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Novo Consul d,s EUA acredita no aumento de investimentos
Norte A�ê,ibaf1os com as emendas na lei cJe remessas de lucros

;, .:"
.

.J.,

um 'ou dois meses, serão
aprovados dois planos para
o Estado. Os demais co�ti:

, Após' visitar as cidades .de Blumenau c

Joinville chegou na última quarta-feira a
,

Florianópolis, o novo cônsul no e-america
no para o Paraná e Santa Catarina. Mr. Wil
liam Douglas: Mel.in Jr. Na capital catari

nenses, manteve contactos com âs altas auto
ridades do Estado e recebeu os jornalistas
para uma entrevista no Gàbinete de Relações
Públicas, do 'Palácío do Govêrno .:

Disse que o provável-candidato do Par
tido Republicano

à

sucessão ..presidencial,
Mr. Barry GoldWater "-é muito conservador"
e que "a outra ala, "mais liberal, está envi
dan,do grande 'esfôrço pari; evitar sua candi
datura, o que; talvez, seja muito dificil!'. Dei
xava transparecer, levemente, sua preferên
cia pela candidatura Scranton, mas não acre

dita' que nenhum dos dois possa derrotar
nas urnas o atualpresidente Lindon John
sono

nabara e: segunda colocada
no concurso de' Miss Bra

sil, fará sucesso, em 'Miami
nuam em tramitação, mere- Beach, "pois, pelas .

fotos
Perguntado sobre corno cendo grande ínterêsse por que eu 'vI dela, acho' que

iriam os investimentos nor- parte dos técnicos da "Alian- 1;3m grandes possíbílídadesíe-amerícanos após 0S acon-. ça" que' os estudam. de .êxitos, porque é .uma ga-
tecímentos de 31 de março, rõta bastante linda",' Consi-
Mr. Mclain .respondeu que

. ,MI$: �B SERÁ SirCE8,S9 .dera a côr da representante
a lei de -remessa de lucros, EM MIAMI

.

brasileira como um dos ta-

,.aprovada há um, ano, fez tõres com que poderá con-
com que cassassem quase Disse que, apesar de não tal' para a sua vitóri.a de
todos os investimentos de ser muito entendido em' beleza ínterriaoíonal,:
capital/privado estrangeiros. certames, de beleza, aeredí- Mr. W. Douglas Mclain J1'.
em nosso país. Acrescentou ta que a mulata Vera Lúcia

_ seguiu ontem para. Curíti-
que cada país tem o direito Couto' dos Santos, Míss Gua- ba, sede. do consulado,
de limitar a entrada e', a '--.---------..- �-_---------

saída' de capital, do sou ter-

S· d
· ,

tritórío, '''mas, se o Brasil IniCa" ,Oquer S:l;rair' o dinheiro nol'-'
.

"

,

REl\1ESS.\. DE LUCROS:
, EXPECTATIVA

Santista
"

interditado
. 'I

te-americano, deve modifi
car a lei, de remessa de lu

cros".

SANTOS, 11 -- Foram

interditadas as dependências
do Sindicato dos' Operários
dos Serviços Portuários de
Santos. A interdição foi efe
tivada pelo Capitão dos Por

tos de: Santos, para apura
cão 'de denüncías de exís-

----�_.-----�.----=-

SANTA, CATAlUNA XO RO

TEIRO DA "ALIANÇ;\"

. têncía de material
'

subversi
"'o na -entídade, Foram en

centrados alguns objetos
'ti<:i0s corno comprometedo-
res euja �SpeCifiG�GãO ainda
não roi dada"'n conhece]' pe
jas autoridades:

'
.

,

',. CONSUL MIERICANÓ QUANPO,FALAVA A IMPRENS.A
Sôbre a ação da Aliança

Para o Progresso em S'mtu

Catarina, o cônsul (los' Esta

dos Unidos adiantou que,
,- -ovavelmente, . dentro de,São Francisco

Novo Est1do pok nascerbreve
SALVADOH., 11 (OE)

. '.

", ,

Foi apresentado projeto de

J
.. -

lei na Assombléía Legíslatí- UIZe� vao s.:.e. "

: r,eun.lr ·e'mva da Bahia, propondo a
" " '

,

críação de. novo estado da
' .

'
.

.

\, .

Focleraçã,o, 0- Estado de São A Associacâo dos Juízes €lo, Ria Grande ções do Estados do Rio Grande do Sul, San-
Franoísco, que seria ror-. do ser CArlnÚS) reunk-se-á em 'Curitiba,' ta Catarina; Paraná e São Paulo. _.
mado por" territórios de Ml-

"

"

A Associaeão' dos Juízes .do RiO G.·rande ' O, Tribunàl de Justica do nosso- Estado
nas, Alagóas, Sergipe,Bahia,,:S- t" _

Pernambuco e Goiá�. Br,a- _ do,Sul .

(AJUruS) reunir-strá, _, :un.- pi-ó.Kill10 : .será �p:r;,e§�tOOo pe:lo. �.;wo§é _:ROfzha FeI'-

':i�a��a��d:;:��� :ª;t:;: d'ia��_;sérl-u��t�; nà �-11�cfê� .,.clth', Bá�f[óS7�srl(��f�"(í'�1, eãm#�'· Cfillii�
posta do d('�,)utado Adão d� se, n fim de 'tràtar' dos in,terêsses da, 'classe nal e da Associaçã.o dos Magistl'Hdcis Cnt1iri
S@uzà, se baseia no' fatl) de dos magIstrados.' "

nenses que viaj:ará elo hoje no avião !'COri-
j�:.}�i::;ry,·ãOe�tOá médio Súl) Ao conclave' comparecerão.' as delega- vaír:' da Cruzeiro' do Sul. "

c01l1pletn� ", ,

'.

'

.

_

,I
.

mente. isolada. A proposJ, .

"
" "

.

.

. � ,--'------

·:F.1�:.�-=�n� CurSQ' dt diécão termina hoj<e
Q\Sle!o não ,,;r'o SH!\KESPEÃRE' },.Qtr�roxi�.o

"

j'

Firi:aI��a;n�

.Hóje ·as auiâs ,do 'clir$o' ',dé Getulio Vár��s). -P;ita: 3 a ,: cum�os ' i�FDlO-YI�T;;;AW41�'
, -" , JG ,ele agOsto (1$ '�;nt�s) ..,' • Pl'0fessemi SUa d(J'�:1es. Da-

, plcção; "P-a:rt'e ,do :,Ciclo' Té6nico CulhÍfal' da ,,2: cufÍso '8(?UFnD JQ,R- tu: ,25 ,'a:31 -d� 'OutUtJrO «(3

BRASíLIA, lÍ',(OEJ _:_' b:: 1);SC, �Íliistrâ9,�s;,f>�iá profes'sóra I\�arià Jb� NALÍ,SMO:" HlSTÓIÜ-A' E' miJas).:
.

Presideti.te Càsteio BrarlCO' sé de Carvitl11...o·
.

·.(l�{'Êscb1a 'de' Arte'
.

D'I'·.""��t··l··C·,a PRO:BLEMAS. :P 1':0 f es s o r .,t ,CURSO: s(>!,:m,tG "T:€C
UI Q.1.ua Carlos R,lzzinÍ. (ria Esc'ola NICA 1,')1:; }nNSINO",' Pro·

não gostou da carta que o
d S

... ·· P-'
"

l'
" .

Governador C5.rlos Lacer- e �o a,u o. '::, de Jornalismo .GaslJer Ub�· Iessôra Maria 1'1a, Da Fun-

da enviou ao Pr�sidente d� ,A pr<?fessora, que amanhã visitará Blu- 'ro). Data: 10 a 16 (ou 15) de c1àÇão Getulio VD.rgas. Data:

d N
-

h agôsto (5 auias). 25 a, 31 Cd outlibro (6 au·
UDN. O chefe a açao c e-

menau, ,rulnand·o ,'po'sten''0'I"""'ent'e pa1;'a' Sa-o
_

.. LU,
• 3., .CUR,S.O,. So,'BUrG. "USO las).

gou mesmo
. a convocar o .

sr. Bilac Pinto ao Palácio. Paulo, disse a "O ESTADO'� da gente e d� 'E- "POSSE' DA TERRA, � VI. Mês' de Dezembro
•

'.
( }I'ELA,' Ç6ES DE, PRODuç.m 1. CURSO SõBRE "TÉC-

paísagens 'de 'florianopolis". com os Q_uais fi - ' . ,

]i: TRABALHO",' I Professor' NICA DE JORNAL", Pro.-

tou ellàmtáda.
'

peraldo Sem�nzat(!:, Data:

,
,Fora� ábertas se�ta-feira as ins,crIçoes 15 de agôsto ':'a 1°, de setem-

bro) (15 aulas) (D3- Escola

para.o curso sôbre Shakespeare, a sel� minls- de Sociologia"e Política da

tr;do . pelo Professor Décio
�

de Almeida' Pra- Pontifícia Universidade, Ca�

d'
"

_.
�, -'

tólica de São Paulo).
O,

. nrofessOr . da Faculdade de Filosofia da lH. Mês de Setemb�o
Uni;�r�ija'aae de São Pãul0 e crítico literârio ,1. CURSO SóBRE "ADMI-

do "ESrÁ,DO DE�.SÃO' PAULO".
�.

NTSTRAÇAO DE: PESSOAL"
, . . Professora Beatriz Walrich,

(Da FuIldação ,Getulio Var

gas). Data: ]. a 12 de . se-

fembro (12 aulas).
.

,

2: CURSO SÕBRE "OR

GANIZAÇAO SOCIAl/', Pio

fessor HiroscÍli- Saito, (Da'
Escola de Sociologi'l e Polí
tica de S.P.). Data: 13 a 20

de setembro (7 aulas).
3. CURSO SóBRE "EVO

LUÇÃO ,l;>J\. POESI,A BRASI

LEIRA"" Escritor Domingos
Carvalho da Silva. Data: 21

a 27 de setembro (7 aulas).

J:V; l\lês de No\--embro LI·

Comuniceçêe do SESI,
A D.O.E.S. (Divisão de Recursos Audto. vísuats'' ��

Ortentação e �UCl.j.çáO So- compnrecerein ao Auditório

oíal 40' ststl-, \'f)r êste in-
, 0.0 Palúció das Industrtas

,

termédío convoca todos os às 9,00 noras do dia 1�'. D

alunos qU& participaram do fim de receberem os Certi

recente CUrso "Métodos' e ficados respectivos.

. ,
.

aliança.novamente em
Santa .' Catarina

. .

Curitiba'
•

yosto�,. _., ., .-

. '\V�I( @üt'o t'};l que a!'. autoridillIcs catarinenscs discnümu com (IS téf:llJ.c:OS 'da ".i\liallo'

,
çi\ bU:1' I) l'1"iJ�l'e�SO o ]1hl1lu. de máqt$)às rodoviárias. apresentado.- atIude . OTg,ÚÜS'

tllO lleH' Gon�rllo do Estado. (LEIA 'NA 5' PAGINA).

ImDô-sln-- dE-Consumo vai· aumentar
-_._-_.------=.BRAS!LIA, 11 (OE) - O -��

Presidente da l�epública re-

cebe no Palúcio do Pla-

nalto csta manhã, o Minis-
fessor Fernando Goés, (Du.

'Escol'.l. de Jornalismo Gas- tro da Fazenda e o presi,
d.onte do Banco do Brasil,

per Líbero). Data: :la. semar.
. para estudar nova mensa

na) 7 aulas.
2. CURSO SóBRE "LITE- gem que propõe. aunlento

RATURA PORTUGUF-:!SA" de 30% no impôsto de con

Professora 1\Iassaud Moisés, sumo. Essa mensagem, se-

rá enviada ao Congresso
(Pa Faculdpc1c de Marília,
Assis de Ema Paulo e do Nacional, na próxima sem�t-

Instituto de Estudos POF- na.

�guêses). Data.: 7 a.' 13 de Segu.;ldo fontes do Pl:1l1al-

to, o ,Presidente gravará
dezembro (7 jOmIas).

ta,mbén;l hoje a fala que se-'
3 ... CURSO SóBRE "ORIENc .

,prá transmitida quarta-�eiru,
TAÇAO V,OCACIONAL", Pro-

atrllvés 'de uma:' rêde de
fe.ssor Osvaldo Barros Sall- .

emissoras de rádio e' tele�
tos, (Dos Institutos de Psi�

visão. Nessa palestra com o
cologia de São Paulo): Da-

ta: 13 a 20 de dezembro (7 povo, o Presidente Castelo

Branco abordará os 90 dias

de Govêrno. Dirá C01';10 en·

controu o país e fará um

balanço dos maiores Pl'O
blemas de. sua administra

ção, inclusive no que àiz

respeito 110 abastecimel1to e

as refonnas propostas ao

Congresso. A fala do Pre

si<;lente', encerràrá o ciclo de

pronunciamentos que vem

sendo feitos pélos Ministros

'de Estado.

Nível Universitário para
os redatores

mas desistiu, após ouvir

ponderações· dos assessores

políticos.

BIMSiLIA, 11 'COE) - O Br.asília, a parcela de 30" ')

dos aumentos 'cóncoclidos.
Quanto aos rGdatol'es elo

Serviço Públioo, o DASP en

cam.inhou parecer '''' fav'O'.í
vel ao Consultor Geral da

República, sôbre a conces

sáó dEl. nível uruveTsiturio à

êsses servidores.

8ABOROSO�
SÓ, CAFE ZITO

Presidente da República as

sinou decreto regulamen
tando o enquadramento do

pessoal de nível universitá

rio, tendo por ou,tro, desin

corporado dos vencimentos

do pessoal que serve em." ;publicamos 11 1?eguir 'o ca
"lendárIo de promoções do .

,

Iv CPTC da USC'
'3. CURSO SOBRE' PIN-IPolítica 'cafeeira ,é il11utáve,l' aftr.ina

p-reside'nte .dQ' ,BC' , '

"

Eleiçõe's Sindicais Livres, ."

RIO - 11 (OE) - O J\'lillistro do Tra

balho anunCiou para breve a l�ealizaç.ão de

eleições sindicais livres, devendo paru isto

manter .entendimentos nos próximos dias,
com o Ministro da Justiça.

T1JliA MODERNA (Sérgio
Milliet), (Crítico líterário do
Estado de São Palflo), etc.
Dat"a: 16 a 10 (3 aulas).

4. CURSO SÕBRE CINE-SÃO PAULO - 11 (O ESTADO _

A polí.tica cafeeira é im'ut!l,'ve,1;. 'e 'i1_iú- l\IA, Professor Paulo Emilio
Salles Gomes, (Da Faculda-

guém deve esperar' que venha a seI" modifi- ,.
de de Filosofia da USP e, de

cad�, declarou o sr. Leônidas' Bório. O pre- Brasília. Da Cinemateca de
, São Pa,ulo). D:ttii: 20 a 26 de

sidente do IBC, 'realizou ontem sua ,p.rimeira julho, à noite) _:_ 7 aúlas,

visita a São Paulo. .

(Será aprésentado ' o filme

Hiroschima, mon a;mour).
5. CURSO SóBRE. ":R0-

MANTISMO", (E'serltorá Li

gia Fagundes Telles). Dats1:

20 a 26, parte da manJtâ (7
aulas).

aulas).

OBSERVAÇÕES: As ins

crições deverão ser feitas

,uma semana antes de cada

curso, com o encarregaçlb,'
no Dep'al'tamento de Edu·

cação e Cultura da Reitoria

da use. No mesmo local

I

Interrompida a liga,ção, rodoviaria
/

nas Ji'acul·VRE (exames
dacles)

-"Dois m�nDS um': na
TV dá suspensãl

PORTO ALEGRE, 11 (OE) tumes, disse que )1.ão permi
tirá o uso/do bikini tE..-du-,

serão fornecidas tôdas as

V. Mês de Outubro. instruções., Os cursqs, res-

1. CURSO SõBRE TEA· pectivamente, terão um ca

TRO: INTERpr/TAÇAO. lendário à parte" contendo

MONTAGE:t\I, p�1 :!ssor Au- o programa, o curricu!mn

gusto Boal, (Da. Escola de vitae e os esclarecimentos
6. coRso SóBRE "H1S- Arte Dramática de São Pau- gerais.

. Tóa:lA, Professôra Renata' lo). 1° quinzena de outubro :.--_.;.--------

Pallottini, mli ESMla.e (15 aulas).' ANISTIAArte Drainática de Silo. pau- 2. CURSO S6BRE "RE-
'

.

lo), Dat'l: 27 a 3 de ,agOsto. LAçõES PÚBLIQAS", Pro
II. l\lês de Agôsto,.; , fessor Silva Gomes, (Da'
'1., CURSO INTRODUTó-, Fun_cÍ.ação Getulio Vargas).
RIO DE ADMINISTRAÇAO Data: 19 a 24 de outubro' (6
PúB;LICA, Professor Euta- � -aulas).

.cHio :J:.eaf. iD� Fundação � ;3. CURSO

RIO, 11 (OE) - O DNER,
informou que contÍllua in

terrompida a ligação rodo· Primeiro'
! , s

anlversano----------------- viária entre João Pessoa e'

Natal, pela BR-lI, devido a

�lueda de uma ponte sôbre
o rio Ma:J;anguape. O tl'êcho
Recífe-João, Pessoa, apre-�
senta-se, precário com' pos
sibiiidades de' interdiçãó,'
face a enchente do tio Gra

mani, devido as fO,Úes chu
vas 'que :.1$S.olam tdclo Q nor

te e nOl'de�te bn'!.sileiro.

Juracy nos EUA
WASHINGTON, 11 (OE)

-:- O sr. Juracy Magalhães,
Imiticou ontem seu pri
meiro af.o público como

embaixador elo Brasil nos

Estados Unido1:>, depositan,
do fIÇires 110 túmulo elo Pro

;;11Ileu�e

QU1TO: 11 (OE) A
Junta �i1itar que governa o

Equa,dor, éomemora hoje o'

primeiro, a..l1iversário, da
transfornlação política que
se vel'ifi,.ou !lO Yl",is no dia
11 de Julho do.' l}O, p'lssado,
l'eSult[.melo 112. quedu do en.- ,

trio presidente

zido nas praias gauchas,
sendo' inúmeros as entida-

- A TV Gaucha de Porto

Alegre, foi suspensa por 24

horas, por haver tele�-isio-
_nado o lançamento do mo

, nobikini, vestido pela mo

'l'�;p.elq Maria Ana. De outra
,Ip�rtj;)., O;:: d�legaà.o COS-

'i.�' : .. '.� .. : ;.' ',0
.

,

PARIS. tI (OE) - Terça
feira

,<:' ��rá:, ' 'comemorado
luaís um aniversário da

queda da :Bastillm. O GoJ.

de Gaulle, qeverá anbtial·

,p�:êsqs ,polltiço�
.

dos' e os te1e-es_pectac1ores
que protestaram contra .11

,apresentação pela TV, da

'nova indumentária de 1;Ia-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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/ 1 - Procedente do ' Rio
de Janeiro, foi recepcionado
ontem, rio aeroporto Hercilio

.

Luz o Governador Celso Ra
mos

�"I,.l�:
2 - No Instituto Brasi

Estados Unidos, aconteceu mo'

vimentado coquitel, quando
,era homenageado o Consul e é

sra. J. Douglas'McLainn, err

visitá .oficial ao nosso Estado.

3 Brasília: Em seu lu,
xuoso apartamento, a sra.

,

Se
nadar

/

Atilio Fontana (Ruth
recebeu um grupo de senhora
da' sociedade, para um chá;

XImo,

7 - Com satísfação; r8

cebemos a Patticipaçãü. de noi,
vado da srta Vania, Ramos Me·
ritz" como.,' sr. Flávio Robérü
Callaço.

8 -' Nelleu Ram0s Neto.;
um jovem da sociedade Carioc�l;-'
Circularlf'0' muito· bem acom

panhado na cid�de de Itaj aí.
9 - Logo mais nos salões

do "Paineiras", ,realizar-·se -

à movimentada' reunião dan
çante, Quando' a Diretoria dJ
Clube em fQco, ,prestará hómé
nagem as "Garàta�;Radar"

10 - Está com a responsa
bilidade do vestido,' para o "De
büt", da linda Tânia Moura ,:1

-
'

,

sra Olga lVIafra, que segundo
estamos informados" setá malS

um dos lindos vestidos de "De-

�

butantes da modista em questão'.
'

11 -',O casamento da bo
nita' Eliane Mendes, com o dr:
Antônio Sbissa, está marcado

para o dia 5 de setembro pró
ximo. Sem duvida,' será ponto ,

alto, a beleza de E�iane·.
12 _' Foi altamente feste

jado no salão vermelho' do
"M

.

H t 1"
.

,

anq o e , o aruversarro

dó sr. Eduardo Rosa. .

'

13 - O Presidente do Lira
Tenis Clube, Sr. Antônio Apos
tolo, em palestra com o Colunic;
ta comentou que será assinado
na próxima semana, contrato

com uma nova orouestra. A.
mesma será apreciada pelos as-'

saciados, na soirée do
dia 18, marcada pela
do Clube.

próximo
Diretoria

em vison.
r5'- Circulando

AlIO ',arOlO 20 ti ii
·

'rande Fiscal
.. , f�'

-

Uma teaümuJc G asfafm 00 uma
'\ �� ILTON STEINGRABER

.

.

,

'

, l,

.

Após um curto período de recesso, aqui estamos nova:

,

'

mente, pa;ra tecer algumas considerações e cumprir com o

...._.......i�..._--,,_ "

_ • indeclinável' dever, qual seja, o de prestar nosso preito de

gratidão a S. Excias. o Sr. Governador do Estado, e do Mu

nicípio, pelo fato de haverem mandado prosseguir o-asfal-

. Cmemora na 'efeméride de hoje, seu
to até o calçamento.

,:��,v�� d:,iel�'��:OI1l:�,s::r�.tos ou

primeiro aninho de vida a graciosa mênína anse���d:ss�O����:� ��E;::;:�, v�::�o:o e��b����sd�:
Márcia Regina Napoleão, encanto do lar do bons flordanopolítanos.

,

'
..

