
,
�' Da 8ancadà:ido PSD na �Assemhféi:l·te Islativa do Estado: ao nosso DiretÓl�,

',DR. RUBENS:OI AARQDA �OS'-"DI�TOR OEbEstADO�N6T4: .',", ,.1'.' '�., .i.]I',', ,," ",
'Os DeputadoS ,qUe :o,Partido,:SOcial Democrátlço' tem na\,Assembléia':lêgislativa'�'vg 'por: unâmidade e através do seu lider vg condenam o iJnotivadú

,� injurioso telegrama q�e o Tribunal de Contà,s. do Estado· ,lhe endêreçou, pJJ A�'�oo.erósa: inteligência 'vg a retidão moral e a' equihbrada', coreoem situam
vossa senhoria no plano mais' atlo da política de Sar.ta Catarina e 'fazem�honrà:�à:im.prensa:,que .nsnca �ofreu injustiça maior do que aquela pt ,O jornalista
fói celuniado pelos que defendeu da calúnia pt lsso define os agressores é e.xalta:,o agredido pt

' ,

,

' "

Nelson Pedrini,-líder d� Ban'ca�a, do PSD na Assentbléia Legislativa
.
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,

-TA:{; - G R·!.:ii.i'::;::4R(:) _. ti (:j - S ij'l: '�]f{I{{·ilJNI;',,,�
o T E j)J' l' o (M,ytc{ifolti:dco )

(:O;jute� .Jo Boletim GeomctcoroÚirico de
.\. SEIXAS NF.'P'fO valida até às 2318 hs. dI)

día 28.de .1ulho de 196'1
'

.

Frente Fria: Negativo, Pressão Atmusfêricn I\'iéd.ia:'
1027,0. :rv�mbarcs; Temperatura .Média: ra.a Centígra
dos; .Um1dade Relativa Média: 9(1.9%; Pluviosidade;
,2!l nuns.: Negativo - 12,5 111ms.: Negativo - Cumu
lus - Nevoeiro esparso - Tempo Médio': Estável,
'Bom.,

o rompimento da Bolivia edo Uruguai
a

�

'.
"regime

População de Chip�"e, i"quieta'
de sirenes e 40 rádio. Osrem adotadas no caso de

um 'ataque aéreo contra a

ilha. O locutor frisou que o '

alarme será dado através

-

. .1

n"1A�,-tt i�\" ")""'�(OE{�" A
.'

� ... ,"-'

:�
J,

,,� ,..�. ,<i:J I
,'" 'J.:. "., :,

, ,
' ",' ,Gfi,um:&' dtr Déput<lidós ',CO-

,�t
"

;t, r, ,,'-k ,';·1.,J.:�1'o:· '-� .�..,::�.,�.\.�.•• �# ,: '(;;<t'" J,.� ;t� '1t'�"� y�*
-';"E�"'�';�;;:';""J':':;:' ';o' -J-h';-, :"""."""",:,.:;,il,'I'lÇO,! d,> <: ;""U,Lt't' e ' :' ��r
,""" v,u:.c..' -., a ,�ru. s10�" hoje ',projeto :iôbre 'o voto
l��:"�: n�Vlo oCOa?ogqí- dos, iJl"!ls'ileiros quo se eu

ilC9
'

�ternaclOna-l ost�, .50n·, '

'c,ontram, no ,exterior" nos
do esperado. nO parto ' tie,

'
'

, ,,'
,

R�i1e, o ;'.'\ltnirà:nto Salda, 'pleitos' para' prei;idento '

e
,nha!;. Truz a bordo, doze- viec presIdente da' Rcyúbl!
lias _ de estudantos ue várws. ('a, An1,anhã a, noite, o COll'
paí�e.s da Africa' e 'Arüériêl:l;� O;reSfJO, estará, ,reJlnido, 'pátà

apreciar mensagem, do Exc-
'RECIFE -, Os padI-es 'putlvo, 5ôbn�,. equiparaçãoPaulo Crespo e Antólllo ,MiJ' "

'

lo' Costa assinararn maní- (\0 vencim.cntu:; dos func�o

f?�to· 'à Nação, ilfirl11a11,dó l1àJ'io� dos 3,. DodÉn:es, ·e·;j,
qúe 'o abundorio ao homem obrigatoriéd,éódé i' d,e. concur
do càmpo, pOderá levar o 50, p:1ra 'preenchimento do

Estado à agitação. Dis· .cargos públic,os. 'Pontos par;

seram' que' falavam em no, la.mentaréq a.creditàül que a

mé do S!;Jrviçu de Orienta· equiparação' será sumaria

. ção t Rl1raI de Pernambuqü. m,ente rejeitâda.

