta,�idade ' trepidan
te, 'na� clareiràs', 'luminosas
abertas pela saudade, 'feliz
mente aquecida pela arte

possue um "dossier" de ar

t'gos e cartas v�liosas sô
bre o seu trabalho de tão

de éseritores .

como você:
Bem h!:tja, meu amiga,

pelos bons momentos que
me fêz.· passar.
"Seu admirador' muito sin
cero, com amizade, mu,ito
seu

alto, sabor catarinense que
é ainda o acontecimento

máximo ,de noss�s letras
nos últimos tempos, rea

tando 'a corrente artística'
An'tomo Gallottí".

interrompids:t em Virgílio
Vcí,rzea. "Vida Salobra" COIl

tinua A ser solicitado de

inúmeros pontos do inte

rior do Estado e mesmo de

.cidades outr� do país� não

só pelo nome que o firma,.
conhecido no jornalismo e

nos meios literários brasi

leiros' como pelos aspectos,
,

desconhecidos que revela,
através ds:t existência âe' um

mundo simples, em, que o

heroismo de lutas obscuras

se alia a uma' vida de ale.

gria� e de' amargu�,

atraindo admiração p"1ra 08

costumes e usos, o sofri-

mento e a bravura de uma

t:1ça f01:te que povoa as

rf',O:o1trnh?s.do sul.

Pudemos colher,;ent-.:e as

iMPressões dos que le,'t':;'ffi

Vida Salobr'l juizos crfti

r,f1S t,r'!r.ad:-:s' com franqu�
z�, que o' autor deixou de

dar à publicidade. mas que

ire�()s' re'Di'odm:índp, para

('ne d'1C':l1_'entem' a nub'ica·

'c;:io vit.nrj_r'sa (le U'''1 �oman-

'ce barrio;a-verde, _já com

S'1" e"!l�'fí,') a es..,.")tn--se,

Aaui reproduzimos, p0is, o

Q�� escreveu o n�sso (1";,

tinto conterrf1neo :;1'. di.

Antônio Gallotti, o qual tan

to tem elevado, no Rio, o

r")'T'e ,-de Santa Catarina,

n'18 ro.e1fls Ll1t.e1e':t.1.10.is- nos

CF.nt,r�s e-n.ures"''''iais e, n3S

altas rodas sociais e poU-
licas:

,"Rio, 3 de, novembro. de

Hl64.,
Mel,l c<:tro' Tito r"',,',!'ho:

Com emoção recebi "Vida

Sl'11nhra", e nr.n seI, como
l-:\e"ect sua feiiz idéia de me

c:Jn(luzir a Dr\,,7.er tão ge

mÜ:010 - a 1 ,i'nr"l de seu ro'

J'lan�e, C::Jmpletei-�, só 'neste

"-i_m de se'''''ana: dai a de'no-

1''l ent mandar·lhe os -'lg:ra

de�i.T"'entos aue aqui, vão e
.

que não D0derÍam limi,tar

.se a manil'esta,ção formal, ,

,

poís brecis'av'lm refletir a

boa lufada, de ar de nossa

terr'! C1ue 1;"e sonrou a alma

ao ler encantado, o grande,
livro.

Patrocinada pela Dire

toria 'cÍe Organização da
, ' .J

Produção E'm colaboraçao
com a AssQciagãO' das Co:,
operati"as de Sa'pta

'

",

tarfj'a, será realizada c.e

12 a 14 dç> corrente, MS

cirlarles de Herval d'Oe<;r,e,
e J'oàçaba, a 3a, Reunião

lReQ'io"al de 'Cooperativas,
,

f

coordena "a pelas Coopet:l-
'\lvas Trit'cola Oestina e

cios Bancários de Jbaçab:t,
Do programa co"'st.a ',m

..

tre outros assuntos, ds :>�-
,_-------

mente diversas' dos ,circos
comuns, apresentando co

.mo atraçé?es principais,,�
companhia de Teatro/revis
t�· com. mais de cinquenta
bonitas moças e números

emc.Jionantes' de mágicas.
Segundo <> sr. CampeI.

se forem" conGretizados os
\

entendiment�s, o circo esta
rá em Florianópolis 'aproxi
m'.!.damente dia 20 deste
'mês .

No.vas Promocões

IVocê e

J

•

a I
de transmissão

Entretallt(J, aere.d!to, lsSl)
não será. motivp de' ms" J�

res
.

preocupações. Qll('lJ1
passou sem televisão <I �_

aqui poderá suportar mais
alguns. dias ou mêses.

, Pl'illCipalmente .quando
essa' espera nao lhe' r,;t�
c_�ndo aPsQÁ�tvJ.ne,(1te
nada ...