O referido arti\!'o n'"o se rcf'c
nosso .prezado amigo e colega de trabalho sr.

o asfalto da estrada de Saco dos Limões, já é uma

ro à qualqüer trall,saçüo OU intn , realidade auspiciosa .

grdiz;tçã�J de nevas eJ,ç!ões desde Antonio Carlos Napoleão e de sua exma. es- Sempre achamos, que. uma crítica construtiva; sem o-

qUe st'j,;m ambas efetuadas em pôsa d.' Nadir Silva: Napoleão. fender a' moral de quem quer que seja, produz bons resul-

ctil'lh,ú'o, Esta orientação ofiej ,'. tados. '

\

�
.

',:
.
,D"entre as,.' ma,nifestações o_ue, no dia de '

. .,

f"l ltí
.

,,,1 ";Sl'á \)le'namente confirmadá o
Achamos tambem, que e muito aCI cri acer, po em, o

po<, 'oC>isiüo d" l'cgulalllentaGftc hoje 'serão prestadas anataliciante, nós d,� difícil é realizar.
•

,i:, lei em foCo,
,

• -o ESTADO", nosassociamos com votos de

R1�DAÇÃO
"

r:
per.enes .felicidadcs extensivas aos' S('US ge-
nitores,

Ri'O" Ú; - ,:De acôrdo com' in
f'ormnções dà assessoria técnica'

4 - Soo o alto patrocini
do Departamento de Cultura e

Clube da Musica de Florianó-
polis, realizar-se..à dia 25 pró 14 - Um delicioso jantar ..,...

ximloh no Teat:tolAdlvaro de Cad.!.. rleuniu, um "gruf'po elelgafited, na ---e====-== '.�.' O'·· L U,'W, A'va 0, o reCI a -o consagra _,') '. uXU('t�q e 'cori ortave resi ê11cia' I �ô,brc . .o assunto, o deput:ldo _____:_=--_..".. I �,�. .

pianista Fernando Lopés. d0 �T. C sra. dr: Constantino Di- ,

; HarG'lton pra)'lo cl,sclarou: �--,---! '

.

" ,

máttos (Nadia', Quando era fes- mc�n�'Jl�et;,:�:��::, de�1;���'�a2'�� �.�'�--����=��-�'·:-!?lk..C:::':,�'·A=-:'�,"'.T�,o':·.'�O�:'�I�_:.=I�"C:,',:,:'!.:"�,)�JI,
"

5 - No "Americ.::..n Bar� tej�do o '''Batismo'' de Guilhet'� brc .lucro \lil ('essa o el(' dil'eitcs ::

do 'Querência Palace, <Á .:iria me. filho do c8sal Dim�ttos', ,._'_,", .

ou' ali�ll,silo de, bens móveis \211 O" FUNCIONÀRIO "CHOROU '

Z
.'

.
.

.

,- .' . " .

� trc1l')OS (l1l;i1S. açocs de out·ras etll,

alra Daura, palestrav<;l �mm8\ Nada deIXOU a deseJa!':'. o fmo' , prêsúsj, qU;lI1C10 ef<etcadas e�"'"

damente com o Prof. Naâer.�: . 'serviço de bar ·e copa; sob ,a' res.-. :, �j)�Hlç1ões Dar'l ititeg-ralioz",;

.
"

_. .. ,

:�;' .pon�;:tbilid.éld� '�o', sY: ,. E.?�a�,?? ,�ie(li::�l�'��lo:\::�;;r':fi��":o,o,,��,�
.

6 - Evandro d.e
,. ,Cast;t, "Rosa, bem.,eoroo, a slmphcl?�eJ clb';c ;;rtjg:o 20 determinam t'

LIma" consagrado nos con��,--r.,e::".ele.!!tância' dos ',Anfitriões,. A:" 'iltua!iZ"çã� do valoj' de agll!s;

S'OS de fan"'a ',..1 R" '?."',?-O"••'

"'C� "'uJ" 'd' C'" •

D' Ll)" ,

'. çi\Ó dê>s", bens 'e dil:eitos. c e,i
,

'L, SIé1S" no lO� V::',1 ons esa' a �re.cIa ,,' ; , asa'
"

,"

'

.

' ,_
. .,' '

'. g:.rD: t,.Fle a. Il)tt2g'lfc1.Ilzaçf1o tr\1ha
mostTar suas valiosas e lindas Joanictes, sem dúv�da'" foi :pôn�O:", n° ,;;si�tllcia obrigatÚia '�la res

. fantasias em Ptlr.is. P�la Iberid; alto' na recepção, osteritali.db l.lrri pectiva: firn", ou sOCiedade,'" te

E d'
;. ".'

1 f
' IIqal sG1'á �olidaríalllen�:e 'rcs-

van,' 110' VIaJa em, �gostó ,pro,', toil eur em ina lã;,'· �o.,m d'eta,lh23
' ,

p(lllsáv�l' pelo recol'hímentn d"

em nossa

cidade" Ligia .Guerr�iro da F'on�
seca, um dos brotos mais elegan

,
tes da Capital paranaense.

1'6 -- A proposito:, em ' pa-,
lestrra com um cavalheiro' de nos.,.

sa sociedade, disse-me que so
mente àgoJl'a, percebeu él pref�
rência pelo "VolksWagen". "E'

que a noite, todos os Fukes são

pardos".
17- Na próxiÍna semana

comentaremos o elegante e mo

vime'utadó' jantar, no palacete.
da bonita' sra. Celeste' Malburg,

'

realizado ontem, na cidade
'

de
•

Itajaí. ,

18 Acreditamos, que

seja uma das grandes noites pa
rá o jovem "societ:�l' hoje nos

salõp.s do "Paineiras". '

..

--------------------------------------------------\�----�--------�--,----------------

Ião Quebre à EalJeça:
,\! l,

'rI")4'G;, t"
, '.""j!i.".'", . ....,; ,

do ministro' l'iá Fnzenda, divulga
das p,ela ADEOIF, o artigo 20

do pro] eto '(le refot'ma trihutã
ria, cr" no COngresso, tem por

finalidnde (mica evitar a fraude

fiscal p ropicin d a pela subscri_
Menina MARCIA REGINAçaJ ,: intcgralizaç"o ele ações de

A n ovu rcdaçflo. do al'ti�o :lO

�lo ,rrO.t�jo de referrr-a tr ibuj.á

l:in� que s;n5citHr.�1 o preensões no

'FAZEM ANOS HOJE
/

í
"

',o :'. ",
.

Dr. .IúlroTietzmann
Sr. Paul()' Ar�ando Ribeiro
Sr: João Cavallazzi
-Sr. IvaIl,''Carlos Schmidt,
Sr. Gualberto Bonr

,

Sr.' Major',-Piedro A. Carneiro da Cunha
Srta. Aracv da LuZ Cunha
Srta .. Cosera .D'Avila Fernandes
menino Murí lo. Bonassis.

l�i:e:l'cado 'de

l;ollcebida:
ca p ita is ,

àssí!ll

,

"F,'i"Ga_m s'�l�jeitos ab Jm pôst;« d�

R�lld-a, ";'l"azi"�o: "dr lr,;y"," ,rt1'edi��n�
toe' !:tesconlo, na )"m'tc \Is' ludot,
oJJticlOs pelas pe ssos s. fi:,icas n«

in':t'g'l'ali;�;l�;}o cu sUb�c�_'iç[ln ele
CHpit"l 'de r;"ma, ou, ;,uc:cdncles;
ele qualqUer cspécit,. .corn ali,'

" na çâ o ou c.:essão dt=( '. qireitol e

Cle bens móveis'.
---"-�-_---.,..._------,-__,..;----

PARECER

! Em maio de 1962, a União Soviética
rea.1izou uma exposição de comércio e indús
tria ,no Rio de Jane'iro. O' Cardeal D. Jaime
chamou a exposicão de Cavalo de TJ1óia da

propaganda, soviética. Mas foi 'um cavalo

im�an�o eir.nay�r�ngo, por causa de a�gun� �e
noes, quê nao puderam ocultar; �m teir'qrls:-'
ta procurou destruir aquilo tudo com uma

duziá 'de bananas de dinamite. Todos os fun
cionários da exposicão tinham na Rússia, es
pôsa ou filhos, que iá ficar�m como "reféns".

"

Por, ócasião da abertura da exposição falhou

,

uma das máquinas: O encarregado cl}amou
um' mecânico brasileiro, que morava ali ner
to·e que:fàcilmente resolveu o enguico. Mes
mo; assbn, o mecânico, que é Con-qr�gp_do
Mariano, viu Que o funcionário chorava. In-,
terrogado, êst; explicou: "Esta minha falha
há de custar:-me pelo menos seis meses d,e'
tràhalhos forçados ....

"

i-- ,
__� _

':,,---

-----,

. ,]eneraf de, Deus·
Ap,enas raIava' a aUrtl1'8"

da., Libertação do' País da
achnirustração esquerdista
que o' sufbcaWi, erguia-se
'pa. imprensa um côro de

vozes proclama,ndo o reco-'

'nh�imento público ao Caro

«;leal Dom Jaime de Barros

Câmara" Arcebispo do Rio

de Janeiro. '.

mata-ratos

,",Nesses dias triunfais da'
retomada do proce,sso de·

mocrático em nosso Pàís
lembrava o "Jornál do Co

mércio a 12 de abril � não:
,se deve esquecer... ,'a, ati
tude firme e a participação
jmportante, sob tantós as

pectos, assumida desde a

primeira, à última hor!l, por
Sua, Eminência... que sou

be ser entre todos o guia
, espiritual proeminente e

. inconfundível, ;em todos, ,os
,

o

angustiantes transes poli-'
No clichê' vemos a grãcio- ticos".

sa e inteligente' menina Sob o título de "General
SANDRA REGINA ORTIGA, de Deus .atirou primeiro",
que no dia 27 de jlUlho p. recorda:por sua vez "A Tri·

passado s�b intensa ale�ia buna da Imprensa "a atua
recebeu sua' primeira comu·, ção daquêle que "não

'

un:

nhão, na Catedral Metropoli. militár' e sim um prelado
tana: - tomoU posição na primei·
A Sandra Regina, encanto ' ra linha de fogo' contra a

do lar do nosso prezado ami· infiltração vermelha
.

do

gó e colegaide, " País", falando tôdl1s as sex

Olegário Ortiga e e' a tas-feiras' pela Rádio Vera
exma. espôsa d. Terezinha Cruz, frB:ncam'ente, sem re

Maria Nau Ortiga, pessoas buços, indiferente às piores
bastante relacionadas··em o's ameaças. Ao� nome do car

nossos meios; Por tão grato deaI, une o vespertino ca·

"O ESTADO" envia a rioca o ,do seV secretário,
e auspicioso acontecimento Monsenhor Francisco Bes·

Sandra Regina e-seus' genlto. sa, .em todas as ci:tcurtstâ,n
res seus sinceros e eftl�ivos cias firme na resistên.ci\,t, e

=*,�===_==""""",=,,,,=,',�' cumprim:entos. fiel aosel(Bispo,

ResoNerá UI�'Brdblelfta em· '

. ftr" ' ,

peÇas .. e acessórios pari[
,

'

"J ,alkJwapll-WlNit - F�d- Dattphine e Si'neil
Afém diSto, S�L p�S está 'proporcionando descan-

"

tos aos seus' di1tinfos clientes de 20%
. e�peçis e" acessório�
��.'

I
,

Geralmente, os 'que muíto criticam, na maioria' das,

vêzes, sem fundamento, se tivessem uma oportunidade
para fazer alguma coisa, não a levariam a bom "têrmo.

Essas, as nossas consideracõss ...

,

� Osvaldo M�no-

PROBLEMA MUITO SERI,O E QUE
SE AGRAVA - Sim, efetivamente, que se

agrava cada dia o que constitue atualm:n�c,
'no atormentado panaram da vida brasilei

ra é sem dúvida, o problema do' abasteci

mento de onde promana'a alta exagerada e

já aflitiva dos preços atuais e que não apre-

senta esperan�as de melhoria,.
,

A política dó abastecimento esta preo-

cupando seriamente o Governo da Repúbli
ca, que agora percebe a grav�dade .da situa

cão brasileira no seu aspéto mais seria e que;

�stá a pedir uma soluçio mais pronta e enér,-

gica. ,

. Como estão as coisas não vamos bem, '

po!, mais que' nos queiramos enganar a nós

mesmos. l '1,
"

•

Política, de lado e maIS,' atencão com o

vital interesse:do povo. '

,

Esta é sem dúvida ' alguma, a boa e sa

política da atualidade. '

.

. .' --,�,,""""'�---"��r

E NO MAIS: CERVEJA'·HAJA, MEUS
SENHORES! _. E' a lei dos" contrastes, dQ

absurdo' da contradição do ilógico ...
,

A cervejada và:e se; transformár nun

mar alourado, Já pela Guanabara
",

Cerca de m�lis mil bebedouros já adqui··
riram seus, cane�os' especiais' para o festival

que promete ... surprê�as daquelas.
A "Operaç,ão EsvÇlzia Caneco" como foi

batisada a festança e que 'começará com a"

abertura de doze barris de chopp, importa
d@s de MUNICH, Alemanha, dará início à

cervejada.
.

Até o Rei do Chopp e Miss Festival da

Cerveja serão eleitos.

Vejam s6.
'E' um verdadeiro atentad'o á recomen

.

dada poupança. ..
�

Vai mesmo sair muita. gente cheia, en
qllanto nas ruas, a operação esvazia. pneus

de. carros c�ntinua. ",'
E' ou não é um país da goz�ção esse'

nosso ...
----��---------------------------------

'

PROTEJA, seus

�OLHOS(
\(i ;\:!/

) üse Óculos· ,
( bem adoptados,

'"
. .1'

.� atendemos com, exatidõo
!i sua receita de óculos

i
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Previdên •

la

I
<

Social
referido que

.

"no período encontram-se a fôlhas cen- expungír dúvidas, porque
de mil novecentos 'e cin-, to e noventa e oito e duzen- independentemente daque
quenta e quatro' a mil' nove- tos e sete. Tudo devídamen- las diSposições legais em

centos e cinquenta e nove, te examinado: vigor, os .ratos, c(mf�rmenhecimento dos senhores os denunciados, diretores foram apresentados, cons-

comerciantes e industriais,
' A falta de . contribuições tituem o delito de apro-

'especialmente daqueles que
da COMPANHIA CANTA- devidas ao I.A.P.M. pelas' príação indébita previsto no

costumam descontar .'3., par-
REIRA E VIAÇAO FLUMI- emprêsas mencionadas na Código Penal, pelas suas ca-

,. te da contribuição dos em- NENSE, FROTA' CARIOCA denuncia: foi confessada pe-' .

racterístícas que formam

pregados e não recolher SOCIEDADE ANôNIMA. E -'los acusados; . um, diretor: elementos. daquele críme.
aos Institutos de Previdên- FRQTA BARRETO' SaCIE- geral e outro, cllretor-tesou- Diz-se nos autos 'que mui

DADE ANÓNIMA, com sede'
.

retro. Eram, em razão de' tas outras ernprêsas estão
nesta Cidade, deixaram. de seus cargos, responsáveis igualmente em débito para
recolher -'3.0 Instituto de' diretos' pelo recolhimento com os Institutos de Pre-
Aposentadoria e Pensões daquelas contríbtnções. O .

vidênéia e que nem por IS-
dos'Marítimos vultuósas S"" tctal rdas contríbuíêões dev-. .

n. � \li -

,so estão sendo proces·
mas, qu� representavam'. vidase -não recolhidas. foi' .. sados .os seus diretores. A
contribuições' ao I.A.P:M. a�uradO �m perícía 'co�tá� .:Justiç,à, que só aprecia ca
(vinte e sete milhões seiS-:. l?il traduzida- no laudo ,Clta- sos que .lhe são apresenta
centos e dois mil quatro- ,d? na:. inicial. == a,' �ô· do�.a julgamento por inter.
centos e nove cruzeiros .. e lhas cento e t

-

t
. +v

mOS contra Os diretores da .

'

.

res cen 0." e médio do- Ministério Públi-
"CIA. CANTARE IRA E VIA-

dez centavos),' pagamento seis. Trata-se de coptribüi-'
.

da tj' , co,na em a 'ver com essa

Ç'A-O' FLUM'INENSE", "FRO-
de .' emprésttmos sim,pies' "'ções descontadas. dos em.. -.:

, ,. 'alegação, Finalmente, Se rea·

TA CARIõCA S.A." e ,"FRO. (hum milhã� cent� eseten-' ��eg�s..E' tratando:sEl de. 'lizado ::1côl'do' com relação
TA BARRETO S.A.;', como

ta e �ove mil noventa, fn�m '"lm�Qrtân?l�S q�� ,foram, �e: -

.
às' contribuições de que tra

incursos no artigo 168, con-
cruzerros e. C5le.z CentRYos)" _e" duz,ldas: de; : sa,lanos,' pa.g�,�.,"·, tam os autos . conforme in

binado com o art. 51, § 2°, empréstimos" hip,btec'ái'Í<$' ..,.;n�o�'colhe"" o argup1;erito,_.de { sísté -'3..' defesa, decorre daí
do Código Penal. - "AMÁ- (set�c�ntos_' e o�_eent� e', q�a. ': q�,�, "�:. f�l�à �� ,..x:�!?lhim��t?: t �i!enis

,_
at�riu�çãó, da pena

LIA ROSITA FONTOURA,' =. ll�il CJ,UlnhE;ln,tos e<q'9v:n�: '�sr .�ev� à, sltua�o .• :detI71�. '

a. s.ét, áplica�!h porque o. de:
BRAGA Serventuária do ta e sell� cruzell'0s e:".qljj�n-,' �,!����.;dás empr�sa�; Q taplo.-:c "llto .; 'Já esúi-Va:' .consumado,
ofício de Escrivão do Juizo \

t'l 'centavos),..�er�� déscon- �'.c:�lo,I,lOrm�l ��v:a�à�\cp��lu:< ;P�r tais'.'consider.açÕes, [ul
de Direito da Décima Se. tad�� com a flOali� , "es-.: saoh,ae, que 'ias; ,co:p.tnbu�çoe�, 'go'procedent0'a denúncia e

.

gunda Vara Criminal do peelflCa: ?elos de�unCladqs;: \etll.,.t;n- descont�das : do� sal�-,. 'conC\eno os .réus JOSÉ CAR. r

ESTADO DA GUANABARA '. dos salários -de seus -empre- :rilÇS .e entravam .par�'- -os; -,,'.

Certifica que revendo em gados, mas éO�b -não
'

':io-', et;>fres, dos' . f!3'mpr�ga�res,' <RETEI�O .,FIJMO e CHRIS·

ram -recolhídos .

aos corres '; ,ç::omo� dépositári()�/e: 0lJ'rig'a::. -:r:OVÁO CARRETEIRO NAS·
seu poder e cartório os au- . , , .. ''', . .

tos do processo número se: do Instituto, POis' del�s"am-, dos por-;lei- a, ,tià�sf�lZÍClás' 'ÇIM;EN.TQ•.como .íncursos
. bos-sa aptopriáràni",�. ds·,";em,·.'�p'·razo 'igu'al.·.p"·re.\rist6 'éhi,' ;no,.a.rtigo ,cento e sessenta

te mil trezentos e sessenta, '

réus �.fQrà� Interrogad6s';a 'lei; ,iiara os, cofres do 'l-A"PM. ',_e )'OÍt.o, combinado com o ar-
dêste Juízo ,em que Jigura-.· ,

Iôlhas cento e trinta e cinco' Os',réus;-deixando' de cum-; figo. cinqüenta e um, pará-
ram como acusados JOSÉ " , ,.

, .. " ..

. e cento e' trinta e seis. Por ;::p;ril·: :>a 'sua' '.obi-igjlçãci de -:' grato.' . &egunÇló ,do Código
CARRETEIRO FILHO e intermédio .de a4vogàdO ". depoSitários,' me�mo q��I1-" Penal;:às' penas de ,três (3)

CRISTOVÃO CARRETEIRO, constituido, aptesentsTàm ,_ clo';chamaoos arr1igáveUrien� ,;.anos,e seis (6) meses de re.

NASCIMENTO, como incur- defesa prévia à fôUlas êen- .'te�· contorrÍ;:Le
c

se vêr d<1;' eipo� ci�são. e.. rhuita de' dez mil

sos no aftigo cento e sessen- to' e trinta e oito"':' .cento e stçãO' detalhada." á f(Üh�s�. 'c_ru..'leiros, 'ao pagámento das

ta e oito combinado. com quarenta e trêS:.A� :testEomiu- . ,�inco: :_::.: dez;
. ap'repriàr��. çust'lS, da,. taxa penitenciá·

artigo cinquepta e um pará- nhas -'3.rroladas pelo M�s--' !e " (e évider.lte, .gástaram): ria' de :11'1�1'cruzeiros e da ta·

grafo segundo, do Código tério PÚblico,' em . ilhmero': dÓ. (jiiíheirb que ·.thiham de�
.

:.xa ·Judiciá,ria. Atendendo ao

Penal, instaurado U<:l. Dele· de três, depuseram afôlhas' ,�t�rrç�o' ,pi-o".iS6t�� 3B i O" fize: ' �ult? da: .,.apro.priaçã'O, a pe·

gacia de RJmbos e Falsifica· cento e 'oitenta
.

e dois, ver-, rám l'ejt'erà.Q.amente,.úsánélo "ria - seria aplicada no máXi
ções, em trinta de Maio de soo As testemunhas de' de-

.. .dó'··mésmo�·':: sistema', "'nu!P<t.�· ,mo; mas;'considére( 'a con

mil. nQvecentos e cinquenta fesa em número de quaÚ'o, . ,continuiiÜlc;le fiue., d4x�U cêt� l Q.i.ção ,de primário� (fôlhas
e nove, sob número duzen- em face dá desistêricia· ma- � .câ de"'clncoi, án.os; .. 'em pre- 'c�nto e vinte' e nove::"" cen·

tos e noventa e cinco, dêles nifesta 'à fôlh�s'···cento -·'e' juizo·�.dó I.A,:;P.:M�� 'e' detr( ',to': é, trinta�) .� atenuação
consta' e passa

.

por' certi· oitenta' e' C�éQ, dépti'seram lneI).te do�:. ,ill!er€sses" do�: 'aêlm� 'reférjdâ, 'para' baixar
dão, por haver sido pedido a folh<1s ',Qehto :,e õiten��',. e ' s��à '�m.I?rega.dos. O,' �rtigo ' a �ena de trê�, (3), aumenta
verbalmente o seghlinte: coito é cento e oitenta�e'nb'-·· qtiintbf,dO.PécretÓ'lei núme- da 'de -um sexto 0/6), por
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.

ve. Cumpriu.se : Q �di�P�sto' l'0� �e�.s�nta>, ',e� ,qinCO;': rea-', sér. �rime continuado: Lan

"O Doutor Promotor ofere- nos arÜgos quatrocentos e, fi.ri:l)àdo'·· ..',:nb artigo ·,.quarto' pem:se' os' nomes dos réús
ce denúncias contra JOSÉ rrov$ritÇl' e nove ,� quit1h:en-- ",' do >beer�to:,l�i ..ri'ti,rÍ:lero dOIs.