BRASíLIA ,- O deputad(j)
Pedro Aleixo· declarou que
�té (, final da semana es·

tará no Congressp, emenda

cons,tituéional proibindo
qualquer pron:ogação de

ri1�datos no âmbito esta,
dual

.
e. l11tUJicipal. O líder

do Govêrno na, Câmara,
frisou que a proposição es'

tá sendo concluida por um

grupo, de senadores e depu�·
tados, que representam o

pensamento do Govêmo Fe,
I deral. ConcluÍlf ,

afirmando

ser pessoalmente contl'ário
às prorrogações,' tendo in

cÍusive votado contra a do

Presidente da Repúbliea.

RIO - Seguiu via aérea

para o México, na condição
de asilado político, o .. sr.'

Carlos 'Taylor, ex ,membro
.

I do bGT e do Pacto cie Uni·

dade e Ação.

NITERóI -:- Líderes de

diversas bancadas no Le

gisÍátivó fiuminense-, decl�
°raram,se favoráveis a pror
r6gaçâo do �andato' do
'g�)V, Paulo Torres, a exeh1-

. pIo do ocorrido com o Pré

.lSidente Castelo Branco.

SAl.> PAULO - Nos pró
ximbs 30 dias, ferroviários

dá. PauliSta, manterão 8U

cessivos"entcndimEmtos 'e111

l!1ua c"tmpanl.1a pelo aumen

t6 salarial. na base minima

de 10Ó%; O presiderite do
, sindicato da c1nss0, infoi'-

I- mou que c'epoi.s di��m, os

>'i(' ferroviários passarão a agir
,

,f.L d� ac'ôrdo com a nova, lei
'.

" '.qi:te .cli�ciplil1íl o· cUreitó 4e

RIO, 27 (OE) ::_ Autorieb
, des: policiaiS da GU'3.nabara

Desmorona -�

'mento de mina
PARIS, 27 (OE) -- Cêrea

'de:� 500' operários ficaram
soterrados' ao se produzir
'hoje' um desmoronamehto
de terra em uma mina 'de
cal em,Champânoll.

civis, devem abandonar suas

casas e reíugíar-se IlOS lu
gares baíxos.: ou subter-

ràneos. 11:ste' comunícado
vem, provocando inquieta·

' .. ção entre
.

a população de '

,

Chipre.

estão 'fm:�penhadas em es

elarecér vultoso roubo ocor·

rido no aTm�zem 12 do, cáis .

do p61�tO. 1)ad0 o VUlto do
roubo, as sindicí'j.ncias estão
sendo procedidas �igilosa,
mente, mas pcxle:se, �dif:líl'
tar que 3 setores policiais O h 1 V· 'L ·t.ã'o

. , c ance.ç;r ,asco ei" '.

trab\tlham em conjúntó, 'po.. da-' ClU�lJâ �hegou ã. "NOVll
ra ,elucidação dG 'fato. Dele:., 'YOi'k

..

' Y)r'�cooen, t.':C·· de'"� )\�a-gac1a do
I

P Distrito 'PoEciaL .t"
,

I sbington, onõe I p'�rWeiu",cuPolícIa Portuária c. Polícia' -

dá'g> r,eunião·· de. ch,ance'le-
� i'

rO\S. 0', sr� Vasco Ikitão 'da

"
: OMDE? P,OBOUE�f

-.... .

.

)..... �'-

!. '6, leitão da Cunha em' Nova York
r "). '\.. '

.. N.OyA yORK, 27 (OE) -: GunllU, visIlará hoje. a sede

Íia Organilíaçáà' das Na�ões
'Unidas.

'..

.,' .

Governador
Celsó Ramos
hoje no' Rio

_ Ma,ri tima.

",

PrQble�a de; (iJi'pE'e",sétá,
apresentado ;a; ONUi .

NtCOSíA, 27 (OE') � O destifio: a Athenhs; <'!1).6 '

o

Arcebispo Makárlm," dacla· problema de Chipre" será.
roú hÓJe, OficiâlP1.m�.te, an, apresentado'. proximamente
tes de tomar

.

o avião com an�e a atisembléia. geral d'ls
Nllções Unidn:S. ",

,

Pldel Castro, nas quais fri
sava que a Organização dos
Estados Americ::mó� não
tem direito nem moral Da

ra julg�r' 011 punir'
.