C�SA PA BR 59; o G,�'ne�
ra,l Veiga L�l11a, presí '1 �e
da Faresc enviou ao Ml��
c:pa� Juarl�� Távora o se

guínte despacho telegr c ,i
co:

televisão como a TV
tmí de :-jr�o J",ügre, 'e
r a: 'seis de ,CurfLi.ba,

,

Excelsior . de sxo Paulo
Rio, etc.
E' uma estacao de, te

visão que transmitirá
seus próprios. prOigrQlll
eom d seu pessoal ou Cl'

tratado de fora, com

mes, entrevistas, report
gens e vídeo-tape em f.;
turo próximo. Poderá
Côll)ta:a em qualquer l'el:

llidade" e pedimos a AI'�- ceptor comum de TV e e.i
tunes severo que' esclaré-: 'qualquer tdpo de anten
cesse, os pontos ",ã�co$ sô-,' Portanto,' não tem n4
bre o sistema 'de transmís- de elreuíto fechado co

são,
' .

". algumas .pessoaa menos
'A TV },t'lotianópoli$, ca- clarecídas entenderam,

n_al'P, é uma emissqr'1. de cialmente.

CIRCUITO A;BERTO?
AprnveitaJ?os a oportu-

I ,Nome. ruralistas lítoral
cataeínense a�a.mos vos

sêneia conclusão BR 59
racititar escoamento pro-

d,:� :::: !�":�osm��;_ ..

'Ministro D:an�el Faraco Ieleçrata a,

!��e:��e:;�!:;:i ��1 \\��.<Gov'ernadbr Agradecendo Acolh�da
GEN VEIGA LI

. \1;' , I
.

Pre·d te F ,� O Ministro da ,Indústria e são que dle causou
SI en ARESC 'Comércio, Daniel Faraco, nistração reIso Ramos, n

-.
endereçou telegrama ao Go- vãríos setores que teve

'Tem 'chegado a "O ES� vernador Celso .Ramos, ex· oportunidade de .observar.
TA;OO" numer:osos p'edUos

,'e' cartas focalizando o ver-
pressando agradecim�ntos

"
, 'pela acolhida a êle dispen-dadei.ra,. calamidade que é sada, quando de sua recen-

a, p�ra'lsação da BR ji). te visita ao nosso Estado.
";. Daq:ui apelamos ao' Mi- Frisa o Ministro Dâniél
rustr:G, .?-l. Via,,�l.O tra '1gr','e-'" Faraco n.o telegrama envia-
-Vendo o slogan Santa ('1.- do ao Chefe, do, Executivo
,�rit1a p�cisa da BR 59. catarinense, a' boa i,mpres-

Como já fpi noticiado, O
Ministro da Indústria e Cô<
mércio esteve em Santa cl
tarina, visitando Flori.anópo,
lis e BIumenau, andei parti
'cipou do encerramento do
mês da produtividade.

os,
dó

,ria rl,.,s 'sr!';, 'P.i"a"r1,., Witt' e,
Emilio Banke \�únior.J
.. . ----------------------�

CELSO. HOJE
/

Agronôrnka 'Solicita ��ogresso.,

I

�O PLANALTO
, i

'Co�orme já noticiamos"
o Governador Celso Ramos
encontra-se no dia de hoje
);la ,cidade dê Lajes,

"

on!ie
receberá o General Pope de"

Figúere,d9'.Chefe da Pivisão
de Construção do Exército.
No dia de amanhã a mais,

alta lautoridade catarinense'
seguirá para Campos No

vos, inaugurando obras de
sua administraçãQ ,naquela
cidade e distritos. 'vizinhos.

, Na. tp,rcJ,� do dia la o-.che
le, ,do Ex€(cutivo Catarinen·
.se.., ,juntamente 'COlll sua

cómitiva, ,retornará para
Lares,

,.
onde visitará a r

exp.osição estadual de ani;
,'mais: e pr9duto� derivadoS.

MáqUinas para: estradas, Filho. na CELESC .onde o .

,

es�latizaçã(), energia elétri- 'recébeu 'o' sr.' Hennelino
ca" 'saneamento e outros Largura, no 'resouro ..cio Es
pantos formaram a agenda tado" avistandú;:_se 'com

.

o

dós contatos do Prefeito do diretor Nilton Macuco e no

município de Agronômica" Giup'o Executivo,. de Pré

e�'sul:!:; .pAssagem por FIo- dias .Escolares. A/seguir, vi
nanópobs. O sr. Lauro Pam- sUou a piretoria

,.

do Fo
plona esteve na Secretaria mento dá Producáo trátan�
da Viação e Obras Públi- do.' ali, .de estímul'o ii, suinq
caso onde col?ierenciou com c�ltura.
o engenheiro Celso Ramos I

--�------------------

Sociedade no Va'le do :ltajàf
, .

.,
.

HPrimeiro Baile das De- fundos em,benefício ,do "Lar'
dos Velhos".

\

" C,A f E Z 'i � H U t

' NÃO'
Erinh9 e seu conjunto am-

lllar�o Ia noitada, a partir " C i', J:' t � I '!' O !
das 21 horas. •.... , _

butante_s" é o acontecimen
to social do próximo 'diá ,14,
na cidade de Pomerode. A

promoção é do Lions Clllbe,
local, para arrecadaçãq de

, "

."
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