.

no r61. de "'.
-

�ados e expe

CARRETEIRO FILHO E tos dO Código . d� Ptobes�o' irlu set�centos' �
.

sessÊmta :
e

'
.

çam-se "contra êles os com·
CRISTOVAO CARRETEIRO' PenaI; achando-6e" ·.S fõihas" .cin:<;P; '; :,0;' ,Pfimeir�}.' 'd�<qua- ' ,petentes mandados de pri-.
NASCIMENTO, d<1ndo·os co- 'cento ·e'nóverita·;,'e três" �. 'tór�e'db Dezembrd ê;ie'Inil são. P.I.R. -;- Rio,de janeiro,
mo'incursos no artigo cen- 'cento' e hoventa seis ';as �I�, '.' nbv�Óep.t6�.e trint:l:l: e' seú � '2 de' junho' de 1964. Ass.

to e sessenta e oito, com·. g'aQões 'fin.'als- dQ, Do�toI:, Ó .s�IDmdp:cI:e' �ove :_:;'_de, no- ODUVALDO ABRITTA

binado com. o artigo cin-' ,Promotor, com_ p'édiq,a" 'de :veÍnpr-o ,de: irill .rl'oveçentos e Juiz de' Direito - Ciente _:_

qüenta e· um, parágrafO se- condenação .dos· 'réus.' ,'As qúarenta::' é'meia:m�nte
.

'ih- '

ass.· RAFAEL CIRIGLIANO

gundo, do Código Penal e aleg.!,fções fil1:!\is da,darésa< ten>r-etât#ô;>.se:tVlndo>-,:'Pl;>Í'à _FILHO, Q de':junhô"de Í964:"
•

':...
l '_�

,

',.;1 "

.) '�,(i' f
' -

APROPiUAÇAO INDÉBI
TA - Art. 86 da LOPS e

483 do RGPS: - Para
. co-

eia, vamos transcrever, na

íntegra, a . decisão do MM
Dr. Juiz de Direito da 17a
Vara Criminal, no Estado
da Guanabara, na qual hou
ve por bem [ulgar proce
dente a denuncia oferecida
pelo Instituto de Aposenta
doria e Pensões dos Maríti-

"
.

"

. :,�" ..

FERMENTO· sê:co� 'FLél'SCHMANR :rEM. 'Aê.� ��tD�DE: PARÀ:·O.IZER:
"

�

�'��. '_. .� , ," �{"" .

:f -�.
'

-

..
_' ,�

" ,

REALIZE O SONHO DE SUA VIDA t

)�ANHEI/ SIIA I

ínteiromente de graça F,,

• II,

-

AIfIllERSARlD de
. 'I

.
� ,\ -

\
-

CASA DOS fREIO�
P.ua Santo.s Saraiva 45\1

gs'fREITO

.'

.E3tà beclissirrícr casa, 'IOCQlízqdci'.p9"q'Pr�ZiVel ia;rc;iiÍn Atlâ41IIco, Jadera ser sua. Basta
'.' '.

�"I ,t' ",., ,-,'�,." .

'. ..
'.

t

comprm em qualqu·er., da� LeIas'. de:J\ ,'MODELAR 0\(, no 'bara,teiro GRUTINHA. Cadâ
...

. '.' .

.:
"

. ,
" .... '_ �.- .,

'.
J:'

"

:',1' ".. '. '.:..
.

�

•

cqmprà de 6' !pi! cr�elIosi'Ó ''':'tstq, �u peld::cre'éhQ.rí'e: dá daellú a um cupão numeJodo .

para c n:rónuz;:i�ntqf'soi-t�IQ '. O-\:l�,n;o:�ai,s::�(;;�é c6nu::ir�t tarito p.,'ms cupõ�s gànhOlo !.

Nd� pér;:r::a' estp cha�c� q,úe,�; tvÚ'.?DiJ;.�:B lh� �t�rec€ ,�é .seI �!n leil� proprietário d�sta
_', '

•
_ _ �

•

.

" 1
.
'. ....

'.

.

bela, �esi�ênci� I,oda ,de':.dlven.a,rr� .. �,ohH�D�Ó 'sala j quartos� cQsinh�, banheiro, entrada para

mltomóvel', dependênéias' de emp��g�dl:1; �Cfiti.cada 'nu� bonit; terrenO' de IS;{ 22: metre9'�
'",

('

-',.

. Professôta Laura Lima',

.

','0 R�'l�tor ';não Poderia n;l�'" Ao-raderjmentos espeCJm� fazem, nela
c� .�,ixar passar' s�m .•,eg'.isti·o ' ..

• A f d S n H M. assrst'eflrj:l '() ered a, aos rc:: ,r. uri en-.

es,p·ec1al,· o pt-itr.orpso parec·e_i. rI'e

"I 2'
" ,'·d.ii;.n ....� A lc.l·de's·; 'D.:n",ntell·l·. vr�1+e1, C1I'maco,"' s.. 1 a, _3� de a�lt,orin�·do fim- ,. _ .f' '"''

�i�náriO H�l'Y Erich'Krause,-q'l� .Tn��· 1'T"7�,��n I Coplho. E:'l(" �e]va Gentil,
na Seocional ,9:e' Jói�vil1e, sài, de,

. RpVfSrpT1nO. P�r1re Agostinho Stahelin e a to-,

sua m�:tésJia.p.-rj{ d'ar 'lições .. rle '
, ,

.

Direito ,cTi'Ib�t�.io,:·'.9tie fa��m. 'dos seus vizinhos.
inveja:' a"

.

inuitc�,'
.

"p�ofe�sores'"
.

d',e' Imppsto de' Renda e tudo
'

", " '.� .'

sem alarde: e sem art:ogãncia,.· é
que, Iló. ,q�e�' ,thrbalho.u nas' S�C
C;onais 'eScondida. "nas serr�s
do nunca it:.ai'�' s,abe qUe 08 va.'

lores do serviço público não ·sã..,
somente" o ourO 'que reluz Dr

,;,!trine dcs gabinetes. êles' ta·r.
, bém se' .enContram noS leitos <ia

seCciOnais distantes 'onde sã.'
,

. . .

muito os' brilhantes e pioquís?
moS os cascalhos. Daí porqu <

....
,� e

frago num rei.to de ·admiraçã
e reverênCia os cCnsiderándos r

·fls. 32,' que peço' ao a" tor P'.

n;!ssão "para, transcrevê-los
.

,

tllillldo-os como meUS ...

12-7-64

-

.,
I

Tão· inUsitado fato, que faz

Ic,onjSagradora justiça. às 'altas
.f!iXija e-!li ;:,eu carro

'

. quali,1ade. funcionais e cultursil
\ LUIJ,a de ÚelOs IJOLADAti d? dr. Ha.ry Erich Krause. mui
- 80% mais no. aproveIta· ·.to honra. à corpora<;{ã'O dos Agen
menL-:' dás Loua.. te. Fi'scais doo Impôsto de Ren

'da em Santa Catarina, Ootn a_

qu.al pois, por tão auspicioso 'even
to, nOs congratuiarnés!.

do, o (ir. Ol'vncio de: Lyl�a ·M,a-·'.
chado digno Rlo'lator '(la la. 'Câ

. mar, 'de 1-0, :C:nselho·(le.'Çont�·i .

buintes�"do Ministér!�' pa' f,,�en"
da, iJls�riu, no ACÓTdãO '.no'�. ',.-.
4,889 I';e 7_11-G3, extraordinário·
elogio �o Agente Fiscai� Baeha�'el

InlpõS,lo 'de :1.,.9.'1a,:;".

, .'
.. Irmãos; cunhado e sobrinhos da: Profes-Honroso el?g-io a Agént� Fiscàl" ,Coptador S-r: HARY 'E':ÍUOH

de S. Catarin.a,·'
'

': KRÀUf'E; ;tua( PÉll,ega;i'o 'Se�9i
' sôra Laura "Lima, sensibilizados, agradecem

_orlar' dó ��,tnPô.to· :'de, R�Í1da ;é-m' aos ,paren.tes 'e amigos as m(lnrrestações de
Nó ap.reCia:· reCUrgo a,preSêa�:' ,1'�invil-ie� �.'" "',,"

p'esa'r'rec'e'o'l'das'pelo' falecl'm'---'o d'e sua qu
.....'.

'.'
.

,". . �\.:'.' '.'
'

.. -

do ]:'01' contribuinte dêste .ECita·' ,·Fazend2.,' JU3f�s
.

'C9.ns�deràçõ'e,'
sôbr:\o:'h'rríhárr�� par,,,'cer redi. -iidáirmã, cunhada e tia e convidam p'ara as-

g-idn PÔr' "aqu'ef� 'çiJmp"tenv� f sistirem a, missa de 7° dia C!11e, em sufrág.j.o
q'�liicado' f·t.n,�i'�l)lÍ:rio, o' ::�ns1"

.

de sua alma, .mandam c�lehr�r na segund:l�l\o
.

m�n;lrr,!l 'd: Cons�Úto de 'Con
tr;b�int;�' e"í>ressou�se'.�cs s:' feir::l. (fi::) 13, às 7,00 horas na Catedral Me-�

-

.' tropQlitana.
.

PÃEZINHOS DE CANELA: Farinha de trigo-5 xíc.•
Água morna.� 1/2 xíc.• Ferménto Sêco Fleischmann- 2
envelopes ou 5 colh. (chá) • Leite - 1/2 xíc.• A"cúcaJ' -

1/2 xíc. + 2 colh. (chá) • Sal -1 1/� colh. �chá) • M�nteiga.
- 4 colh. (sopa) • Ovos - 2.
Farinha - 1 :x;íc. • Açúcar - 1/2 xi,. • Manteiga • 4 coih•.
(sopa) "0 Canela - 2 colho (sopa).

tambÉ!m a parte superior. Cubra e deixe crescer em

lugar quente, livre de corrente de ar, até dobrar de
tamaJnho (aprox. 2 horas). MIsture os ingredientes res

tantp.;.S até formar. unia farofa. AbaiXe a massa. Em

um:a' sU'perfide' e)'lfarinbada; divlda-8 'aQ meio. Estenda

y.geiramente cada por<;:ã'o e coloque em 2 formas unta-

das (30 em x 20 em). Pincele coin ÔVO e cubra com a

farofa\'préparáda; peixe crescer em· lugar quente, livre
de corrente de ar, até!dobrar de tamanho (apl'ox. 1 hora).
.A,sse, em forno inode�ado, cêrca de 30 mInutos. Sirva
q,uente. Enfeite com glacê. �rC.

GL.ACÊ SIMPLES: 1 Xíc. de açúcar peneirado, 2 a 3

colHi. (6ci�a;). de leite ou s�o de forutas.
Mi.atue o. agúcar ,e G> Iáquido em quantidade sufiCiente
1lIt'tlla ob.Wir um glllcê fi.nl:.>.

DRA. TELMA C. "PEREIRA

ClÚ1ica Odontológicá de Cri·

anças e Adultos

C,onsultório: Rua Tene:lte
.

Sil veir'a 28 - 1.0 Andar
Pone 3798

Atende diàriamen�e das lá
às l8'horas

Exclusivamente com hora
marcada.

I

Nada oe

REBllES r, (O;MiUrUCAçAO. �

li Diretoria do Lira' i'ênis Clube, _Gpmu
ntca á seus associados que em virtude de for
�a maior a programação du dia 18' fica alte
rada; hão· havendo a apresentação �dc 'cantor
Luiz Hen,riqúe e da cantora Nara Leão.

,: ,

AUX�LlAR DE COLETORIAl fiSCaLDE CONSUMO
Pr�pare":-se convenientemente para, &ses ,importante� concursos em apostilas organi.-

zadas por professÔres espec�ádos
FISCAL DE CONSUMá (4 voIs.... � . . . . . . . . Cr$ 15.000,00
AUXILIA� DE COLETORIA . . .. �... . . . . . .

. Cr$ 6.000,00
Atendemos por REEMBÓLSO POSTAL . Para os Estados mais distantes

aére�,'\ s�?:· aum,ento d;�ies��sa�:.'·
.

')à.'
'

.

.

.

'

. ',,-,,�"iEd,lt,G>-r.,a(:l11.ca ..8'\). '\ /1.708 --'. RIO:
J .''''. "', ',:

>-, ) ,"r':"" "_-, ';l',Ij_ii."'�"',,:,(.,!,.�:� \'
',,' �

/.:n"'J,
.'

,

Escalde o leite, misture o açúcar, o sal e, a manteiga.
Deixe amornar. Meça a água morna numa vàsrtha, junte
2 colho (chá) de açúcar e pOlvilhe· com fermento; deixe
descansar 10 minutos, depois mexa bem. AdiCione a

mistura de leite ao fermento j{t disso�vido. Acrescente
os o.vos e a' farin,ba. Bata beni atê. obter ,ú'a massa

macia e elástica. Coloque em vasilba untada; engordur�
.
,,',' -

. '. ,

.scHM�N. fm-'é 7"§cebel" D fOllÍeto "FLEISCHM'"ÀlNN, FORNO, E

Inc.
.

TALENTO;', escreva d Stilndard Brands 'of BrazH) Inc.

'"
"

.•
Praç,a,Pio :>fIl,,1. - Caixa Postal,. 231 � FlorianópolIS

·: .. �.J·c -

..

_.

. •.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Professores 'recebe;n antas
j,Ie !lperfe'llJI'ço

.

1" am It�· ;11' Emile zo�e: i'Contar

li (1 " ameu
·

D�, _.. uJ u
'

:::;�:r �n�e���:!� q��e ���
tar. com a se-qsibilidade �e

Acompanhado do· êxito j z'.mas illtel'ioJ:'anas dos 1'.111- O ('onclave t0m o plane- um hanqueir.o, acreditar no

dos cursos anteriol'2s, de- .nkípios (hquela região f)S' jamcnt.o e o financiame!lto
. desinterêsse cJ.e um, político,

sG!lvolve-se em Itajaí mais . cola!'. rI') PLAtvlEG e f.'_ execuqão' ,na módestia 'd� um a.tor ?lJ.
um' Curso de Aryerfeiçoa· Êste é Q 5° oUrso reili..z�.. cl.:�, S:>r,n"tarb. da Fdnc'1ção nfl, franqueza de um dentis-
mento c1.e Professôres 'Ru- do' 'm'l 1964 'qlJe, sO:rr:lado aos e Cul�ur'a, at,")'1vés de uma' ta.".

'

...

Tais, contando com a fre- dos anos anteri(1res� at;n- e('(uipe de técnicos especüi
o.uência de 340 mestres das gera quase 3.600 professôres. limdos.

,.)
.".,

o',
1.'

Zequínha 'e . SeU -conjunto de Ba

.Ú;l1J.�O,. q�é se a!Jl't�t:nLarao·· na
sociéuaue . .tiarmúma Lyra, nu

ma promoçao ces ..a co.una pro
casa da iUIUZade das Senhoras I
dos rotarianos daquela. Cidade.
Podemos informar que há muita

.

animação. na manchester Cata
rinense em tórno. do esperado

'1'.' AS primeiras' Garotas . R&- acontecimento denominado "Noi-

dar, que chegaram a esta capital te de Fantasia".
foram as de Lages _ Eva Mai-i.f.
i Lisbôa e ·El�s.a BiachiIii Ara4jQ O CLUBE "14 de. Junho'.

ficando hosnedadas no iQúerên de Lag�s, ;c0In sua eficiente bi�
cia Palac� HQtel. 'aco�p:�nh:ad�,s retoria,' presidida pelo. dr Renato

,

,; do Sr· é "Sra�·. Nélson ,

(HiJd�ü Valente. vai promover no pró
Araújo, os !)ais d� 'Elúsa. Mais ximo sábado, uma eleg:mte fesO'
tarde (sext�-feira) c�egou 'd0 ta aue terá como atracão o der
La�una _. Marilda Werner' de tar;rlo conjunto de

-

Norbert-
Mjrpn�a. fic:mno bnR:Pe��rt� n'l Baldàtif..
h'sidêJ1('iá do Sr..e $ra. Dr.; Co-
lombo (Daysé) san!'s (seus Íio�)

"

,
.

À "ILHACAP'" ;estâ h�-.

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

pedando as bonitas ·.garptaf Ra-
dar de .Santa Ca{a�iAa 1964, CHie
ontem, embelezaram - os

.•
: salões

do Clube Doze de �gôsto�
\ onde

a sociedade' florianopolítana .es
teve presente aplaudindo as .nos-,

sas gentis visitantes..

POR diversàs vezes comen

tei que lançaria o Livro "Radar
NO mesmo dia. chegou a na :Sociedade", com um complé

demonstradora de beleza Orfélia _to documentârio desta Coluna, e

Corradini, da Richard. Hundnut, com 'algUmas 'restrições. O meu

que veio especialmente
.

do Rio, desejo era de ter lançado ontem,
para maqüiar as Garotas �adar' conforme publiquei há' muitos
de S. C., riuma"; prom()ção "da dias �atrás,. A 'coisa não é facil-'
Farmácia Central. :Ficará;�esta -borPü pareci�, mas c�ntip.úo cm�
'Çapital,' até o tini 1�··selllana.. a. obra desejada por muita gentc..

As ·,.cohirtas estão sendo
.

datilb"

grafadas e para editar 6 livro é
necessário um financiamento ..

.

E POR (áIar em Fatma�i.a,
próxima semana será inaugura
da a FarmáCia da Ilh�, na

.

rua

Felipe Scrmidt,. �ql'lna:, com

Jerônimo Coelho.. 'DENTRO_' de !toueis hora,c:

,estarei apresentando o prOf-�r�p'1'-
, Radar na So�jen�cle, na Rádj �

NO Querência ralace;�. ,h?- GUru1tjá, às 13.�O·hs .•.
as Garotas Radar,de.s. C. se-' ,,,,'.. '�"

.

'!!
rão homenageadas com um jan-

.
El\II- �gÔ�to r�xhno Cacilda

tar, oferecido ,por êste Jornal:' r'Becker, com seu elenco. Teatral;
..

vira a esta capital, para 'apresen- ,

LOGO à ,noite rió," Clübe, tar·,a peça ,"Noite. '

do' Iguana",'
Paineiras, 'às Mi�ses R�dar �_: n�ma pr'omo:ção';'do Depto. de.
Simpatia -

.

PersoIia,lidà.(le � - Cultüra da S.E.C.
:.
_ Doçura, 'a Rainha� :dà, . Atlân.tico'

. ,

.

Catarinense' Ü}64 _' Yeda'Silvt: GENY Borges, programou:
para Q próximo dia 28, no 'reatro
Alvaro de Carvalho, a exibiçao
de mais'uns' cios seus sucessos _

. .

'

'fA, OUTRA VOZ".
DE BUENOS ':Ayres" '

O clt �

Oscar Ortiz,' tefefonan'do' par ,�.
'�l ,,'.' HI]l'

.', ,', ..,

'R' .

seu ove. , . na�, ; l.1aca�: >

:'-�-.c· .....;:;_.

gina Lins.

e às Garotas RacÍa.r; serãó: receti
donadas 'com uma elegante' teu';:
,pj�o dançante. '

,REGRESSÓU da Guan�b:

: : 'O',' .CENTRO Catarinense
riâ .Gl.Úina.b'a:l:a,: está pl�oÍnovendo I'
a F�sta dá Cerveja, com a cola-

..

boráç'ão da CiA. Antártíea Pan-
.

'listá'
ra, sexta-feira, o Govel'nack.L·
Ce]s9 Ramos e sua comitiva. CIRCULANDO na "Ilha

cap",
.

o cronista social Ralf R�-:
n�.ann, do Jornal de Joinville,

�ll� a meu convÚe participou do I
Jutl que elegeu na madrugada de

boje, tis Misses Radar _ Simpa
tia - Personalidade e Doçura.
·.Está hos�edado no Querência
Palace Hotel.

RUMO à Joinvil1e, p::óx. ,

mo sábado, em ônibus especlh I

da Catarinense, com as fantasias
do. Baile do Munici:;al,.· ema a

Rainha do Atl:�ntic(' C'Jt�T]11f'n
se. com as Misses e G�r()iT's Rn-

�
• , •

'. <

dar, canto.ra Helena ]:,.iartir.s e
.__.. _-----

Em agôsto será realizado

o tUtimo Curso, tendo por
. secle a capital.VHi COn�!ru.jr OU Refo".rt»-·'

C(lnsult�· N(JSS()�. '�rf'ÇO�.
\' ,

." .'
,-.

Comércicl Met,al l',rgie», ATl..f\ S
.

S.. \

o CAPRU de Itajaí tem

;se.n, en�:er!'�mílntQ previsto'
p'U'a a.manhã, em solenidade

que deverá

C ELHOS DE,5.E�LGZA
Novo tratàmentu das ri��s '�o: das rrigas e da flacidez sobre o �ss�io; , :: �,:, r f1ien��' dé' t�ki�1-l o;gl;inicos. Píres, á rua México, �u

do rosto:
'

pór, ���o','qe um soro feito
.