Cuba.
Afirmou que continuará em

seu plano subversivo nos

países que se intro;lleterem
nos assuntos de Cuba. En

quanto isso, em Washing
ton, o chanceler do Ururai
solicltova ao seu Govêrno
o rompimento de relações
com Cuba.

A -. CUSTAR

como

hora
foi divulgada pela agancía
de' notteías Nova-Ohína.
Acrescenta que o ofereci
menta foi formulado em

çart,a enviada pelo·partido
comunista chinês ao gover
no de Fidel Castro, por oca

sião, da passagem do aní
versárío (1" revoluçáo cuba-
ná,

J.
•

MONTEVIDÉO, '37
- Círculos -governamcntaís
uruguaios negaram-se a co'

mental' o resultado I}a ()OU-

MENOS!

O'NDE? POR,aUE? UUAIS?

PREÇOS BAIXOS'

Vietnam pede ajuda
, I

leonidas Bório irá a Londres
RIO, 27 (OE) - O presi·

. dente do I,BC, sr. Leônidas

Bário, viajai:á no próximo
dia 2 pari), Londres afim de

partiCipar da assembléia da

Convem;ao Il1ternacionai dq
Café, Seguirá via aérea, a

borüo de um aparelho da

,BQAC.

Dr. Rubens de Arrud� Ramos
Direfof,do ]ornal "0 ESTAO'O"

fretes
Rodoviários

,

Mais Caros
A<

'

.e>

) ..,

-"Sen---àtfo----rA','" fOlltnllasolid3r-ioc-o-m---!'IWSSO tira@l'
.

\

.NICOSIA, 27 (OE) -'A
emissora cipríota-gr-sga di- '

vulgou -ho]e um comunica

do conjunto elos mlnisté

nos ,de Defesa e do' Interior,
informando à população,

p, A
.

".

d'
•

..
.'

d"sôbre as precauções a se-

.,amara " Isente � D.� �voto,;". e·
brasileiros ," nll Exterior
,','

'. ,,)fj, "

.

'.

'.
RIO, 27 (OEl "'--- Um 1110-

vilIiento liderado por ele·
montos vinc-qlados ao. .Go
.vérno depôst.o, coordenOU
uma eampím,bú de âmhito
nacional, visando anistia
em favor de todos qu�' fo
ram banidos da vida públi
ca do país, 11:St0 movimento,
está, sendo .<lcompanhádo'
com vivo interesse pelas.
aütoridades militares. A �----""_.......--------.......'

-----

campanha, .8. ser· desenca,. 'C.aiu B,omhardeiro Niorfe·'Anl'e rica" no'deada em todo o 'tenitórlo '

nacional, deverá ter irúcio. a, UNCOLN €Nebraska, .:E� Faltam li,laíores det�111eS
partir do dia 10 de outubro, ta.dos Urtidós), �7 (ÓE) � sôbre o acidente.. NcMcia.s
quándo c"!ssarn os poderes Um bombardeiro norte-ame·' 'extra oficiais indic-�pi ' qu.e
do !3:rtigb 7" do Ato Institu· ticá�0 'Càiu 'hbJe .nos 511bú;- o. aparêlho ,teve dois de .;. :'

'

'"

cional. tiOs da cidade cj.e Lincoln. seus metores blcel1di�os Segue' hoje para o Rio. de,
_---':---------..,_.--........__._..'-.,..,...._..._. .' ,em pleno vôo, Tentava:' aol- Janeiro, o ç'cvernudor Cul-

cançat a pista cÍa Base, de 'so Ramo�,' acompanj1l1do

O
'

SETOR· MAIS BAiiriTEllIO DE' Lincohl, quando perdeu gra· do Chefe da ,CaSá Militln.
dativarn'?nt's J'!lü1.ra,' ChOC8!1-

�

MÓ:ior �l":(hnund@ Bastos.- Y)rli
(10'Dl' violentameni�,' de cu", GUW1'lbara, o Chefe do :Bxo·

, FLORIANÓPOLIS SERÁ contro ,ao solo, Ainda de cutivo Caturinense, tratarú

Hcôrdo' com a�\ l;e::nnas j.u�ltO)5o esferas federais d�,.
"'," "'�,'I' ,',',',Oú.:'�?,�', ,D,,'OB"U',l'?,.. fontes; 'os 5', o,c1,i,l'1antes

.

·;�úi�i1:tit ' \'1; a
"

I1M6$. li u..".. l:)Onlbar4eirO' ue��êe4:;
"

,

..

�±:==::::±::::::::==:::::=-,�!=.d,'�['!'\,��'�y�'�é''!':·;",,'':'=c.__i_",_,�'."];,�l'�M''..'.'i-'-''-,__. -,,-,,�.�;_"_:_..,.:_'�'_'-",='����� -', '
,.',' i",/',L;',,; i';i>;

da.
E'

,,'1'

H F" 1 1 C
,'PEQUIl\1, 27 (OE) f'erência de CJ18.,,'r;:;J(n:s, quo.i ntrentanto em -íavana, 'ide ,astro' Mao-Tse-Tung e outros lí- condenou o regime cubano

r

,
declarou ,q�e continuará fomentando a sub- deres da China Comunista, ele Fidel Castro, por osm»-

, ','

1 prornateram auxüío ao 0'0 g�clora maíorta O c' G

versão nos. pa1,'ses su -all1CriCê1110S, :
corno

� . ,,� ',e.. c .• ,; «. nance-

vérno castrtsta, para o que .ler urucuaí adnuto O'1.t
!

'. .rep�·es:áha. ,Ije'iás sançôes irnposras ú Cuba" " classlfican!�l1 d?, H',ta,colTIl1m Washington, o, nn'[::men'\j
.

L"'d 1 b<'
, ,. 1

'

1'" contra o ímperíwttsmo 111"1'", de relaeõcs C"')'O���";c"r cn
.""',

.'� '.
'

J.'.:l_ �: " o teve o apOlO (O rcg1111e c 11neS'
.

_.

-

'.'. \J�" :" ,�t,�y,",:.,",
'
.. te l ":<'" ,'<'" �"

, ,\y ,

'

,
'

-

", 't' �' "

'
, te-Hl'nellCanO ... ,4. ,1llfotronÇ<:ilQ;;, ,tIO S,(;?l.l pp;r.s e H;w,"'r'.;1, .

,t,

:':Jd0�.l\IJ:ap;�Tse.:rHng e tIo, g&V�I�O> argdino d��� '. '".:........:.....:...........:.t:.;'_:_:..__",,""_._,. __:___:':_'_'_.';'_'_.__ ,,__
_ ..

� 1)0:..... l�.·� .. lI I �.

': (',,1\h' QcrEen Etna. '
"

..

'

,".,
i\ 'A;�gê1ia; declato'u que a conqenaçt3.o

UM' MUNDO DE 'ARTIGOS PASSARA
. de', ê�'Qa 'J!�la OEA., é U.rná declaração de

guerrà ao úi'lmd9 pi·ogres,t;.bta. '.

( MI4MI, ,27 (OIÇ'), - A rií.:� l]1UJlllÜ .0111 ,Miílll1i, trwJ�mi
.

dio de IIa��n�, captada esta, 'tiu declarações do pn�:níer
----.--,.' ---

"Cat.ast,rpfe 'ferroviária----@m-Portugal
enfADE DO POI'tTO (rot- 4S úlUm(l5 infonna'ções. O"

tui<l):)', 27:,.(6íç)·�"104 lho!' ·pas:,2gGI10S rc:;nSlé5fj;Vam ela
tos c:. .mai� 'd� �. �ll11a. conte, :Jocalidocle de pó'.'t'ias., de

Ü(�lhie�'nador CelSQ 'ltamos cumpmnenta uma benefiéiárla.
n;1 de-feddO:';, 7Ô':�lOs qua:is V�ún, q1l':mdó lJor exc€Js:;o

de ca'ia !Jrójln!l-. (Seu espôso é l,noto.nsta dO 'Í'rii}lll�al de . 0111 e�tado . dtuvu . consti'
.

de làtaf;Uo. rompeu-se'� e11-

Jusi.fça:). �{lt j'oto; �'ê-se alêm do Dr. H�i.tor dtO Aiencar Gui· t�'el1� o bala'riç6' �4rito da góte' do carro 'que seglJifj,
marãês l<il\lo� �idente 'de) IP.ESC, o Desembargador Arno, �atá�rofe tC'n'o�."lÓ:th 'r:egb- atra"" da UtorIna. Vários '

H�heI, .Tàbéliã-O Silva J� e fWlci,onários do I�ESC.·" t;'�da ml� }JrÔ:':ilJl1dades da passageiros morreram asfi, PORQUE?· ONDE?
"

(TEXTO NA 8,.' PÁGINA)
. Cidàc!o do' PorLa. segundO xiados' sob os escômbros, ..._,__ ._.,_". �_��

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

' --'-----------

Vuf:toso 'foubo na Guanabàra: -"-HA-,V
........