Haviamos rel�ta�p .�U?, �()' . E�tal1.1os ce�tos ql1r, s",:�i&- B;io. c\fl' .laneírc, bas�and� en-

.. ' .

a'· pa,se de tecidos orgânicos produto' iSQ er,a vendído fW�.'" fazi'll�O�., � . p,�tural �urlUsid�-' viar. o presente artl�9 deste

Dft. PI'ItES • súSc�tou .enorme curíosídade médícos e isso se. exp�ca Pl!!," dê, qos nossos leitores mas, ,jornal e o endereço comple-
,

. e'Qlle se traduzíu no recebi- ra ·evit!:l.f abusos' poís'li' duia; , �esmo.,. assím, ,

. eoriiilfuare: to. pa.ra a resposta.
O artigo que escrevemos mente 'de Inúmeras cartas ção do sbro é. �$itílqa é a

.

mos, áó Ujteiio dispor .sooro
recentemente sobre a' $U111'es sólicitallho . maiores detalhes dose a' L'1jetar� depezide • 'd�; f!Uáisl1ue'r outros .assuntos

. .
.

. .

cada caso. em particÍtle.:r; 'A· ,tl!laçibrià'dos "com 'd .wwo· El
� profundidade .das . injeçõ�s ; jntet��s�rité"� ;p�oces�6: Ó�:

também é varíavel e- segun-, :remoç�;(llef't'o do: rosto pOJ"
,

.: (�. r�".�,T·r�do as regiões 11. tratar. '" rr;;81.b' dê'st'Ç soro :biQ!oglrm. .
'. t''<-, ..

"', �-,�:�,c...L�
,

OUtras perguntas.. Iorarn. ,:�Noti1:' +,'Os flossos leito- ,,� ; .• \ tA) S ,ni1'...I��.
. feitas 'no sentíço cu CU�:; ,.G;� r:és, poderão $oHcita't· qual-

. \\il '..
.

.

..'

realízada também . ern'.>i10", que'f'conselno' sotire. ó

tra-
.. '1/1 (O�HC(:O.'�tt(f?:i;UUi' i�

mens. Claro q,ue sim, :t: jQii�', tlÍ.<;,:,er.�.h,; ,0.4 ::r"pl� 'p ;"l'1hAl...,S
tamente e�te ponta' é' dtf/SÚ.. �; ::triécUc'o ,especialista Dr,
ma importância pois o se: .,< > ".," .". '.

.'
'

xo forte se achava desprovi- --:-'::'-.--::-,-.�" -----.
do de um trat�l'pen�o· seguro

--'--

para as � rugas pois.' . � UníC::l
solução que at.é então' exis
tia para o problema ere; .:li,
clrurgia estétíca. cjil�' .cica·
trizes visiyüls.. :r.Ú1S rr_ulh�

.

�eõ; os c�0elos' a.inda �Iíldem
�cultar . oS traços' operatÓ:'< ..... .!
ri.Q8 mas r"g llpmei;-s' ,i,}t�)

"

é '" .' ,

.. .

A
.

impossíveL ,;;.,; '�·;.:PR.O·GflAMA DO MES'
'r,/[uitas cai:tag ��'!'g�;_ntl! .1 ',: ·'p�ouKAlviA 'DO ME� DE .TUhHO

vam qual a idáde . p:;;-6l;>lir .'

p�.rq, o' j.nicio do. t"l·�'�nT"·· �Tl�.:"'·'
'

.

�
"

Respon.deremos"qu� não'lÍá: '. ",::",:'�Dia 14 -"'Terca-Feira
épQéa prÓpria Para: eorlledv

. CimarrÓn i.> .....
- .

lo. Dl:)sde qUt;l as' riJg:<,S.:ap:l.7 '. ," '., \

reç�m a tetapeutica 'se�: fhl�. . ;; ". :Dia 21 - Terca�Feira _' Cinema
põe. E'.at6"l1COFlSéEla,-ei"que Nüa rio MUhdo

. .., "

'JS inieGões seja::l \hc;ii�$ ,.pf�· '.' '. .' .'.

. ". """'.,
..

,
..
::
.....:.I>,ia., .2.6 _' 'Don.:iingo _' Ellcontr'o dosV:0ntivame��& e :t�mo.3

' rné.s�
,

.

mu' tratadó inumetas, f!itl:s� . �os Brotinhps· .'
'

tas d� dI}e:'�H e q.e· �e�.t��Q_': . :.: Dia 28 -- Terc� -'Fe>a - I
,-

t
que 'nao apresentavam rugas' 1'1';., ',:';- ,', '. .'

� rmac con ra

de espé:::ie alg-u!'!la ,e ,que;. .... �n:-�ao.', .

, , .

pabsaaos ;:)5.' arL�1S. 'lll)da ,:pus' \;',,"
'. ",,-

5tlem O r.:Jst:i cGmp'letanl�n' .. .

te jovem.:
.

'

,:.\
. ,.,';. Floti�nópolis, 6 de iunho de 1964.

E' claro q�e nesta 'hitJ6te:; ,,:., ;; , "

.' . -

SE;; as d0ses ii' in�éril:,. ó;.:dt-·.' .

�',
- -

.

--_._,..-_.�

m� 'de IIplicàções. e o temp'Ó"
.-"

"

. -
.

ctP., trat�meiito\ difer.�n1 tn�i�). i,':/" CtUBE DOZE DEAGOSTO
to naqUelB.'que S!3" f�' nul'rt.a.'

.

i .'

senhora idosa. - .. ',i".. . .-'( " ':UÜl\'lüNH':AÇauFin'11m�nté'_:o" n'l�iôt'pci�(J:. .'
..

ro de cartas pefgúnt� 'se :r-a ..' , .... ,".' . . . .'.

comI?Osição do s(lt-ó. ent�a.m -', ,:., '.;� < Dl�torla do Clube Doze de Agôsto,
o�tros elel1'le?t�s, CJ.u�' não � :le�Jn:;;l li fuçlos os seusa ssociaàos que a par-seJam. Os tecl!10s·. orgapicO,s.·. �" d" <.",: 'd '" �'. "

-

.

l'�specificame;.fe: ."1Qrrnonfofi... ·.' ;tl!. :.�stfl,: �t.a ;nao atendera na portaria do
vitan;lÍ��s.: oi��: ri1í�ér.a;�,: iclhb� �()(<>casiãà de festas, (JS sócios que- não
(�a,r�fm8,.l(aseltna) o�.;sy'b,�· :� 'apresentãrem' càrteit.a '. O' i,r' !., d'tanClaS C1:lpa,zes ·de gerar urr- .. ,

��. '. " '.::, "'.' , .', . ,

. ,.... . u" osslm,. a verte
ca.ncer (folicUl�a)� '. �sp,a� .' t}1;l.e; tQ.d()S pS: casos deverão ser resolvidos há
deremo�.·!. eateg()r\Cain�ri� . seCretariá, itlclusive nos dias de festas q-uan-que o soto usado para· o.,tr�· . d:' "h" ,.'

, .

.

'

tamerito das. J;'Ugas .{,10. rQs.tQ; '}?; _av,€!a. �x.pedlented as 14 às 17 horas, ex.-
é composto s6" e 'éXClus�v'�-", dus�v�menté p�ra esse fim. '

. . ) \: _. �

.�. �

--�------------------------.--�-----�.�,�---,..__.�.��'--'-"'-'
'

.._.�--
� , •• '

�, l' .

',. "

COM 8fVIS iAe6pj{btg'De· PAGAMENTO

por WALTER .tANGEI ocasião, num teatro de Pa-
N° .' 352' riS; êie . fOi apresentado a

PensamentoseA felíeídade um- americano, que se recu-

de um ... outros pagam! ','o sou '8 ápértar-lhe" a mão,
Ovjuízo escl

.

"0 dize"ndo:: .I, .... ;'0, senhor ré
. carece. . .

. co-,
'.. ,.

..tU" ,

ração 'escurecei ... Alexapdra ,Dumas, o negro.
O amor gostl:lná deJ;xa,r·. a ,.";EXátani�nte, respondeu o

dor ... a dor ntlncá 'deiXa Ci, . escritór;·· sem se irrit�r,
amor!.

..

.

..

,', . ,.' ,'i'minaa 'mãe 'era negra. mi-
_'- ' \ ' tilli avÓ era n.egra, e meu

Tom Smfth; dá cidade' de; hi:;h.'i{> Hú;.'t�rno era l�m
Filadelfia,

.

foi aga�ra&o' no. Chimpanzé.'Como vê, minha
moinento ql,1e 1>rócútava. .'p,il- , ge�ealójf;.a cm'Ue,ça onde a

lar o mui�Q da genitencráriJi' sua ternúna.".
local; d!1 qual hà�ia 8id'o sOl- .

.... .

-"--
to cUas antes; depois. de ter" .

.

. . BenedetÜ 'Michelangeli é
cumprido úma. pena;.Int,8r-, .. ..

roO'ado. resDondêu: "r.�eri um qos mawres plamstns
'" "". �. a

it· 11
.

'd t "d d 1<"
voltar Para ·teniÜll'll'·., mna ,-

..

,a••�nos .

a a .1l�ol a .,e. _<01

partida de ':tadrez' ciue 'esta-, ceT�a , �ez conVldado para

va jogando
..

com, um compl?-:' tocar çm uma festa na l'e�l'

rtheiro" lia ,oela.'" ....
.. dência de' uma· famosa "es

tréla�!' . ,de Hollywood. lf!e-

p'üís de �o(:ar ú1Hn�vilhc3a
'mente uúa "suite" de Bach:,
á anfitM.oi.;n . se apr,'xinicu
'(iêIe e 'pi:rguntou com evi
dehtÉl. dE;sçonh::Y.:iill�nl;o da

..história ''da"música: "Maes

,tr�; . gue �',üúsica divina!
.

Bach a�!iQa .. compõe?" O

,Vi�nista f1eou pórplexo com

i pergu.ricª :

por' .alguns L'1s,
�i:ltes. Conseguiu controlar-

,

sr:\, aüual, resPQi1dt:}ndo' com
um sor!'iso. ncs lábi.os

,�;Crefo, que -não, nI;>dame..Já
f 1::1;'; dl1'wntü[5 anos q_u'e ê)e·

se ...� decompôs."-

° médico ao ni!.clente:
':Outrossim", }'�co��n�o ,c�
.mer as frutas·cQ!n·_2.s,·cas-
C)'1S. Estas tén vitli.inÚ,l8.. �

Quais as fz1,ttas'·. que 1113�S
g _

I ,c';,ente:�:'1?im�i:nas
e· CÔ005."...

. QuandO algueh-l' pergtm
t",'1 'f1 ·'T';;i�t.�!1 iB.P·"nai'd . ,".e

êle ° tom�va' 'POr' im.becll,
'I,'ri.stan· :., "'f"llc;éu' s

.. ·',·iie·
mente: "Não i11:Ü;' pos�o es-
taI; epganad '." ..

' .

.'.,---.-'

l'erisamentos ·e L'a:;es "00-

.

lebres sobre; �:' "�i�erlÍadi":.
'a lIbei'dade, 11",) sendo fiu- pôsa. solucionando um difi

to (,lé! t�dt.S·'· 'c:d climas, não I c11- 'problema .

di'! palavras,
'está ao alcaiü::e: de' todo's os cruzl:\das�, diz ao marido:

povos." (Jean Jacques Hous- '''Só me falta agora tin'a 'ps
seau.) "A: ilberdáde)é à 'f�- iavt,a, d� dito letr'as que sig-

� culda4,e de.' f�?Jer: :
Q' qbe: a rofica 'homem f3ÜZ; não S3.

"ei perrllite,.:' ·C· 'l�e,rbio J:u� ;'be(> 9 qlle poC;l.erá ser?'; Ó
rídico.) "LÚi.erdade, iiberda�, n.i.arido: "Deverá ser "soltei
de !que naja: justiçà el�' t� io", enão é verdade, queri
do e terer.:os liberdade su-

da? ...

ficiente."· "Lh;:� .' é: aquêle
que não está esc�avíZade" a
nenhuma tçu1>e :�l;;'; ('Ci�ro:)
"O· Liberdád�l �úantos; e�j
mes ..são córtjetki�� "em ;tê�'
'9omél'; (Pâlít�'tl:)�", '. ;p�Oferj :
das por Mada�ê

.

Rolan{l
em 8 de Nq;lembro ele. 17�3
em f'aris" aD 'súbtt a6 cad2
.falso:-J

..

r'
.

• Palai�&.s cruzadas: A es-

":.,. �.: "/�
,

. -/ ,:

Entre doi� 'gêniós: . Ce�t�
vez Vlct6i HÜgo' c: .icen1:it,
V!:l. a àbênçt.Q�ae,' to��E1i riWr
s!llãÇ) literário,. ;;qu;";j}do i;efj;

.

tt�va Áüatolé: Ff=ã.nce.. '. '\Tfd/
tor Hygo' E:lstáí\Ía; pór',a;:�'só', .

com .uni L1 ;aço"'�'na tl\)t)tâ e
Anatole en:frou, 'qoltKGci.·�
todo elifai,cadÓ. '9'endo' o fa:'
moso poeta,· Anatóle ióm
bou: "Que houve co' : o s�u
brac;o? Acidente. no traba.- .

mo?" O autor dós ,lOS M1se
ráveis" respohdeu:.. "Justa
mente. E você, que tem no

pé? Serãn �<l4nbrall de. tan
to' escrevei'?

.

No pOÍlto, de ônibus:' Um
passageiro faz está' pergun
ta: "Nnâaao,..saàabee seee aa

cir�umaaa!' jáaa paasooou?"
O outro não re8ponde. Úm
terceiro satisfaz a consulta
do gago e denois.· rii.M."in'10_
se ao que não havia resl>o.iI
dido. lhe diz: "Bem podiá
t.er dado a lnfonneçã;o pe
dida." Este, então; lhe diz:
"000 seenpoot queeriâ. qü�é
eeu leevaaasse U ú u in a

(. .'

boofeetaada?� (Também era

gago!).

,. 5l,':'. :,,_,::' :

/,',-

QU_\Rl'A pMUNA' '

Cinema

-------

;' .. • "'I,;..

,

-;:; :�';
.' ��� �:",

. :,.:1,.,..,_" )

.

'", ��",,, .,;.' -)'

� ..

',o

.
.

�

" .' .

AmIltL#()g DE t{Atiriul COttI'� t, 6f)
. PE�

APA�ElHO� DE (}HIf ,E l'AFt l10M.· tOi 17, 29 e 42 PEp�No Sul cj.a Arábia não
Qasta os noivos levarem : o
seu "pedido de registro pa
ra casar" ao . cartório civtl

respetivo. Só serão' atendi
dos provaJ;ldo que estãO- qui- .

tos com os' seus impostos.
Asstrn terão que ir prim�it'o
ao tesouro para pedit, ti-
cença..

"

.'

"

r ,,-" .

."' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Carta

dr':" u!;.! ..1 "L.el€.��a��o pn ra a��U� ..us

JlHl1.cl.!'cs' q'Ute, PQi" úí.lL�róa d,c

fllI'la\",ent� 1
elwrêe -ú.;Ubclll

�ôbrt as novEs fcrç.� ar rnndas

a.emãs. O De!ei,>1do do P�qa
men to age baseado na lei de 26

11e junho de 1957 com ór.;ão
.'

aUÃ');!.al' ao Parlauienso, em sua

�ar, fa do contrô ie parlarr1<.n�ar
.;ôbre 3S fôrç,s armaia�, -Cada

ano, <.; Delegada apre.euta ao Par

lanll!en,O um relatório gera'
õóbIe a s i.u., ��:c das i":rças ar
I�a(,.as, espec.ia.ruen+e no .;a:npo
da I bscrvaçâ o dos di!'ei,os I.. ásl.

c s do sç�:.,dO t€ da educaço ue

i. ..

- -rd , Co,n o::; uov ....
� p"0�-e1(,os

ll,U '.i .. aLãO em. ar:!:as". O En

�aregado (lo Pi.l'lamento tem (,

<1,rCloo de exigir do ministro .:ta

(iefesa e de todas as au_o�·id.l'les

. ,

i

ceS.

.o Delegado. é' eleito em escru

tí�)o ,!€c�eto' pel!\ 'm���ii;a do
� .q.·_S�i,entc � por c;�co �no., o

· ,t'lesl<'!enCe dó ·'ParlaJ;;,en.., ,fe
'�', ' ,,'"

tiv,a á nO���ção, P. Rele-!III,�l)"
em sUII' posição juri4jCa 'igual
a de m.rns tr c, man·tem··a·";;"
ue SU:4 adJni!listn.ção- jun'co �ú
.t arl.�ento � está .u;_,.or4i�a,;:
quanio aos assuntos do terVlço

·

ao I'Íle.'idente do P�rlame;ltv,
A,uallllente o Delegado, é' c

,·,<-Almiran:e l'Ieye; .e;i:Peputa'1c
.I"<I·<.1:a_ d . 'p,\. t.�o

; '",�JfJ.l�.ir)"
... União 'Crl�_ã-D�m�l'!'-t�, Já

..1, un.o P;l.s .. ��0.l' v !'elaj",ó�lo )oer� 1

�n��r1't ;,ado . ,ont:l\ha �l't'

,,:; "". entua'':as s. C/e�"'�as ....�l,·re�tes
!lS� f':"'rça. arms<-liIs,' E tE. ';'110

o r.ela.ór,o tornou-se n�Ín�,V:1lrda
deira t>.0mb!l na' v��a pol!ti'la 40

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

da. Alemanha
(J (, ln ro pu AV\!IRAN'Ú, cü��nd.() �e' tr-p�. ,q�a;·t.éj� . ;:Il:.� :�ais. Se O A-\�irnn�e nêle ie'lm

f' l()!�.8or Dr. H(;rmann M, 'ne�ai<Í' � deplIJ-t�m"'nt06'�dmi'IÍ'lf � I\c,usa�,:ee 'c'ol'ltra itS tend(w'
G, ..rg�n �I;,,�ivo,' das 'f�rç�, ar�aa�: <511:- Ciae rest", radora's das f{lr�8s dr

Há na À.ien:anha urrl.a I' 1137.1' ,'uI ,sold d t;" '�/, d
"

',",. ,

é"• -" ,a: o �- O :r.e�O . a flpEe n.�<la,,' foi êle muito a m, a.n

ça» parlamcnjar fo a do .'.0- .f. 1
.

,I I)' I' 'I

� "etl ar que.xc
.

dlle"lul1ente, a o '!', "01 entrevistas concedid·"s.
0, urr,

" 'I dn
' ) .,' I

' �,
e pO'J'O 1..011.1.1c".a nO.111un _}�'J..t: a O i'o .. a ... Bl!.i"nt"" Ül..u.e ·L"'· ';('1.anánv .Llur;rado, m.e,dicH\

do. Uma lnstit içã. q\�e não sem !\eg,uir' O cafilin�o� ,o:fi .•,.1:l1
tem paralelo na vida �arl.m&ll por Int�r,nédi, rios 8�U. s: r�r;o

t.�' a s qu.i s o ef ...

Al.l.,r�.il\,t;.. e � ... r

hgado '::'0 Pa , ia:.:!:, nto �a:1ç')U l:i

segu�ntes acusações às fô- r"

fifi arm.t

ca mr.nhã, e�ll��d, no es;:;1r. <I

no pas ..qo"',
'. '0e�dência� de se tornar Esta

/

d,q no. "Estado,
''',�uilas vê-zc. Ch'lf:p humana

.. d �rá1V'd"
• Fall.4l r';',J �r:;çõe6 nvas qual1

ficada6' .. , .

Dec.arou O Almirante, que se

n:il9 D:udalmcs agora " di1'eçãO
.l� novas ...ôrC3.S

,�,h c -se-ão �
€

F' iüu 1:tiaU�t D�lt; ..
ado 50\'11(:'

d

'

r�s: tên..::t�� pasõi.a. :\)n:'L'a
_.u'-, a !1v1, adcs Com o pro pó 11 t,

C1e Ile.valori�ar a função e o l)OS
tIO dé eDlegado do ca.lamCn,o

criado Fela lei citada,
. A n;Ílção foi ivolen�a, tanto

n 8 mdos portidárlo" como na'

fô: ç.,;;'. arn:adas. O gO'vêl'no de

c:arou decid� lamen �e, c_ue a�

(. -r�tlC�L 'e (.onsr.. a"a-çõc:s do cx-

ÊA
"Alnllr.ante Heye SÓ caberiam �hl

JUUETA GOUV DA· SILVA dese- �a..,. isoládoô: crit:,ava l�Ual,

ja exrressar, de público; os seus 'mais' sinc�..:. .nente c mildo de proC(_del' d,.

ros e ,reconhecidos. agradeCimentos ao 'i1üs- Delegado, qU� t�ria ,encen;.":', "" fu!;'a para a írente', '

tre médico, dr. Leo Mauro Xavier, fa:cultati-
,.

tl.eyej por sUa vêz1 defel .. lCU

vo de renome da capital e' experimentadi.> "ners-;camente o s 'U d'"oi"- .

cirurgião do Hospital de Caridade, '� cujo xpôr o reBultadc de ,suas ativi

uaàc& Rt pO"/O eAll ge .. (u, oA-d c:"

zê10 e perícia profissionais deveu. o 'feHz' re- que o Patlaménto lhe havia Il"

sultado obtida' �� melindrosa' intervenção' gado até ago'l'a a apmentaçã.

cirúrgica à Qual foi submetida, deseJ'�náo, 'ao e o deb�te- do seu rehtór10 cm

_ _.e_ síiO, p_enária. O Partido So-

meslllo teJYl::o, continuado sucesso '-la
' nob�e clalista, ,-a ofDsição, por bl a

e humanitária profissão qu� 'abr�ç�u cóm vêz, está defenc.end, o Alnllr:m

inexcedível devocão. .:.
'

�e, eXigindo lnvesLlgaçôe. m.nu

_ ClaSal! Sôbte a auteneldade e ve

Ou·ro�siffi. 'agradeée ,às', irmãs �Iermei- .r.cjdadc de suas a"Usações. Cou
� ,

. .... ..

ras e �u�s auxi1ü;lres; e a tódos QUe a"assisti- ferênClas � Deleg.,do Com o

" - ,
. Mmistro 1e Defesa, Kai

_
Uwe

raro durante sm� es4-ada náauele:, ndsocôm'il). "on H.ssel não tiveram nenhu,!U

bem �os I?Pl�S fami1iài·es·
.

e:�eSso-�s" a�ir:!�s, êXito: as �piniõe� continu�lL r:

que a.,co�fort�ram çOI�l SUq;.'visit�'s: q.tià�do go�samellte contr�d.t6ria8, ,

. À ImprenSa comuni ta e ,0S

na su� �01')v� 1es��"�ia, enfim' ii ,todQs '. sii� advers'á� i08 dI> reaflilamen t- �le

imorredoura'gratidão.'
.

� , '" ..

mao e.�ão apr<.velland" o CI1'O
, ','" � - -. .r .

I ..f ,,-� ,� ...

,urgIdo éru "�no "Qo ..-klmI1·"ulLe
_-" • ,

. e.).!j��,p4· .t,.. ,� 'f-
.'

d
• f"lt;...7e para'Ju.t, lcat as sUas a

vel'têncl.s eon,ra (), nJVo �x"r

_H" ale!l'.o, . Não telll ne�hl1m
"blmento e�ta a"tude p ,r UuaE

I!.o ... a ·,ea_laaa .. o .:J .. l..a.en."a

,
.' :l "' .. i e· �",.all�t:n, Z .,) ",ia",

... ��,_ ... n&inlE.n...a e.XC ,uõ,.cllne;l.te,

saiJe,!io a�.l'
'

�e ''0 ú' 1o»"".
- onta"tcs rom- (} Seer2,tá ·io 'e�

lJ<J.!ue! .ue"'ve, .únailnenre, ,-�.J." o..>J. .. �..tl••••üó",a�,. �..uv .• "'C' l1.. ,<.la 1!l{)(,"O' _ arú 1" da�, , T a01 S F_1'!JO,_<l.a V'_ação < O·

pane agora rep.J,usar tran- '" J.uanoatu QUl'a:;av ue Wl1
.

oa cel�uma . .i:'ro,à,el":'dlo�
tranquuo em sua seyultu,ra �no; "erdaue situa-S€-á :10 meiO: ha
fna na invernJsa Ingtare.rra, '.t:rn int.enso· .mem(,lfÍf,l.I, lle.:_e,1d"l"e djê cons.ante vjgila'l
sempre cheia de céu cinzen- ,1�e�nmgw_ay �1icitou � Or·

d d" béll'l se ten:! [Pito representar :>e_8
.

, '"".' ClS, a púrve e toaos, �s. qelllo '.

to e enVOiVid.:> pur uma cer- garuza\{ao das .N.Ilçóes
_

U.a' ollS én trevi 'tas, através de .el1·

dI. elaL.', .pll-ra 9Ue (} nOv- ospir, o "

ração a (i..lb cna.nam;wndri- ..wS 'u a .J..usáo da .�o.va ,A- 'dlrct<>1' 81'. Ja'oh A:M',' Ná:;ul

na.Heüoe, de "fog'!, pois a _olan_1Cla, U que _esta. causan'
la e1)m�vrav Ia, "'o .vire.to, d"

emprelcada de .I.i.eilll11gw.uy do' perple:Íuctaàe aos aneres
Libel'daclc te d� Hun,a,),mo .ue

esta justificando a te-:::na do niuüdiálS, taI o cUnhQ' i:ia <leve l·emar. em t'i"os 08 escaloes

home.u só, que :Darcy Azam-- Hetição, ,algo -d� €lUS'l<:!o,-algo uas f!l1C;aS aln,,,ua", nao "n" ,10

bUJa classiflca de vácuo so- de inédito, algo de de�;nor· esqL). ,:1'" 'vO, C<lnJura.ndo som

eia!. :/ teamentémehté CônuOO.
,- br&.. e peri�os de' um passado

hed'lingway, sem II voca- .Mas o fato -é que- J.femin- . ,

7 e ,uperado.

ção de séu mano para estou- w.ay está.fírme !'lm �u p', ...'iIi".'ij·_...._�'"""'........._- �..........__;._ _

rar os miolos, partiu' da' pósfto de viver s6, dentrv

O t
..'

"I
�

.

"!hamada civilizaçãe.,'em bus- de um'Estado devidamente I.D .. ;, J j'l,l�tQ", ·tll �m ro I,.U ao ·I{l."..:a de paz de espírito de que reconhecido, Esclarece ,que. U " ,b t J.i )
neCsslta. Cheio de ouvir 05 a 'ba:;e alim�ntar � ,"pôpuÍa-

.; �

sinos dobrarem e já cansa- ção", neo-stlâ.atioàna será
O pUOllco flÇ}riétIlopoILano, .terá a opOr-'

do de saber porquam repi- - constiUzida, ,® moiuscos e tunidqde de a�sistir pela segunda v.ei. a gran�
cam, o irmão do novelista pescadC!_s. Para tal'!to, levou de à1riz dramática, Cacilda Be-c�er,� seu t�a�
Viajou numa pequena embár consigo ufl..a moderna apa,

cação de sua propriedade e�n relhageln de p,esca. Além dis tio, ,graças a mais urna promÇ)ção do ,D�par-
busca do seu paraíso perdi- - so, promete ainda "c:tiIlami- tamento np Cultura, da Secretaria de Edu-
do. Seu paraiso não inclt..la zar" '1 agricultura.: pois rem ca�jí

..

O e CU,ltur.a.
.

nem um rei, se bem qúe a- bém 'levou 'ext:rumes dos �

migo como n::> caso da Pas- m�ís ferti1izant�s, e se,men-,
sárgada do MameI Bandei-' tes de cereais, legum,es e O t.C.E. 'estal'Íí nesta CàpiÚll, no' T�â�
ru, Não, queria algo m<.tis frutas� tro Álvaro de Carvalhó, com seu últú:n'o SU-
particular, mais pr�vado.. " Lev0u,-consigQ.. também;

cesso' "Noite rtn 1<1,u·an·a·" n'o's' 'dl'a-s 4, 5., e' ti'tCom tal ,propósitQ, levou um pequeno :J;édio-emissor, _

1_"

viveres e pertences pessoais, 'que transmitirá poturrúp.nen- de agôsto próxuno.
inclusive uma máquina 'por- te '�,pa:ra·(} mundo". É o' <lu� . Achamós' não ser necessário falarrii",,�
tátil, de marca igual à .·mi- cllama .de RádiQ . Nacional ..""

nha, que -:ne custou os olhos
'

de Nova Atlântida, qué fará sôbre a famosa Cacilda Hecker, porqüailto O
da carJ:L, em' prestações que' progmmas e� 'várias lin· púb1ico barriga-verde já a, conheci' dé

.

'SUa
ainda não conclui de pagar, . ""a� ,:i� <J.u� J{e�ip.gway, � . - , .-

(iom sua máquina, He p?lig16ia. ,.
,.','

últjma' vi.$.ita, ocasião em
.

'que 'conquistoU
min�way redigiu a cóiIsti-" .

Cón'lo' se' vê, o p-resident.e gi'R.rid� sucesSo cam à a::-resentâr;ãõ
�

dá' peca, I

tuir.ão do mais cu"ios,o Esta- ,da .. mais n::Jva'e 'original ne' "Em nW'Ieda' corrente ÍH), Páfs'� 'e 'a�Qra' taro.;
do do mundo, .a "New Atlan :pública d0 mu�do n.ãn se �'l

-

tis". que nossui aUlmas 'um qlleceu
.

de ·nenh.tún detalhe béni. n0(lPMOS'nrevor novo ê:iito�coÍl'1 a anré�
hàbit,:;nt.8, cêrcl'l, de !"eis'�en' 'E vai yiver lá, sózinho dR sen'tac;ão da Y'P�::) "l\T('i+p rln -I�iu�ani:l'f.· ónde,
tps metros ouad!'ados de ter silva, pm- muitos, �n?,s . fe}i, "

'

C 'lrl B k
",.

lP'D?, ca- zes, como sempre aqabam as D1F!lS um::! Vt>7 "<'1(',1 �'ec' ex, comprova sual�,
", estó�Ía,�" ��" y"':;yP ,.� ���C,�q� ,

,
alta capaçidàdl� �t1stic .:

" ..;:" .. ', t;'�'��' ,�'. "'_� ��.l::'
:

�""

,(

A NOV.� A�T�DA
Cunosa noticIa nos trou

xe o "Oorrruo '40 PQvd"� dê
PortO Alegre, sua eclJ.ça.o qe
quarta felra tllti1na. Hemi.Dg·
yvay, 1.l".L,(I.L(;L..., u� J."""úlo�YV .... ..r

rh'ui".",ta fl.y.i'��u.e�lClcUloJ� ao

inves ue J;lUeLlS as anriàs úel:1

um branJ ue 'm...Le�euuenl.!Lll
�u CV�iVlO-,S�a.L e -iOl 'víver'
seu sunh.J de .it.üulÍlson l)ru

súé, llo.lH� una vuwâruca

CUlS .tSadll1as,

l
"".

.

'

\, �.

" -, '

_......._._.._.�.. Iw.�v'"' ....�

·cVw���.�'·
· J...•.i Vu�.� ���
41t.e�U�.I.U�. .ntli� ;?jáy
..tl�iV\,l-a :l�uva' AW.�..w.· po'
�l'" .k. t i"Ul'�v . Uá";lVwU . i...l�

. ",..1 ..i�' 11ei,)'" ,'.(itj);úw. iIi! J .e.
,. .. -.

r ..... "i
� '1' ., • I

·.-laõ ol:vwe!;a', pur 7�g!'eq.:o:s· 'lle
.c;::>�, u: ���u� ,'�

- .c;>,��
'ú.e �l <{ue -e,;.d, ·S1tWi\il8.:. :

begUlll,lO a yon&Ll'tui_ç'ão
suier��.Hente votaua, o pre-

" .',",lamento e d.s-inL<1o ,ll)l

"'go elcva<1o, derenuc,ite .. d

�ndl ia ge""l das fàrç,u a1'ma

'_., Co� "ambén: o �cleg"df
_" � ui.me.t em piena .' er a

d<l ,. e.W &;Àhge"ac.ll, ... e ao. J
:'::0,11 a, op..�u..âp, _

de a.gUll� _o, iJo,,_-,e
.rlt,lcar _ Oro j�l' ,o e de•.n'�ci �e

\ ..

i ... mào a p. opr18 �h8fia .ias

i...,y'Í':� arH.�a ...a.s-. � I!."- v�. I;
..e ue'

'U1ÔC" ac�a � e �ão de aUr'o ..... l\a ... l\;),. \;

j, ·m1ii:ati. "'--0' o: C�50 'surgido:
.

, 2,)
.

U,véJ;{gações .•e�ão. fe,t_&
�i a' apurar as re�_all1açúes tio

Almiran� heye_ Se .oram lEr

�a�e.raS, P.o..rl..ment� e �xecu::,i

SUA.'

..
,- .. -

"-,

VIAJE BEM ••·.(VIJlJE P!IQWj@)atJllfil)

ViAJE VASP
1 �

'

...

, .

,

T' •

.'.

"Al!arca" .

Teu,'lo em vista O. Pl'o.jet: :1 r,tl L�l1!-adp ,c�m ;. al!dá.!nen.1lo cJ,)s
Il'áqu:nas rodoviái'í3S ehcamln-bil . :-àblllhos já q� dÍÓ i1!i� das

. ) ..
.

-'

rio pelo
-

Govêrno dO, E!ltada i. .,...,���_.,.....;":'__";"';""'-";'-'::':';';"..,,..-'o,"";'

"Aliança

J:\a cap!tal ca�arjnen'e, o tée
nico norte:-americanó !Lantév,

brllF ""úb:,ca�, e OS eng,' nh ir-

8p'11" Pi'. New�on Tps ero11'
e Paulo Da Nova, O BDE tam , TENTATIVA 'DE

Já que v�m participando (la 1lll
•

c tat va I �,.. itura e encam:nl·u:tr..cr
�

,o do pro,eto.
.

A conjunção E é a tônica-de alguns'de setis versos' car
regadas de 'pueslas. '�mprega-a' comumente para ligar sub
�tivos mUll se�ltido .. parado�L \{e..mc:»s:
:'

. ,

"Tu é rosa e queda
.

t:'l,r'el1"1I)S p"l·antar qUe O r�p.-f'

eentante da "AÍiança'" está e!

, .

.. -
.. , .

, Quis ser noite e rosa.,

.._'

'Sou caÇador e fera nesta" corrida iouca"
,
Tal itiperánp �nesta corrida.louca� define" o· desenvol

v,imento da sensi�!lidade do poeta que é um modo de. olhar
o munOs: � pres�Uménto do sobrenatural' 'àpa� em'
fun\li(l'de �ua, tempor,ár·ja'iniliferen98- pela huma.ilid8de,··�'
diferen� que se: apaga seinp� _Ml& transfo.nnar-sé em.
mensagem .otimista, se� antes ressâ1tat:� notá narcisis-
ta:. ...', ,'" ,

;, . ."

,
AmQ Q 1I,w.},como.a num mesmo -. _

. "

,t; ,08 . q_� � rodeiam são muralhas.
• '" T' 1

r . -' '�

tui1dl �t t�nvd�açãü·
Pélo presente' EDITAL, ,te:qlos ,o 'p�azer

de convoc.ar a tôdos os LlMOEl'iSES,. .:Para,
uma reuniãó a ser realizada nó dNi 16 dó C6t
rente', às 20 horas, na s�de do e.LUBE 'CtJt,
TURAL E R.ECREATIvà LIMOENSE. éUlo',
objetivo prindpru, será á fundação 'de unia'
sociedade (!ue irá batalhar, pelo desenwlvi
mento do bairro de Sáco dós Lbnões. .

.

I
S�éo' t1�� Linires,. '(F�lis,)· :em lÓ 'd�.

julho ..l�1964·:·
..

' �">: :"�>,.'. :,
.

,.
(",

. (seguétri�se· váriás- as�in.àh!t�)-· r' ." •

1 i �: . , � -

�

,

",.
. Már'-' ·�p.é:�.r l?l,":f�,1� Péten ". � I

.

'l1�"'n '�+ei..,m-:nll�-r;
-
... "

,r -
'

I·

Não diviso os homens ' . ,

eU,1 m�u. t?Sparo de, ani.Jw!.1 notur,no.
••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• '.

Eu,' este incostante enforcado'-
.

eu, este grande SUlc.o de ternura.'
:.' ,

:
.. , , , , . , :

' , .. , , , , , , . , .. , ' .,' , �, ... ,Mas
Gosto de mim e gosto· dos outros.

.

Penetl'a um mundo de sugestãó e tirlStério onde o ele
�ento figur�bolo se apresenta yjgor�so e aU ÍDcursÍOe
na cOnStantemente: '.

.

"Jt de- Um 'veludo intenso- tudo �o que' cOrre'
-

, �m_dlreçiq cletltl\ pal'� que sou". ,

�,ev0«m:çã.,.o da a.J:P3d:a .surg� com ,variantes .J10S ele ex-
l1essionais.'Jt 9 quê' podemos 'observar:'

,

"'P anverSO da lan� tamb'éni ,é a parte da 'lança Arinin.
da

.

p ..,� ...-.ifr ·M�"'��da
-'U�l'::'!;' �pll'm1éIf

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NO SETOR DOS ESPORTES

DE LABUTA

CONSTANTE EM PROL

DE SANTA CATMINA

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

----------------�----------------�--------.-----------..-------------- �-------------------------------,------------------------------�------

PELO CAMPEONATO f

Comerciário e Postal Telegráfico

----

..

o Campet naro da la. Zona dO
Esf,adt ai de Futebol terá se-

.,

"Adolfo Konder" .estã;
.

Ii'i1R"cado' q�e vem procuranrio U1'l1a viló

li niat r h entr� Comel'ciân10.. ma: te"billtadora qUe o afáste dO
P03ml Telegráfic�'.·

espetro do ú1timo lugar na ta
bela de classificação. O Comer,

I.I2í, Figurireillse e . Postal e os
.

.

Irempr om�S5 f 5 desta tarde

'-1�: 7:�:;:---' -;
------',

.'

.'�;, FrGU�iREN-SE I: o clube alv� clube pestalísta agora orientado com maiores cances ,de ch,�i- sificarãc para a etapa semi_fi-
e �i;;tl>:�� 1,·., :,' �'"JA do (00'nr'Y.>l1 ,

..'; ",' negro presidid� p�Io �.(,vem, ,��l pcio ex-zaguell'o '-'11111"". Ue "Os ficação 'para a fa·�é. final de· na]. do estadual.

_(J�.s,_._� I L iv i < \l{/ I;:
.

U': I LC

D. 0.,'0'
t\,

.';. p.ac�eC'.o! '.1'.
era

..
' o

..

"i:nalS' l'ÍlflC11 sas seleções estaduais, ainda não pois. que a: As�embléia' Extrllordi NO turno o clube da capital•

.&::"/'!í�l:CT .

.

/", .,! ' / fV ti: '" ,. compi'oJ;r.isso.,dos .três clubes. que cónseguíu uma vítór-ia sr b a ari nária' .. da F. C. F determinou que venceu ,por 1 ,x '0, tento de Cava

�·�1\� c; \ / Yz�tl{�:f!4:. r, ;:.' represe�tam.:'â. :'eapita:i do .Esta- lentação do veterano cra\lue llq.e I!ince:·c:u.bes.:ior..zonas 'Il� CJas- lazzi.
I' \t�...,

.

< �.", r ,ydo, nesta"rodala,. '.', .' retornou às .fileiras: j'Í'O ,esPO!'te _'__
.

__,--'-__,. __,,� __ o ....;..; _

I..----.-------�. ",,- �-'-- --;(r
'

',.; Além,_' de <'!€nfTE'ntartô
"

líder .

cO'1FnOorat!�nficeO,'t·as diversas modtfi-

.

'."
..
De aniversério, amanh.... ã�',Rl'o -- Julho (C t '....i" d l"fÍWPo"""",';:W",.:l".' que. ê' o' "Herc1lio, :bwz • era que .'

" or e..,�a a ""J>"""'�U:" Ou! "
'. .

,.

•

' �,,;iI .

• �,". Se deslocar para:a Cillade de Tu . Cações no elenco e, cmbo ra tiv<,s

M' B'Sul) - Começou q"..tértame canoca" \
ma1S;" barão,'onde .Ílo'estáj1i: dr. Anl : se apre.sentado maior r ndimen aury orges

duro por sinal, F:IT'cilS renhido, dadas as. cír- b.1 CoSta dará t" lo para consé- to, não' conseguiu fugir a duas Jubilosa a data de amanhã que marca o amversário. na-
.

d [p,i,. um triunco m'âiúS�uio e der v tas consecutivas. talício do nosso-esrímado confrade jornalista Ma:ury Dalcunstancias do novo regulamento, e. que c,·nsequenten;J.cnte apresentar no Grande Borges.vale para classificação para 1965 â= colocação va. fisionomia ao JéstaduaL Hoje, volj-ando a jo; ar ante Companheiro leal e dedicado desde que um dia aqui a-
dos Clubes,

. .

fi platéia da capital o cl�b� dos pareceu e a convite nosso desde então nunca. mais nos a-
.

O clUbe" or,ientado 'tecnica- Cor,€ios e Tc1égrafos' te,.l tudo bandonou, Maury pelo brilho de sua' pena 'e' pel'O esfôrço
lfi�nte por jo:nj". Alve'" depois' da para reconquistar o tr;unfo li empregado' 'em prol da boa imprensa, tem sa.fiido grangear
CJt'e!a

.

mngÍlJ:eic� vÜ;ótia diante que está i'li'Vorciado a ?l,;ull3 b a estima e (). reconhecimento d.e quantos objetivam O pro-
do Almirante' Barl;':so, 'Onde seUs gos ..

No turno perdeu p: t' 3 X O �resso cada vez mais acentuado dos esportes em Santa Ca-
jvgadores l�1íar�m cóm fibra.e Fal'a o OOmerciário, nO estádio buina que não podem prescindir do concurso � da colabo-
ent'usiasmo 'incoinun\ está alta Heriberto Hulse. raç'ãó de idealista dêsse jaez.
mente cotado' p:.:ra,·colher nova ./ Amanhã Maury estará .comemorando seu aniversário e,
vitória 'agor�' (llante do líder lá AVAl - DepoiS de cair vertical como semp:re acontece, seus amigos e admiradores, já em

�esrt: na �€d1J,to antagônicO. mente de produço, a esq"adra do número, avultado, aproveitarão para tributaJl-The as mats
se "jOgar c.om" "h�a, 'ó FigUel Aval parece que r,etomou todo sme:elas demonstrações de simpatia é &preço, às quais nós

o fôlego c:ntra o Brilân·a. assuciamos prazerosamente, levando-lhe o nosso abraço de

Ee jOgar asim contar ') AtIé.., par.abims; cOm votos de felicidades,. extensivos .à· sua �a
ticO Operário f;0rçosan:.ene con- milia.

quêncía na ta"i,le de hJ,'e, quan

do cerã» efetuados se te enCcn- C mj-rom'isso dilS' mais difl'cd.s,·
lJara o nosso. qlla�J:o . cO).í.roa:dol'

,

1

l Os primeiros colocados continuarão! às,'
dis'Outas .. e os piores colocados dispiltarão' Q)

célebre "Torneio da Morte", porque, n.in

guém quer descer, el isto significa. p-erda d�
prestigio, '!1erda de dinheiro, e ausência dos

grandes estádios.
'Tnrlo in0.i�a. que os pequeno� nã'o se

entregarão tão f!:)('il)'nente e isto vi'mos ql,lan.-:o
do os gr;::1ndps clubes. paSSélr:l:m mafna pri
meir? rod8da. vencendo a duras 'Penas 'ad-

,

versários fracos, embora todos e;tejam ,fra
cos.

'r!'l1 m0Ha1irlafle de dis:!1uta. não res'ta

d";vjrl� é l'í�i1 e nro-ll1+ivR, po�-:",ue for-(_'�rá ::\os'

c1ubps Plli.:1::>l'P1"1 ('om mais carinhos de Seus

de":lt('� ,:fo fll+o}>ol.
F'I'Y' .... f'll"':l l'pq'Y'pitprnn� p 1'l'>sppltf'� f'tvl"q'

o 'l"\as�;::1nn dos. np0uonos dubps.· as ST'raS" hjs-
t0.,.i::>� e 11lb� 115() é nn�sívpl m�n+pl' t�n.f.,,�

cln'hp� prn rli"'Y"1h, (,()'YYl nl""'''I'70C: -n1'ejui�o,,(1 f;-
n:ln,.."· ..."c: I." tt."' i"n� ::In fntnhol.

F' 111"'1 nl' 'hl<:'l"'1� rellP (lt>"l'7P <:'0... P""""'':l.,.�·,:r�
-

�Ahl'o p�tC' !)C"',....,/:,..,tn·: ('_'l'l'lrn �nC'"",ir bórs equi-.
peso p"tf.l1"6 f<:>rbrln a se cla��Hlcar.

F. atl1!llTY1pnto, ('Il1O:>�P ni,..,nllpl'Yl 40",,1"'\ l-- ........<;1

('11'J...p� t. u·o .... rl:al' inn::>rl,,1"O� !)O .1lIvf!1'l"'�I"l""· . 0,-"",

. };1'(1"P rlP rl�l...,l"o� n"ic: np�� rnfSn",�' rYnlS
:..

1(4
atlpt::l� l--,,,,p�ileiros,' famós�� por' si�al' esf�1)
no pv+ol'lnr,

n!)l ni,..,rmt.m n".:rpr rlpc:"",oT'l'�lr" (l ,a�·f,.�,_
O"p,..lrVlp,..,t" .:ln -I;,toh"l n::>"lnnal e a melhoria
técni(>!:I rJ0 fHtp�()l �lll'O'l"\Pll.

A � pren;nCl>: "''''t...''nn.pl'''!><:!
.

j",....,,....,

�;:,·.:Ip(1 ne: t1"l1f'fPPC:' o "I'T''''+11rlp<:, ,::r,; 1:-"","6"" h...!)-

'1 -

.f. ., f' , ; "
,

,

. �1 "11"1'\ ppnll!'n o nno;, Ol"'1n� ('tp",!),,,,,,,,�, :'�om a

said!:' 'hl'n��p ,:t'" t",..,t"" I." t�ntn<:;: p.f.lo+::l�.
1\Ir!:l� o nrtYF'�c;(Y...�lic:fY'o ;::1�dm () \"m;� e

. .

o ;O!l'!'rln1" p�"il'Yl nrpfp1"p: n� "I'rpl'rtl!)"ri� p11�.n;':ít)
sãn �rt:in':H,:tn� ('nl1tl'� ::l vnntp,:tp nnl"'nllP 11ll'n'�"'1
g:1"!:lnrlP� �nrn�� P ��n. ('"mI) Ol1::l'nnpy' pn,'n'rp_
llPrlO 11TY1 �p""'T;,::rnl' ,:f" "l,,-kp -"W1!) �(1';"oP14 rlp

(>�""O::>"I'Ti,.l5n 'h"'",...."!)
as1"';,. .... ,..... c:"',. �;J,..' "<:'

::>,..pi+t;"I'�ol ....nr tnrlnC! ('!11P.
J •

�.,'O !l(:!""""'1""�'t"V' (;''''' "'''',",C'

�'" nc "l"'h",,, ovi ...o'l'Y1 t!:l,....f.n .:I". "'''''1::' <:\+10_

t:;lCl P ,:I::;n_ll... o", t ......... t!:lc: 13 t"' ..... t'.:'l� f..,,..;l.;'-l':l.:Jo(!.., !'l0_

rip i,..,., .... ,.p"',..i,..,,::ri-.:To1 ('4"0 fi",p",coo,", �an�i'" pn�

SPll� ':lt10t'.:'lC: "'''0 ,:to fn"""::l, Plm'",::l ::lJ"pH�.,.;�ni.
1Jl'Yl� pvn"l�::ln rlP (,!:Imnn, ,.,110 � n mpCO'l'Y1n rene

fp1t!l'r �o c:o...u;,..n ;6 rn1P ';;n p""n"",p('j'..J�nc: o
.

.

(fl1n �"''''''''''...o''''!'' -�""'':''''!-I''':C' �" 1"" ..... .; .... """ .." ... -"\� n't"�1

1\"'''''(1 n:;l"\� ,:J:::,.._,l1..oc: pl.."!3""C! ..ta p"",:I",,-4-n'
an C!!:llw>"", pV'l"\n1(m� p tp", ,o� �tl�+!:i� n .,,�_
vil�"";n rlP c:p,.i:>m (->,....+...,-".."Ctt��n�, TC!fn ,:Inup
p,.,.. 'J..n,.. .....",.,..., .... "é:o. ":',..1..,.... _;.( 4-...,..;It oI!I'IP�1",4l'

renSe·· t!lm CCndições de venCer

Il paulatin:mente sUlijr na esCU

�a p��a o�) �r.imeiros·
.

degri�us
No turno Q FigUeirense perdeu

por 2'X� O...
'

'
'.

qUisaá nvo triUnfo.

0\ clube azul e branco,

POSTAL ,TELEGRA.,FICO

vem se mantendo irregUlar nos

te campeonato; :pasPu a con�aro

A diretoria do: Ri:wuelo a;mla

não fixcu a data para â esColha

da cou:issão i'Íenominada Comis

�ão d� C;nquentenário, a qual

t,erá �a miSsão de traç.'1r os pla_
nos e executar OS festejos da

Pfis';:aj,\'em do cinquentenário de

fundaçiio do t,radiciomtl 'clUbe
da Rita Mária.

Sa'be-se, todavia, qUe a reuniãO
será efet!llllj'Ía no decorrer deste

mês,' devendo contar COm apre

sença "do dr. Celso Ramos Filho

atual pres-idente da- ag-i'emiação.

O camp,êônat.o 'brasihiro d�
juvenis, que estav� dete!minad'O

para c mês de j'u"ho ao qUe tu

do indica' foi cancelado pela

Confederaçi'io Brasileira de Des

portos pois até agOra a Ftlde

l·.ação' Catarlnens€ de Futebol
nãoo se p-onunciou a .re·speitQ.

x x _X

No próximo dia .24 de' julli-o a

Associação dos Cronistas Espor
tivo� de Santa Catarin2 eSta�'á

comemoran,'Ío mais um· anive:'�á
1'10 de rundação.

x X X

, A dirl'toria do Ipiranga Fut"

b.ol ell'be contlnuandb com 2

programação d.os feetejos t:raça
dos para comemorar mais 11m anl

versá·rio i1'o tradicional club,e no

bairro de Saco. dós Liniões, fará
realizar na farde de hoje' mais
uma rOdada pe:o T<:rneio Varoe

nno qUe' J:!euni'rá as 'aquipes se

c}tndárÍfls e principaia d:> Cru
zeir·o·

e
do RlenneIt.

Nesta data é pensamflnto da

diretoria acesqueana : end� V
frente a fig;,ra do seu 'lrnid,ente
jorna:ista J'urge Chei'em . lfl!lU

gLlrar a rampa defronte as cabi
nes da ACESC, localiz·,da nas

gerais j'Ío estádio <la ru', B'C'lIu
va .

x x X

x x X
Como Se tem, notirla<'1o ê�+e

. melho'ramento foi prometido pelO
p.residenGe ·d.a Federaçac' Catari
nense de Futebol, sr. Osni Me

lu,' há alguns n:.eses
.. m»s até _o

momento não se Concrc>izou.
Os aSsociados da ACE ,e, .tra

vé� do Seu. Presidente. th'er"m
renovada a. prcmessa (lo ·r. 05-
ni Melo de qU"" na datll de alll

versário áa entidade a tampa e8

tará conclulda: VamOs' aguardar!

'o América que devleria se exi

blr na t3rde 00 últin:.o domi::lg'o
na cidade 'de Paranaguá, teve
Cancelada a sua exibição per,," clu
bc'local do Seleto, em virtude das

fórtes chuvas que desabaram na

.quela cidade portr ária l'Íura'nte'"
todo o sábado..

'

x X X

CONJUNTO RESIDENC:At - VEND:-SF

I

ciáriG é'- sa-bido
..

possuí uma. das
, , ,

melh'ores, e.squadras. do certamE

e tudo fará _para levar de vencida

se" antagonista a ·quem no tnr

que

Confirmado: no· Riathl:leJe
. ..

os �rrnãos· Vahl
Escreveu: Abelardo ,Ahraham
Conforme: tive ocasião de comentar em

edicão' anterior. nositivou-se'd'efinitivarriente
a t�?:rsferênda dos extr�ordihários' remqdo
re§ E�np�to 'e 'Thennnl'O V;:lhl 'P�l'FI o elnhe
nrpsifl1no pelo Dr. Celso Ramos' Filho. En
"'ontr�:rnnR ('!)�U�lrnepte o vine-('!lp1,!,p::ío n':ll1

'.:'I'!'Y'pri,..::tr,o 'rheod0ro v�H. e como· éra na+u

r�l nC'l'gUntFlmM se dp fMn ele e seu i:�,.,.,::;n
;6 tl,,'h�m 'Oprl'irln tr�msferêneiR nl'lra o C.:R.
Rí::'lchue1n �onf()rme iã �é nl'n-n;�::'Iva' ppl'ns'
mpin� n4utj('�s' dFl (,:;I�it;=ll 'rl--pnrlorn. como

arnntpceu cO[l1 o �eu jrm::ío. foi rn11it0 �t€'i>t

"'10�n C""",' pdp rnl11e:nt�rj�ta.· e �pm OllP. lhe
fô��� C;!('\liro;>#-'.:'Irln !)lQurn3 pe"O'unta foi lolto rli
'1pnrl,,·' P0rlP rlj'7p.r npln �elJ inrn�l 01l� os ir

l"Y'::l"c "To:o'hl',i� ::l,�c;i�pr:=!m t;!:ln�fo'r;'�,..il'l do
r, 1\T ,'F ']\lfm�ti:npl1i n�rl'l o ,..luhp ,N. 'Ri�('h,le
ln Pert11ln+P'Mn� pnfão f!11�1 & rnntlvo que os
lp�rnn :=! ;:la;;- rlocot� JYl!:ll1pil'::l. �p'hon,:tn-,�", 01'1�

plp� ;6 +p";'tp��al.';l'��� rlp1'!l'M ;:ln 'U"'1"tinplli f'1'l'l

"'(,\'I""\""pt;,.;;o�. 'l"\pc:C\,!',:t'.:'l� P "",,'p jn,..l,,�hTo p,"'!:,'fV'

(I(\i� "'prnp(lnl'p� ,:tic:roi-:,,1;np,:fn�, e ('onscins. dp.
�11�C: l'p��nnc:<o:>""jl1,:1::J(lps rlpntro (lo e�nnrte�
DiC:(1p-l1n� 'f'l..,p"rtnl'O f!1.1P. !"rn('f�rliprn (i�I111�la'
rn!:lnpil'� 1"n1'o.,lp }1�n. pn('nnt1'!lv�m Jl1!:lls· nn

1'lfpl'tine1H �m,plp ;::1l'Yl'hi�ntp ���in e ::llpf1l'e rJp

al1tps, e Olle eles fj�;::1r!:lm de('pncinn::Ili1ns COTn
n t1"'.:'It!!,v,;ntn "''llP ·rp('p'hp1"P"'" rln� r1i1"pfnl'P� rio
('ll''ho i-n,..1"c:ol'l7p rn�l''''�l1fln rll1::l� rpll-ninpc: T'I�ra

, . . l'tr'.:'lt",,.OT-n .('iAC c.o"(1 "''.:'IC'''''9 t> '1"\·',..,'""'0,...., !:I !:Inp1"p-

('1"11·. li',...., '1"�tp rl;C'c;<n ,:tiC'�p_nnc 'r1..pn,1" ...." n ""i

('n ('!>,..,.,i .....1..n ('4T'1Q ,:J�"I'ro.,.;!:I'Y""I"\� tO"""!ll' fn; n re"o

fn,...., .."'n� lcotn l. nc: f"!:I,..,,,f"'''';'l'Vln� np,.p n,,+...n

('l"'h,,, . P rpC'"l"{Tp,.,.,,,,,� reno p",tp ...l,,'ho·C:P.";!:I o r

]\T P; .. "í.lTo1n, ,npl'rlp11 n r N F'�!3nrolC:(>'" 1\Jl'�,._
tlnpll; rlni� ,:fo ç:Pll� l'Yl!li� ,.on"l'Ylp,l.I'IC: l'P'l'T\�rlnl'p�
(tot"' ....+-" ....oC! ,10 "I',.t;";nco t;.f."1 .... '" ,..!:l.... ,.; .....0.....C'""<:' n '.:'1_

(>;"'.. .:., '" n'!)n_'.:'I"""'p""; ...",..,p ,."' .... 'h.:-,..;,,1,,<' p.........".:1",

Compreendendo: uma casa esti!'o mc
derno e esmerado acabamento, um ap9rla
mento e. um salão, êste último com a área de
76 m2.' sendo todo o conjunto recém-cons
truído. Os referidos imóveis são independen
tes,' porém podem ser ·interligados.

.

'VE'r e tratar à rua Monsenhor Topn, nO
nr'l •

"E t
-

R d ., ..

F d' 'P 'h 1\1f n �1 (1' "

,1\ ,,:,�lIP?;.a: �. '�:;,açaQ e

OVll�.a.2r�1.;7a..�6,4�.one . p n p,.tn lf pr Olle o'j:=! a- 1'� vem conse,-

'< 'íguindo;refGxços' para as'sua.�i:C!ôres.
��Q1".�\"�'�'-ç'

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

",' ,

n 'P"*-t"t:1 "" " ;...._ ... ,,"""""''''''.f.I3C' ...1", l_.......,,,C",, ,,;.:t.n I"t;_

O'!:l't't+ ... .:I ... iu: ,...f.; .... "ll; P ,..no ;��...1;"'................'" "."''''''

a �!:llrl� ,tp��p� r1n;� .rPn'l!3rl"'''PI;: np.,.rlp� l'Yl'l1i ...

tn rlO:; cnit� nn+p",p;�H��,::rp P<::)'1"�h(->n� �n, ,..l".""p'
N� 'Pi-f.!t 1\JI''.:I'';� .,v\,. t!!IC!f'.:'lC!. rl11�� pvno"'!3n"l� ...o",

�1"f,.,:r-;��e'C' "',. �";�;;", t.."+f',,."""""o..... .J.�· -C:'" .....f...,ln,.;,o,.

...;.... .:1 ............. ;'" " ...1 ... ,....f.""" ,:I"" ,.o.,..., ..... ,1,..,....C! ri'; ,.1-11�4!Í

REDATOR
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAIS
/

MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES

RUI LOBO - MIL'fON F. A'VILA _. ORILDO LISBOA
.

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI
,

ABELARDO ABRAHAM

no' SUplantou fàcilmente.
Um bom ericontro que nin

guêm jieverá .perder, ainda mais

sabendo-se qUe na preliminar'
sequência ao Cam.p,e':;nato Cit.a
jogarãO São Pauo e AtétiCo, em

COMRRCIARIO _ Edival:
.

(;_;;!'
son, Níco e Cherem, M. Araujo
e Neri; Nivalílo, Mauro, Almerin
dO Leo e Rubens,

,
.

. POSTAL _ Joãczinhp; Babá

dino de Profissionais . H:iroldo, Chcchcco e Valderr-iro

:E:is OS prováveis. tcans para o
. Alípio e Bibe (Valter), Telê

jog'o de fun'dO de hoje. Rubens, Cabeço e Guará .

-------...---1 Mo:'n- IO�"j
A diretoria do Clube Náutico Riachuelo

estará reuniria em dias próximos para tratar

da escolha dos nomes que

comporão. a denominada COMISSÃO DO
CINQUENTENARIO .. O fim eS'Qeci'al da co

missã�: traç� planos e orgar'liz�r os festejos
que .' serão' efetuados em comemoração ao

cinquentenário de fundação da equine azul
e branca da Rita Maria. A atitude da direto
ria. riachueJina merece destaque especi::ll, já
Q'Ut" pstá ntevel1do com, gr;;'nc;le antecerlênda
todQs ·o� normenores nara que a festa do 50.
anivp:rsprÍo "da agremi�ç�o seja conc:retiza:da
sem ·qu::llqupr. �pf.lão. S?bp··se extraofiCiaL
ynpntp. (l11p' a TTI HeP.'ata Intprnacion::ll nevprá

� . /

abri,. n� f�tpi.os (1p' ;::Inivpr�-5l'ln do Riachuelo,
a se reaJ.izar�em maio de 1965.

'DoiS" clubes tradicionais do Estado,
dum:. fô1"('as autênticas do futebol catarinem
s� .. e�t��1"�n. ele 3-niversár;0 nó tr�nscurso dês
fp :J11P� No dia 19 próximo, o Palmeiras (1�
:Rllrm�!:lU' estárá comemo1"�ndo o seu 46:
p�ivPl'drin em' mpi� a Q'r�...,df:'s tpst:;ls. Já no

rll� 14 "a·bp,,.:!i !=lO Arr'p-ri"roa -le Joinville. 'com
nlet�r o �pl' ri-n"'11pntol"�rio. ('nm um vasto

nrn(f1".prn� ·np. fp�t::l�. Nn di:l 1 e ? rle agôsto os
,fa�fpios· dos ampri�:=!:nns atinP.'iri'í_o o auge.

F.mf,nr:;l ('n,.,., �ntp('erJpndp enVl::lmOS (boui
:;IS n'n�!,!)� fp1i,..it::l�ÕP� �()� ,:lirpt"l'f>s e �i1'l1na
tl�prifi:>� ,:f�� rlllaS tradicionais fôrças do fute
bol catarinense.

n�;C! f1"''.:'In,:Jp(1, ,{7;;'1n,l'P� "nnm1idou a r1ire-.
tn";<:\ rln f4J-i,hP N�l1ti,..n. "Ri <.:)('hup1o. p::ll'a a

1'\...M"";�::l tp""""nl'P"� 'I'r!:ltp-se c1o� irm�os·
l?nf1�"'l(,\ 13' I'J1pnrln'rn 'U::>,.,l on", �P �!)O'r:;ll'!lW1 vi
,.0_,.... ,...., ....1";:\1"<:: rnlll"1rlip;� Pr)1 :!lP"l1!l� n�111i�t�'s
rlp.ç"' .:I��rln !:I<;: ,..A...oc: rln rp'l'T\o h";=I<:'iloi,.o 'Ro-
('j'�...; -o 'T'onrlnl'(,\ 11..,').,1 -n�C::�"l'!)m � rlp,fanrlpr 'J

!

("1"1-.,,, 1\T6"t1(>p "R; !:l"''''111"10, tpnrlo inclusive os

,:J('\i<:, pt10tpc: p(1dl"lprlo rnmnrnrnisso cnm o

,.11Thp ,:lo:) "Pi't!:l 1\lfp,.i�. rnm is�o. pO�P1"á o

1\ffn...+i"plli. npl'rlpr ::l hpao'YV1nnl::l oue o�tenta
, "

'f..� l('\nO'I) tempo do .Oito Gigante no remo ça-

tarinense.

li"q+"''''''n� Pll+n1"lP7Prln"l a tn,f,.",..'I'Y1!)l' �os
/'

nnC!C"('\" loitn,.pc: ,10 rnlp n 7.,a11P;"'" r��;'7;"" 1..,,,

Fi-
,

P"l10''''p,..",p ,.",t 'J.."l ("l"l..a () inp'�rlr\l' ViP;"'l
npl'p n Pin (! �nrlp iln �"l n:=! tpnt!=ltiV::I de
('nn(1oO'l';r' nnt,1"::l pa1"';'mh(>!ío onp lho Afo1·e ...

•

J

('1"<:'<:'0 'I'V\!:Ii('\1"P� '1T!l'l"\tpO'pnc::" n"l<;: '1Ti"l'TP' rlo fnte-
t.nl ,.,...;, 'I:.;cofp �;<:'C!n ::l ,:J;",o+"l'i� rln H1i('j'"ol1"Pl1_

t"n �I"\""'''''''.:I"" ,..",...., 'p c::p{tl!:l tprn.,..."...t;"';!1 rlo
..+1��.. "''''P ,.ln...."...� ...."'...",.,....<.>r ::In H";t'I'"o;"p�'H:e
nnC! n....�.,.;,....,,,C,' ,:J;pco () ",t1",,,,<.:) �,,� "O('j'";,, "i�-

�Pl'Yl' (>n", 1""�70 n'l'� pC!f':lhp1",,..irln �nli,..;tnll rp
('pntp,.,.,o"tp �o nl'pC1;rlpntp ,:fo· H";l"I'llpil"pnc::p . q

",."...,."rt".,..;n nn,. TV\P;C1 11) .:Ii"p� Pn,.t!>�t!'l ('!:l

"''''.('',..,." ...; .... l..''' l"I;n pno.,.to m,� t"''3n",fo;,.À",:roi�
,..f,...'!r.......� ,.o.t"..-."; ... p� .f!,''''o'J..A1 ""'.:'It" ...;npn<:''=', pn

contl'arioilulU pessimo
}���;��
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e arão
tando os rincões da pátrill, 'consumo. O consumo cres- para trabjMhal' pelo comu- pendência, como um dos po- Agr!'tdecendo a presença
para, que o nosso povo, tão cendo assustadoramente, ao nismo, há também' os pa- deres' legit�mos' da nossa., dos" repórteres, o Gen�ral
envenenado, pelas pregações mesmo tempe que a produ- dres atentos às nossas difi·' pátr1a:� �le, pois, estará com.

.

JOSé: Lopes.Bragança despe-.
comunistas, compreenda ma- ção desse lentamente. E' pre- culdades, padres que se u- a pal:tvra, sem pressões, por "

dín-se de todos e, 'em segui-
.

'is de-perto a-atuação daquê- ciso que o Brasil' oompreen- .. níram junto à nós; àOS cora. que a- ver.dade é que acon- d�, rumou para Criscíúma,
les que desejam o Brasil nos da esta situação, para que a ções, padres -que desejavam tecia o contrárío anteríor- onde falãná também ao povo

Com, o prõpocíto: de escla- caminhos do povo, que' co-. produção cresça da mesma que o ]lOVO oamínhasse den- mente". daquêle próspero município:
recer a opinião püblíca sô- manda os destinos da pátria, forma que o consumo; é tI'O das suas linhas tradíeío- --,_--------......------.......---'......----.----

:iE:S:=Y���; =����r3;o:o�; ;���:::�:�:�?�. :��t:n:���:�::'�� CluratIJ-sr . Cfm u Deputado
�:ag��º�íV�S�u.a�OSéseL�:z�: ;�e�::�::�a:e������t�l� ��i�é �:�:�o tãod�U�!��:�::;

.
g:rl�S q����::�:c�, P��eO:� tJ�I()" r··art�, in;i . a "rf Sidt.n � 11 rI ri'

�companl:lar d� e&p'itão Luiz Branco, para que-êle se fns- que se organizam no Bta- de perto t.rabalhou e esta I'b �(' . &fi' U'i U I: !U[,JI','b UlI
Gonzaga de Souza;' da PoU- pire éxatamente nas aspíra- sil, dentro da grande orgia trabalhando! e, por certo;

6

�:.
Militrur de Santa Catari- ����:a��/z��:�:�mosE�- ��:ri:�. implantou na nossa

·

..Í�.:;.i���:�:��g�.a.::��o:E.. 'LJ.:i·.:.II·I·sl�t'.:.I·.·.V� ,rP,:,:� J:O.�p.�'h· ?;��:.";�..�...,,::..�,-,.,...
Além dêsse ilustre míütar, qui. neste.' momento", Compenetrado da missão b . U II t II !lu "U ti '�""'"

encontra-se também neste Ma�s adiante, .declarou: Ih f' f' d pátria, para que o nosso po- . ,

Joaça)Ja ', O Vereaélor .Pre,i'
f· -,. "O "" "1" t Sílv!

.
que e OI con la a, prosse- vo veja no ·clero' os valores' �

N;I'"M'AS
rEstado, cora amesma mau- �. 'oT; n.nurnn·e. uvio

..guiu o ilustre entrevistado: C'I I, dente·da Câmara MunicIpal.Dr.
dade, O Álmirante Sívio Heck, no norte do Estado, e d�çiueles que realmente va-" ',", C :, .

,I

,
. --: "E,s_l)€!,rarnos. que o po- Flávio. Ernani Borbizan ,: re("e'

FIecl{, 'que vísifa
'

os munící- eu, aqui no' sul, estamos tra- .lern .
e a quem nós devemos . ','

A
.

. , . vo desta regíãó laboriosa P�OGRAMA DO DI • hcü comunicaçüo> (lo Deputado
Pios catarinFinse. zertdo êsse:, amplexo frater- . prezar". '

. -
.'.

'.
. ... ' .

".

T ,". . .compreenda isto, e veja qu,e Cine S1\O J.• ()SE,' NérsJlti 'Pedrini, lisfer da' "b,an�a
Em entrev�tl1 coletiva à nal ào .:poiVo de 'Santa Cata" d'" , '

." '" ·"d···· .
as lf�culdades> que estão ': .k, uma pergunta ,do, repor- .Fon.e'.. 3"'�,6..

· da, dc.. Partido SOCial De"Uoocrá
;""prensa fàlada e escrita" pna,' aó pbvo'

'.

ó nort.€l do .
. U

'.H>
• i '.". .·crescendQ ,ainda são frutos -ter a J.·espeuo dO, voto do a's 10 h�. ticb n.�.· A�sen:bléi� Legis�ativn

tendo por loeal os escritó- Rio 'Graride, enfim a essa -do
'

,
. .. .'

.
os desmandos realizados, analfabeto e da pr.l1ça· de

'

"""'TINAD;'
rios !ia Rádio Tubá, o Gerie, genté; que deseja o progres- . J.y,&,,n n

<" c'. .'

. 11,os m�ses anteriores à revo . pré das Pôrças Armadas, S.
ralo José L0pes Br.ae:ança dis-' só <lo. BI:'âsíl,.· e; ao mesmo 1

-

� uçao, onde o dinheiro era Exà. disse textualmente:
se inicialmentE!:

. .tempQ, attsc.·.ultal'l.·,do-Ihe seu.s. "

d
'

'( 'Joga o a orgia" onde 'a pro- ,- "Está pergunta me to,
- "Nós estimos atrav,-es-' anseios, Nós temos feito eS� dução era sufocada pela' de-

�

ca: muito de perto. Com a

sa.ndo o Brasil,' nesta preg'1-:'. ta p:i'egaçã0'_ 'vlsá,ndo" tam-·· 't 1
.

. .. ,

•
- !llagogm, a. como .aconte-

.

reforma do modo de se ins·
ção de demóc,picia,é sa1i��-' bérl.1;:a, conclamár,:a todos os cia, por exemplo, com os fa-
ção aos nos�os: pl;l.tiícios. lQe· braSileiros;: no sentida de

. zendeiios que' não
.

tinham
POI'S do movi.men.to re�o

..
lu,:: qúe: G;:tda :Um· façá sua parte, .

.

- .' maIS sossêgo para tratar
cl'ona'rl'o que Minas desenca·· naquÚo q'Ué é e.s�enciàl, pa,.: .

J. das lavouras, urna vez que
deou, 'atrave's da minha

..
a- ra que o

' Bras;l cl1minhe lt dos sa ea ores cercavam !'ts

tuação pessoal, da cohbora- tranquilo diaIlte dás gran- sUas propriedades.
ç-a.o das �ulheres' mineiras des preocup.8,ções que êle N-

"

1H. ao era possIve , por exem-
e das Fôrças Armadas, cons-' traz no momento; preocu- pIo, que os homens das fá-
tituídas estas do Exército e pações principalmente na bricas, aquêles qm;' produ-.
da Polícia Militar do Estadt>.,.. sua;posição econômica e fi-

zem realmente, para! o con

nós temos nos dirigido a to- ,nanceira. Temos visto as es- forto e o progresso da patria,
do o povo brasileiro, visie timativas. d'i produção e do ficassem afastados dos tr!'t-

balhos através. das gl'andes
greves :políticas, Não é poso
sível que essa produção, há
tanto tempo sufocada, pudes
se hoje' c�escei' repentina,;
mente e repor a�. faltas que
nós já e�tarilOs sentipdo. As·
sim, é certo que .'lS djficulda
d,és ::;inda estão presentes.
Mas também deve ser cer-

o leias
(Do' Correspondente

JABES GAR€IA)"

I
Ge�ral Bragança l1sclar,.e·

ce R�volução,
,. ",' o,. ,.'O ..... • '" • 0, .. �.. • • • •

----��------�-----------��----�--��.

A:tuga-e:s Sama
Aluga-se' salão de .esquima, COM:: 4: por-

: créver para as eleições, ou

'.seja; o voto do analfabeto e'

"

da praça de pré, bem cQmo
. a elegibilidade dos sargen··
tos, resultará daí uma maior
ou nlenor segurança para o

país. E a minha opinião pes .

soaI, .'l minha exclusiva' opi;
nião, é de que será' um

grande êrro dar-se êsses vo-

. tos, dar·se essas possibilida-
des, . porque será levar aos·

quarteis a indisCiplina, no

vamente, com o voto genera
lizadO dos �ilitares. E mes

mo nas condições d� muni,
,eíflio; dar o direito do voto>

ao ânlÍlfabeto é baixar o ín:
dice na escolha dos nosos

representantes. Se é verda

de. que há'municípios peque:
nos, onde todos se conhe-

tas.

Rua Conselheiro Mafra:;. 1.82�;·. ·terreo.
Esquina' com' a rua Pàdre" Rnlliâ'� 'Infbr'IPa.,
çóes pelo telefone, n.· 2065,-
--------------------------.�_.-----------------

to,que n6s,'que :sdfrémos; as cem,' há também os lTIlmieío'

desgraças que a pátria, SOe pios.maiores, onde nem to-,
fria, .: estamos aoontos" para, dos se cOl1l�ecem uns aos ou.'
que o Brasitnunca ,mais ve- tros, e a escolha, então, le"

ja dias' tão·negros n'l., sua vada às camadas menos es-'

histdria; e poS'saÍtlos cami- clarecidas, ê bastl1rda e de:"
nl1ar 'jwlto'S�. poVp e, atitori- 'teriorada, pior doc-que' aque
dades� <para" êsse gr-and€! ob" - -la qt1trse fazia. (1'l1�rnrf0' 05 aI.'
jetiv(Í',dó' nosso 'ideál. dos f�betizados,' aY),,�cls� já vo-'
nossos an�eios".

.

tavarD. J<;ntretf1.n+,>J. quem,
Referindo-se ao cÍero, aso' . vái derir:llr, '1 que<;tão é o·

VENPE-SE' "

'; .....�

Uma; 'ca:sa--de" materimt"'2-:-;· f}::ivllfieii�;
,.

sito à rua: Alves de Brito> n .. 50. Tratar com·

O Sr. JOSE' AMARAL FILHO ·pelo Telefo
ne 3425,.'Palácio das Secretarias.'

C0110·?G<;C.O Nacional, que' es-·,
tá af�jndo com intett'a inde'

si�' se e�ressôu:
- "Se havia padres QV8

já estavam "manufatUl'ados"

SALAS DE· FORMICA
"

Maravilhosos e novos con;untos com ." Bufet
- Mesa Elástica e Cadeiras Estofadas cor:!

Revestimentos em Plástico
/

I

rftr.tJ·unt:A·I!t:'ôm· '

""til' �I�' V "'" '

Btd'el de L9(}: 10 pagamentos de Cr$ 36.000rOO

Cr$ 320.000,00 ou
" ,

to: pagamefiltos de, Cr$ 40�060,e6;

Diferen1es'Canjunibs"
à sua'Escolha".
em Fórmica nas Côres
TECA ou J1ltcarandá
com' Deceraç-ão1 em.
Fórmica' :Branca

I .

MOVEIS
(IMO

Rua: Jero�nim'O Coel'lto, N. S

CantiHas
de:·:n;'�s�. Estado (:te qu.'" fôra en

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

viacÍ,a .<1 seguillte m'.!nságen1' te

legl'âfica �\n' Ef{mo '. §.enhnr Ma

-elêri ;'. r.';lch,al }uarIS'" Távora; M:�nijtro'
da"Viayfio e Ol!ras Públicas .

UM! DIA CO;M O'BIA'B():,; "�.A;SSel.li,·Q:éja Leg-is1.flthta SRnta

Ga:tariÚR vg n1p!ro'1Ían&:-'( pr:opo

sIç.3.ó'-· D'el='\ltado .�clson ��Pedril1:
vg._ .aPela V. Exa, sentido sejam
determinada2 ,traba 'hos asfalt,

mente trecho BR-36/ vg ent"E

JO:1çfaba e J;v·,·ting'<;l Vf)' ""�C"-�'C:::�!('

Finta: quilômetros aproximada-'
]nen�!2 pt Data vunul lbJlor_"lnos.
V. ]�x". qllC citado trecho j á se

.-. ..�

.'

Censura até· 5 ano

ás�'l 1 /2 hs�
· Anne Bancroft'

-: em-

o MILAGRE. DE ANA

SULIVAN
encontra

Censura adl 1.0 anos

ás; 3 3/4 � 7· _:. '9 115.,

e preparado pai'i]. recebiment?ü

aSIa]"3 pt ne�ente ato V. Exa.

ine!IU,.,do in�plantação B,R_36 CC

mo r'l'ioridade vg foi ILel'e�id"
!ucn tl8 destacad� nesta Casa

trou�émos novas .esperanças fOr
nlular pl'C'SC!1te ap�lo vg 'espec;

almente pOrque o não asfalt.

mento do mencionado trech'Q el1

treguc a� tráfego acarretará dr

nosos prte'.iuizos erã:Í:io púhii�(
fcy:leral pt COnfiamos �atrótic?

Bur.t t:aneaster
.,Tudy Garland

-em-

M1N'fiIA, ESPERANÇA É
.VO€E

Censura até 14, ános

Cine RlTZ açao V. Exa,"
A tão grata' cnIl'-unicaçQ o Vr'

, ...
' ':,'

rendor Dr, Flávi'o Bal'bizin res

1l0liaeu Com o segÜinte d;�p�chQ
r'adiográfico:

Fone:

, ás 2 _;. 4, -;- 7 - 9 hs;
. "

,

Massimo. S�ra;to
Gia,nna, Maria Canale

"SCu m,lÍto grato deferenelosa
Comunicação

-

ilustre" Deprtadc
acêrca ell�io despaCho telegráfj
Co A,sc�: b.léia Lqhlativa pl\ra

Ministro Viação p leiteando �s

faltarrier, to tre - ho BR-36 Jo�

çaba Jac:'tinga pt Opo'rtt�nidadf
qUeira reC;fher 111eUS CUnlpr1rnen<

. tos t[,o oportuna iniciativa pt
Cordial abraço Ver'22fi:r Dr FIá
"do Ernani Borl,iz,m

_ Pr,,'si-

_
'- em-

A RAINHA DOS PIRATAS

SupercineScope - Eastman

C610r

Censura até 1:0 anos

Cinê- ROXY
,/

.'

Fone' �)'o\3;
dent(" C;1n:'-,ra Joacabq"

ás 2 _;_ 4 - 8 hs.

Cantinflas

-em-

UM DIA COM O DIABO

,

Censura 'até 5 anos

Cine tiLÓRIA
(Estreito) -_._----..,..-- .�---

- Oportunidade para renda ou edificar! Na rua João Pinto, sobrado com 2
frentes .

.:_ Moderna resid�ncia com 185 m2.· Amplo living - Sala de jantar - 3 dor:
mitó1ios, dCl.n�Jif> dependências; possuindo armários embutidos, construção .fÍÍiáIf.
zal'ldo, na rua São Jcsé, esquina da rua Garcia - Estreito,

- Residíincia com vista panoramica pl1rà o mar na rua'Professora Marta Jt1;
lia Fr'lnco - 3 qualros, demais dependericias e garagem,

- Na ru� Tenente Silveira - SObrado vazio próprio para morar ou pata,
renaa. '

- No Bom'Abrigo boa casa de madeira por preço, digo, p'or bom l'��
- Ampla reSIdência de 2 pavimentos com 4 quartos e demais dependênelas

muito amplas na rua Tenente Silveira 88.
- Para qt€'m gosta de uma boa chácara, boa casa isolada com terrêno' SO"'

brando para edificar outras casas, nos fundos do futuro HnspitaJ das Clinieas na
rua- Santa Luzia na 'Trindade.

- Casa de m'toeira pintada a 6leo, nova, vazia, banheiro de "llvenaria nos

Barreiros, constníida sobre 2 lotes.
- Propl'iedadf' de 4:. heetares com casa nova, vazia e com todo con1orto· na

Ponte de Baixo em São José.
.

I

Fone:. 625:.

ás 2 - 41/ - 7 "":'\9 1/2 hs

Kej-ir.o Hongo
· '.Machika Kyo

-em-

BlIDA'
Tecnirama-Tecn1color

Censura até 5 a!1OS
A

Cine IMPÉRIO�
(Estreito)

á� 2 1/2 - 5 1/2 � 8 hs. ,

ErraI Flynn
. Olivia de Hll.villand

-em-

·

O ·INmEPIDO· GENERAL

I CUS'tER

Censura até 5 anos

eine RAlA'
(São. José)

.------�--------------------

J

Divino Mariot
COLABORADORES

Prof, Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral;"
Tito Carvalho, Prof, Alcides Abreu. Prof. Othon Gamll"
Lobo E'Eça, Ministro Milton Leite da Costa. Dr. Rubens
Costa, Coronel Cid Gonzaza. Ma tor J1'1efnl1.sn .T11'";.'en'11
Walter :r,gm,e, Dr. Arnaldo S?l1ti�'!n, n�r:o.l��i(' S"are'"
Osmar Piza·ai,.Dr, Francisco 1:':5('''h''r 'Filh.o. Zurv M"

"chado, Lázaro Bartolomeu.' Rau� C8.1dàR Filho. Marcilío-
. Medeiros Filho, Luiz Henrique da Silveira, A. Carlos Brí

to, Oswaldo Morítz, Jacob Augusto Nr-cul, Maior Ed
mundo B8<1tOS .Iúrrior. C. Jamunds ..Jabes G8rC1a. Nelson
Brascher, José Fer-reira da Silva, CJe1\18n('8"" do Ama

rs l e Silva, Jaime Mendes, Cvzarna, José Rõberto Bue

cheler..
,

'

REP�RP.T<;l\Tl'AN'1í'r!>;
Penresentacões A.F>. V".r8 "Ltd<J pil') (GB) - 'P.l1"'· �enq.

0"1' Dantas. 40 - 5° '1nrl�r � S!'ío Paulo � �u!l Vitória.
Rr:;7 - coniunto 32 - Bêlo Horizont,e .-;:- SJ.P :_. P,üa dos

C<iriifís, 5r:;R - 2° ?ndar - Porto Alegre - PROPAL. --"
Eu" ceL Vi�ente, 456 - 2°. anOAr.

, An,,"';";I')S media.nt� contrato de 'l.côrdD com a tabela'
em vigor. '

",

/lc'!<::<T?H'rUR.A ANUAL Cr$ 6',000,00 --'-o VENIIA" AVULSA
Cr$ 30,00. ,�

(A DTPi<:r;líO NÃO. C:;'P, p'P,Qp()1\T<::ARTT,TZA Pli':T.nc:; CON-

CEITOS .EMITIDOS NOS ARTTGC\S, ASS1:'N'ADOS).
.

,
.

-\ .

'.'

Avenid3 Rio Brallce, '72

Fabrica de mesas forin.ica, cadeiras es

wfadas, em plastico, conjuD Lqs par3 barec:
Rua 14 de julho n. 160 - Coqueiro...

próximo ao (Estaleiro Naval).
Linhas Modernas -- perfeito acaba,

·mento.

Faça econômia comprando� diretamen
te de Fábrica.

. ':;{asa Precisá - se
PreCisa-se alugar uma casa no centro

com peças amplas e bom aspéc.to, possuind1
no mínimo 4 quartos, 2 salas, dependências
completas de empregada e garagem. Telefo
nar para 3945, nos dias úteis das 12 horas'
em diante.

22.7.64 .

CO·MlJliIClI.fi\O.- � 1\ ��-:.'i �,_.. (
\ \\.

CUNHA & CAMPOS, proprietário da,
Torrefaçãd e Moagem do "CAFÉ AMÉLIA"

'

tem a satisfação de levar ao conhecimerits
de seus freguezes e' aos consumidors do CA
FÉ AMÉLIA, que o seu produto passou a ser

industria.Íizado em suas modernas instala�
cÕes, inteiramente mecani t. las, à rua Max
Sd1rélhlm. 87, no Estreito, onde espera a vi
sita de todos.

14-7-64

ENDA

James. Brown
Joan Milles

�-'� -� .r- 1.:-:/.
•

�,���;;:,r7�-r?�:�;;
TERRENO A VENDA

by'

ás 2 e 8 hs. , h.i

-em....;

- Uma fazenda no sertão de Santa Luzia.
- LotE' no Estreito com frente- para o mar.

- 2 lotes a 300 metros da Escola de Aprendizes de Marinheiro.
�

. \
- ,

-- Vários loles· em Capoieras. e Barreiros, vendas a prestação.
j1.l.nto a lU'

:
.;;1Ja' TheofilQ.:.de'A:Jmeida.

.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'As 16 horss 4� �

,
;.:'3 ��O: de�. U•.

"Viscount" da 'VASP, ('J ,<;pvetnaâor Celso
R::mcs, chegou ao Aero:,ottÓ; Heié'rlo' ;. Luz,
de regresso de> Estado da Guanabara,: onde
permanêceu por" 17 dias" mantendo impor
tantes contactos €om as' altas autblidad,es .90
país, objetiva�dp novas pmvidê,!ldél� 'ijesti,r
nadas ao 'er�jmento 'das'�pr�"gue ;r�a1i2:�
em Santa Catarina. ;.

1\T0 m�c;-m'(l ::,vi;o tambért;'; \ri?�-r�� :'0
S�"'rC"'!:rir) ,l? Fazendà: .. sr. F...�A..,!'() Doi,.,
Vi=ir«: o diretor-presidente , dn'"BDE. ,prof.
A1roHe� Abr=ue ó' sr. M�rio"M�r�ondes' de
'1\ Ir

.

'", , • �1
,.. "

1"\ ::>./+(";'" r.'�!",..,�<;:('Ir ."'pro"" 1(,(), nr. .�.vnJprno;. :

f'.1J.'n" �".j.('\l..i;.l��PS'. -ln ��+�4(),' �..,.,j{'l'r,ç'
... ,...,.;.a'i....,�(".,,!.,.;ns -no "1:'.' Cpl",,, P�l"Y',()�'.' a1f-.m,

,ip <:1,..�T"',l�" m;p1prn �p 'no�u)àtes, 'fórmn :
re-

.! I.,
fi' •

• •

r>e-CI('}1a-'O no 3eID't"(lrto.:

:."
�-�-_._---_.

C sr. teiso ftamos :> .ercado ÍJeías aútorida�es'�' populares q�t: lÓra.m �ump�
.

/ t�lo à éhegada llQ Aeroporto Hetcilio I:.Wl .

'.'
.

'

- ......--

"J'omento'em flUt' li Governau" .. 'UI"l.bv "'"""'vl> ..t:a....a uo avm� que o trouxe a

Plorlanépulis

---�---

Emprês8S e· Entida�es fúbUcas que lidãm-Cõm
BP..ASfLIA, 11. (bE) .,Q'

I'.
.�.' .,

.
.

·

f,'§2:L:;:;§.E1 Jp' fSlroâJJmlralo�para leual!zarsua·SItuaçj1
Carlos Lacerda, para que .' O Senhor'·Alcides. Ba�t.ós galízarem suas. si�ç.õe!õ' S.F.I.,l).T.jGl1 - Guarnição
seja reunida a .convenção

.

de Araújo, DirétOi- do Set� perante ,es.t.e Servi90:.� :,:,� ,Militar desta Capital - de-

do partido. Na reuníãe 50- víço de .F�lização de Ar� Chefia do S.F:I.l?'l'.I.GU� q� termínàrá' a apreensão des

lícítada,
.

serão tratadós., o' mas. MWliçães,. Produtos �stéiiO da, GÚélira.; ses produtos ri os ínrrato

problema, da índícação 'do E;xplci>siv0S, . etc., estã coÍlvi-' Findo aqueles prazos, ,est� res. punidos severamente,
candidato da UDN a' Presi- dandn à todas. 'is pessoas, Díretoría em .l?erfé;�a. •

h�r- n9S têrmos da legislação vi

dência da República e os

.

Socied�des, . Enlpresas, Fir- morna com 'a Chefia (lo,,' gente; sôbre o assunto.
mas Comerciais,' ·Re'�.'1rti· -------.,_.,-""..,-----..._-.-------._--:.--__agudos. proh'emas da atua- "'.

I'Á':' brastleira." ções Públicas Federais, 'Es. l r

l,,� ,,:e' rasüeíra,
taduais, .' Munínípâís ou 'Au� .

. "
..

..

" '. "', JANGO t', ���:�::.; :O�:o�:.er�to��:'n" :rs·'T'RIAPC tem novo preside:nte
.'

.

.

. ,,� es a ou produtos 'silnilare�, :'à U 1;1 •.

'

I :'H
RIO, 11 (OE) -.Foi. em- M�stró,' Gov�rnadçr' dá' meihor co�parece;em: os da 'Caui. � O KAi$ 'nllliq i)14.lIO'Jl� SAlITA CAiAB1MA'

'

possado ontem na presidên· Guanabàra . e outras autorl- tal.nesta Repartição, de�tro F1orianópQlis, ('I,>o�� ),�],2:,de J'ulho de 1964
cia do lAPe, o. sr. Carlos dades. ·ÚJ.formou· o Diretor MONTEVIDlf:O, 11 (OEj); Ô ,tItSlzo de 10 (dez) dias é i \�. { ,\

,

d S "'ulh
_:_ O sr. João Goulart foi lli-' . .

.

Eduardo Marcondes ,Ferraz.· . o DA ... P, que em J . O, 011. ". os do mterlor, no prazo d,e '.

,

O 'lto qUe teve lugar no Ga· . pensioni,stas reGcberao RS ternf:1.dO no SaI"_''ttÓrio A!'...&' 15·.(quinze) diaS juntO a R
',', -'

binete do Ministro 'do Tn.· suas P'3nl3iíes" já a:Uhlenta· ncano, em Montevidéo, pa- Fiscalização��egioiral d� Ar· ',' eitor em,.".:.B.:ras.íI'ia: fra.ta
balho, contou com· a pra- d'1S em 100%.' ra convalecer de .crise car- m,as e 'M1.Uuções., OU Junta

. '. ,

sença de reprGsentmite do'
" ,

.
diaca, O hospital' in1.orinou; de'Alistainento Militar ,'ou" " de' I" ri"efe'�s·e''s', 'd USr'___------------_;__;.....,.---':"-..,.;.':'".-- que o EstadQ do pacien!i;' ai.nd� ri�� DelE�gaCia ,dé 'Pd- '

' '. Ú_' ,r ".�.,.. '., a ti.
,1 , melhora sensiveline:Íite�' , ' , .' ..'

.
,

. ", ,

,,' ,
'

'

' .. ,'
."

, liCi�," de,. 'l0éal,,'a :firo .d� aO; .

.'

'".', /,
,

.

; i ' "

RJzmann O' 'matorfabr.iCantê::'de�'tÍló� .

..

'

,
< ; ;. .

...

::.:, ; :,JPe�:OCOllvá;ir da Cruz�iro :do Sui,�eguiu
,

'.
. , ,.; , "., ", . ,; ,.�', ,.', ,

'

, .'. '. .'.

. ontem éóm ôe�tino. a Guanabara e Br�sília
ve�s para repartiçQ��, p�bl,iça�' �,>' Prof�,ssora:! Mari� José de Ca't�alho o Magní�ico neitor Jo5.o, David� Ferteirâ �r-'

Não h1 que:1 no Brasil, !tit�n�nn pã'Q se' encontra

V. '"t P '-' I .

ma.

intei,ro, 1es�cr.;heça as' ca· pr�gus, como.. a.cj�teqe na" .' [S�,; a· O' :'a�af"O N
' Cp'!'t I d .

R'
.

"bl' '1 t
ract8ris:� "às. dcs rl1Óv�ls. ni.aiori& dos cases. '. Pregos ' -

..

. a'· a 1 a. a epu lca o 1 t;ls re cata-

ntz:nan.
.
dJ Pa'ra_ná, Réi:' num. móv.el R!.tzcnarin· seria

.

N� té'.rde ele cmtein a pro· . ra e. An1lôruo F�rnan40 /im�. :dnens�í que viaja acompanhado d� dr. Ema-
'�."'.. ,) ',1"1

" 1 d t ri'
- "m '�sj;'rné!2io','. fessôra

.

Maria José de Cal"
.'

ral,e "Silva, Diretor' d.·e ·Di· '1 C
.

'eh' t'
. secu � � raul-.... ...... �

. nne amp'os .. '.

e e' d G b' .

t' d R't
",3.0, a s�.�a ,vsJta Unha de· . ,Enr ,nÓti<Í.:n6pO!iS são dis- valho,. da,Escoh de. A.rte;·' vulgação c:a' use foi t��

. ..'. " .'.. ·e
.

a me e· a elo;,.

mobiliári:::s p:m;;ilham ·as .·tribÜidqi:��,"·e!Xéhisiv�·s dos Dramática 'de São Pl.iúlo.,�'.bid.a'pel� ··Mf!.jÓr'Edmu..Y1do ria, ,tratará de"h;Ítétê:;;ses da·USe.
renartições publiéas dó" mÓveis" ÉltzITlUnn 'os cOn· que em Florbn0p0hs' parti�: de' B�"s!'.o�, .ri:miol;, Chefe;: d� .,. A h""' Pal"

.

d''., '

.' '.

d 1 C
' . '. � nian a. ,_ n,o .. : acio a Re.itoria,. assu-

país. ceituaqos ":Êsta;belecitnen�Qs CIpa. o o "TCLO DE PRO- Casa MHit;H e pelo Dr. N�l"
A solidez i.o seu acaba.

'. À Móqelar..
· MOÇÕES 'l'ÉCNICq CUIr ;>()D Abreu Chefe'., da'Casa inirá ás' elevadas' funr.õe� de MaQ"n�fico Rei-

'n:eni;o a sele:;ãJ nas qw'lll:·
'."'l.tr;;:�AIS' DA use, atenden�"

.

t�.f 0 �r0fe.5.. 8(\1-., Luiz., "Ôsv.'a1do.· .i'Acam,n
..

o'ra,
. 'Ido 'Convite, es[�ve éni visi·

dr.de3 d<Js madei.r-as, o ',i?to,.. ,. _ , V,i,Ç!,e...,

..ReitQr.·;e.'. D. il".'etdr da F.ác·U'.1",3·a'd-,e 'de Far-
possivelmente, (mie\) de 'pro,' '. ' ..

' ',. .' ""'.
.

i '...
ta áo Palácio de Govêrno': ,"'. U

,

����r e�Ó�:�e ���;:':��0°-' ·.I:'(}�!,��il'HZ'tt"' � NO�O r '"ut ,:,:�;;:�;aa6�c'::;:��;;: m��'�:.:,J_,';.i.'�t,t�,j,:..;V._fi rl$l'!,ü ['1; mi }\:úrffi:é li!:} dls motIVO!; de&�� ..... I� tl,,' � •••,'. , ,'," �" ,?O, D,r; 11'111.1'110. Mnti,ns .. d�
.

�T�� .m'•..ó·'.,;O.l·"·' I
"

'e' j. ...:' Li.C:U.V.2" Dir!ê.\V}l', tio D.ep,artà,p!'o�8:rên�ia. 1\. -J� -_..
--

�.-

,.:: '

, : �,;< ' , ,(nenb.) de Educação e Culhl-

----k-ec�'nbecím'enlD��'ao-'
,-.-,f

"

..1'

Ainda congratulações 'ao
da aqricúHura

Convencão
.

t'
I. '; ,

.

�' "
. 11�' . -.selo re ar .. c§

:,; ':ll��nrsfa.

"

. HJc, _ &

lUO � 1'1, (OE) Vem sendo cerca-

Quero por' intE��médió." ��st�s' palaVras, FARfV1. H' E'..·TOR· .L,I.BE.R'·A···T'O'.
. da, de sigilo, 'à' partida' de Joana Castro hoje,

vir em nome d,e tQdo.s ps meus çoleg.1s, qu� - _.', 'pára, o Brásil. A :embaixda brasileira no Mé-

'co.migo, Hcavarn à dispOSição da"SeCrétaria dê A notíci.a· do falecimen' pre serviu 'com zelo e: p.e(Ü� i �i�O'., I?ão fórne<c� informações, a imprensa_ A.
Ed

-

C 1
.

t G
'

ti to, em Itajaí, do nosso Hus· cacã0' iÍlexcoolveis. '.' -

d'" F'·.J I C'.,
.

ucaçao' e u tura, pres ar ao.
.'

overna or tre e venerando coestadua- Na vida politica, o 'Fa.rni..', Irma. e
. lu"e .' astro; e esperaqa ho.je em

do Es�ado, os nossos mais sinceros agradeci-, n::J, Fúm, Heitor Liberato, HéitQr Li1:ierato militou ati- Lima, em escala de" SUq .viagem para o Bra-
mentes nelo benefício. , Que nos' ,proporcinou causou iwensa e profunda ''1mente, envoito, sempre po sit Extra-oficialmente infónnou-se na cida-

-

, .

-
. " ., c.onstema�ão �'1,quele mu- mll.is largo prestigio) � 'res-

d
.

,. -

com a aprovação dos Atos. nicipio e no Estado. peito. Representou $eu: par.
- � do Mé:�dco" que Joana 'víajélrá em aVIa0

Sabemos claramente Q.ue ·esta .iniciativa tIdo, Q Social I)em�crát.icb,;
. par.,ticulâr. Há 'também rÚP:1Ores' de que pe-

d 1
Pelas suas qualidades çie n!'l.' Assembléia' Le�islaÚ�a' .

do Cl: efe dê Estado é digna e ouvor e cOll- cidadão ,prJbo, excmplur onde. s'e destácou P;IOS �er:
.

sam ameaças contra sua vida.

síderação, rois' veio trazer a êstes es:udantes' éhefe de família e. bravo li· viços prestados aó 'seu tor··

universitários,' os' meios. : in.disp;ensáveis "á dador politico, o extinto .

rão e ao Eetado.
I ---

gozava de geral Élstima e do A eXma. família enlut.ad'i

continuação' de seus estudos �, Consequente:-' mais elevado' cQnceito no,
- eX})ressamos nossp,L :s�ntj,:

"

Te.'.c.n:c,·.o··b,·ra's'ileiro J"u,lgara'·
ment�. às reaJizações de tão 'almejéidds ideais. Impa humano '1 que sem-. dos votós de pesa,r.t -

Esta ação, t'l�bém veio ConclUindo, qUeremos ;10- em' 'p'ale'rm'o'
"

em parte, provar. qu�. Sua vámente levar ao cÓnheci-
�

• ,'...•

Exceiência, o' Governador mento de. Sua . Excelência,
Celso Ramos, em �e'U a�i., que 'fíca�ós pienamente-I!a� . O ·prqf. dr'; Luiz Cados Pinh�iro Ma-
rável govêrno está conStan·, tisf�itos e Íj.gradecidos, prp-

.

h' d d
'.

b"
.

,
'.

temente (;:om os ,olhos volta�. metendo' cumprir fielmente C a Õ, mIl
.

os ,ons zoQtecnistas da nova ge-
dos aos estudantes, pnnci. nossos deveres. nossàs ob,rl· , ração brasileira d� �ientistas qúe tràbàlhàÍn
palmente àque�e& que que- gações, no sentido de m� há mel40tia' da proqução agropecuária" é um
�e.m estudar, m!:'s aue. ne-, lhor se�ir' e beneficiaÍ!' a

. De onde m�os se esp.!!!"a...
.

.

:e3sitam de u'a mão a:niiga 'coletiVidade",
, ,

.
Notjcias de Brasilia informam que o députado t,raba- dos jurados na Exposição de Palermo, Ar-

que os amuare. financeira· . GOstam ainda, de exter· Ihista Nor'Jil1'ha Filho apresentou projeto que visa:�'a alterar gentina.
.

,

. '.
mente. Vem, confirmar ain- nar; pà.Tticu1annente, meus a atú�l letde iinprensa.

'.
,

,

"

<ia, que ;:'Ci"18 de tudo, foi sinee.ros agradecimentos /ao
. Ql1e êle queira atualizadas às lp.ultl\S da lei atual; qJIe ,"Em Palermo,' com o técniço argentino

'l"na iniciativa,· que partiu s�mpte �edicado Valter' Vi. data de 10 anos, compreende-se'.' .. .. " . Casaretto. O professor dr.' Luiz CárJos Pi-
de um princípio de justit;a cente Gomes � cleplltado . Mas que proponha dispensar a citação .

e o c;lireitó de h' M h'" d
.

l'
-

e eqüidade, dandó ,
a todos estadi.!-ai �" o qual óOl1tri- clef,esa, nos casos de RESPOSTA � é ,que não e n�!.

,n "eIrO ac a 0, lU gara os anImais partici-
n0S, sem distinção de elas· ,\:>uhi, inclusive, cóm sua aju· \

. A pr()va por mais perfeita e completa que s�ja, apre" pa1'ltes do concurso de suínos.
ses, Q.mesmo auxilio. :da �o j,ritúiW de acelerar II ,sentada .ao· Juiz, é a manifestaçãQ apenas. de uma das par.�

. Os téCFlic{)s· da Autarauia UBL-Proieto
aprovação de meu Áto. ',te". �e a outra n1j,o fôr ouvida, o proçesso �e Jorna,UNI�-" ..., ..

. - .

Podemos, portanto,' de�u- ,Finai�an9.�,' ,g0starí:í,n)Qs TERAL. '. ,GADO: Lei+eiro., recebem i.P.dicéwão do 'ilus-'
?.ir medi�nte Õ fato, (í1Je o 'de �deixar' nosso" recQnhé�i- ., O ,processo, com adeterminaçã� limi:nar 'da P�llilic'açã:Q " ire técnico brasiléirô,' com. satisfacão .

e até
�<wernad lr é mérecedôr de mentq Sb�é:t;lte �o Go:ve",na. .(b, "C�'l"sta� e sem re'.lurso de es-pecie àl!n1Qlá, j� vigórou .

mf'SmO co':m'
,

h'on'ra ''''lS'to' 'O ""'esn:.o- ter' SI'do
..

an 'le ':! ··nside�a�ã.o.. : Uma 'f',rir do' F,stado. Cf:fr;Q ta�· In Brasil, ein várias época.s e� flue ã. dem:r)�fac,ii nã� Vi-
.... '. v, " ",.1.,,'.

'e" que. agiu deT..oc"àticr.· MM a tôdllS as T)p.ssoaS' ("file !!'orava E as ;ninstic<J.s se n1ll1pn1ica""m, até que'lhôU";�,sfie :.:.lgüm�s ,Vf.:'7)�S il1rad.o n:ás E�nosicõ�s Agro-
-_.,.� .�-;: -"";:-'lc' Q c:;!)::'f.\",��--""�. r.Pi,,;"';) -'c;c"1tid,p. a c{)t"'e�Jl,!l i:,rridi.ya C:".s !ei.5. tota1iifill'ias.. i�o.(lll�!'l,:>� rlp r.,��A,�� �Hnt6 C()l� (:) �('ootécnis+a.·

\ (l':�iUl";n() n"<!�m
' .'

,Jnfelh: <: f',onrté'lávet por tudo; essa inicú;'tiva'd� m�(H- �

"é � ,. .
.

, F ld'" ri f'
.'

'f 1 'd Luiz 'C,?r10s Galotti Btwer. té('nico rem Dor
qual" _',"�2.'(V''''J1eo Oq

"
3,("1 .. 8<.>e ....e, l�"�' o cel'.ü PC.O erra o. J.

, .. "

ser: cois ;ç�ntQ ca�fifl��éhse" e d� ,�quip� 51� . Aca�'efic.
• '," o"'. .

Também o Senhor José

')s'}ski, líder ruralista de
....·'-nva. 1", dos lírnítes com

o Paran: depois de Joín
ville, pelo transcurso do

serrundo ano do dr;
.

Luiz.

Gabrfel, à frente da Pasta

da Pro�.1.1�ão, - Secretaria.
da .Ap"h.lltura, transmitiu'
,o sezuínte te'eq;raml;l:

"Dr.: r uíz Gabriel

;Pétmita V. Ey.cia. cumprí-.
mentã-lo . passagem se'!un·

.

do ano vossa prortcua 'e di'
.

nãmíca. gestão frente palita
Agricult\l.r.a nosso Estado vg
homem' sua . tempera en-:

grandece 'Oovêrno :probo'
ho��d6' , Gêlso'" Ramos vg
tem Sfi!;. �:fédito . de gratidão
seus' coestaduanos pt .a1,;rs.
J osé 0s.08� - pte.. . PSD

Secretirio da Agricultura' Garuva",

, .

'
.

.···lnTiãd.e fi�el pode chegar ii'
. "", qü,).lqiJer'm.óm'ento

"S P A R T A"
A máxima marca de ternos

em oferta especial
Não se conquista belecimentos A Modelar,

ora em plen()s festejOs de
seu 40° aniversário"E; é uma

u\lla

. primazia para uma marc.'1,

quando .
os fatôres 'qualida·

de, alto bom gõsto, perfei�
ção máxima de acabameiitó

.

não correspondem .. ,

A organização Ducal, -'R

mJ:tis poderosa rêdé· de l'OU"

pas para, hOl1nens, �no.'País, níssimas roupas, na especia·
tem a ex61usiyidade

.

dos ter· . líssima condição' de se. po-
'nos Spa;rta., 'Sparta, hoje. � der pagá·los em ,oito meses,

o temo',:' di:)' preferência de mas; con�ervaIido"o preço ..
todos os que sabem anali·· rigorosamente e;xato, das

.

sal' perfeição e elegância. 'vendas á vis til ..

No Rio e São Paulo, nas

grandes reuniões soci'1is', é, . Não o,,?stal;lte· a concessão

hoje motiv.o de orgulho di· facilitária, os compraq,Gres
zêr-' que se" está vestindo." 'dos, ternos Sparta_ .-telIj),,·· di·
Spàrta. .

reito aos CUPÜ(;)� de,' sQrteio
A ,exclusividade dos ter·. do confortável e nio(1errus

nos Sparta, �ui em Floria- s'1mo bungalow, sUo no Jar

nópolis, pertence aos Esta· . dim Atlântico.
.

!

homenagem quer da Spar
ta, quer dos Estabelecimen
tos A Modelai', {los homens

elegantes de Florianópolis,
a oferta ora feIta deSSaS fi·

Do Diário:
BOllsucesso - 3 � 9' e' 10 de maio � 64.

'

Contras.·
.

. .

tando com a tarde cheia de sol e de caI!na, três pers()'
nas (uOlnaisl, gritavam do alto llpelos. de irrÜ8.da d&
cepção, que as canhadas do Lavatudo devolviam em

eco:

- Vermute!
- Vermute! Vermute!
- Vermute! .Vermute! VER ... MUUUU ... TE'!!!
Éramos o Alfredinho, c Tadeu e eu .. De ar�a,s em

pullho a cartucheiras cruz'1das, à Lampeão, berrávàtnQs
d�ssa. maneira suspeita, que merece,expliCação.

Quando saimos de Lages, para este amorável .re

pouso, não trouxemos neu{ espinguaroos nem ,perdi�
g'ueiros, que os direitos à- caça, havi'1m sielo cassados.

Mas, num CORREIO DO POVO, comprado à última.ho
ra, havia.um aviso: a prOibição não se apHcava aos ani·

mais e aves daninhos, que prejudiCl1ssem os cultivos,
como capivaras, chopins, gralhas e, por extensão e mia·

.

logia 'que,' encontrei num dos consideranda do ato, per
dizes, jacús, etc.

Aberta, na cassação, II 'brecha institucional, resol
vemos dar uma caçadw...ha rápida e s'em maiores pre
tensões. Nb armeiro da fazenda ,descansavam :::tlgutnas
armas levés e fugazes. Mas fartáva o· perd1gueiro! O Ta·,

deU, pela manhã, montou a cávJ:tlo e foi em busca de

um, pelos vizinhos. E voltou bem, trazendo pel!lr corren·
te um orelha·caida, malhado, 'esbelto, de ràça pura e

pinta perfeita. Entusiasmados, agrlldamo·lo de, ternas
.

festinhas para que êle aderisse e col&Bor,asse," quandO
.'
saissemos à éata dos perdigões.

.

,

A tarde, quando eXC'..lrsionamos" .Ó Alfredi.;111;1O 1e-
. vou·o aindll pela corrente, insuflando-o a assobios de

perdiz. Mas o entusiasmo e a fé eram a,penas dos ca

çadores, que o cachOl;ro continuava, posto em reservas,

sob suspeitosa desconfiança,
.

a je;'to de h,igOl'riihos -
desses do PTB ou do PSD que' têm simpatias pelo Car

los Lacerda.
.Chegados ao lugar apropriado, no meio do cªmpa,

.resolvemos soltá·lo da corrente pára que. nos a;màrras
se algum galinhão. O desinfeliz', mal se viu livre, resol·
veu abandonar·nGs miserávelmente, tocando-se qe'
volta,ao dono. E lá se foi, desabalado, enquanto n6s,
traídos, frustrados e súplices gritavamos por êle, na vã

esperJ:tnça de que reconsiderasse sua atitude. Daí os

nossos berros pelo VERMUTE .:_ nome do mais avirta'

grado, e'

CàChorrO�dOSca�r:;o mU�d��.'.ue --C;C�.//'lf? �. .

.

'. �.:,;� ,��.
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