·E-RA-ANSil DE CO-,M-P-OA-_R-'
-

Movimento ·de··anistia

�VASÍlINGTON, 27 (OE) - o 1'0111-

pimento dá Bolívia e do Uruguai cora (l 1'.2-

gime cubano: é esperado. hoje pelos obser
vadores diplomáticos" como 'primeira cçH1se
quência tática, da reunião de chanceleres da

Organização dos EStados Americanos.
.

Qs chàiice}eres·boliviano e uruguaio.
declarar am que seus países deverão romper
com Cuba, acatando a decisão' da eonferên-

,
FLORIANõPOLIS

13mpresas de transpol'te de

ca.rga vão aplicar ri pl1rtir

··ta, ',n,�amento Adiado ,do dia P de agôsto as' 110·

y. " Vl1S tarifas autorizadas pelo
CABO EENNEDY (fl,érl- rias lTlecánÍcas cm C�}jo 'Sindicáto d� Classe e.111 São

da), 2'1 (bEl) - O Ü}uç<!-" Kennedy. Espera-se que' o
.

Paulo, o que impliL'uni con.l
mento de um foguete em disparo possa ser ieito as sequentemente a partir du,
direção a' Lua, foi retarda. . 18 hora.s e 4,2 minutos, 110- quela- data nmml majoração
do hoje em virtude de f-l;va· ra locaL nas". tarifas ritualmente co'

bradas.

SAIGON, 27 (OE) - ()

GL�l. Niguia,Kan, presidcnté'
do Govêrno 'sul-vietnalrJita,
dirigiu a�s' gmrérnos de 34

países, uma men,sagem pe,
dindo ajLl.dJl p'aTa permitir'
ao Vietnam, cOlllbater.' 'vi

tortoS&meI1te a agressao
,vietcong, e restabeler.er, a

_

paz nesta região do mundo,
c fazer respeitar os direi·
t05' fund!;'!11,:'ntais elos po
\OS livres,

Nés1a
Momento amigo é rudimenfe atacado por de,

.

.

'1-

fender honrosa adminjstraçãof governo Celso Ra�
mos va envíoJhe cordial abraco e minha solida:

'. '

�Iiedade pt
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

e c r m en

� a mais pura
Ganadol.é o

GAN··ADOL
'elimina �s secreções purulentas

.' . e os tecidos mortos.

.

MAXIMA EFICAclA
I

• CICATR1ZANTE. nos cortes, contus6es e feridas.
• ANTI-INFECCIOSO nas feridas arruinadas, supuracões.iotites exlernas, ele.
• USO FÁCll_ lavar com água morna a região afetada e aplicar GANADOL (pomada)

IN�(JSTRIAS 'FARMAc�uncAs
..& .... fi(i/tloufa-7f!j.etll.!/.'./!. DIViSA0 AGRO-PECUÁRIA
�,_'é.t.: Rua Caelano Pinto. 129 - Caixa Postal. 7156'- São Paulo

----- -�------------

A CURA DA

SURDEZ
FAZEM ANOS HOJE Há muitos anos que se

estudava como debelar o

mal que a tantos aflige, que
é a surdez. No entanto aca

ba de ser lançado à' venda
no Brasil, um aparelho de

invenção germano america

na, o que tem aprovado nos

mais rebeldes casos de a

tror:a parciais Ou totais, le

sões clJ nervo auditivo, oti

tes em tôdas as. suas mani

festações catarros antigos
ou crônicos, escleroses, ar-

_,;? li- f:f'itismos eIimilJ.ª,ç�p. de bil
rulhos, zumbidos ou chiados

permanentes, etc.' 'Este apa
relho á fabricado em pra
ta fina de lei, pesando só
mente' três gramas cada um

e não tem pilhas e nem

fios. Produz -vibraçôes cons

tantes no nervo atrofiado
fazendo' assim voltar a fun

cionar normalmente. Coube

à firma D. J. Ribeiro - .Cai-

xa Postal, 4154 - IC/5
Rio de Janeiro - Estado da

Guanabara, distribuir, GRA

TIS os prospectos com ins

truções para uso e aquisição
dos MICROS AURICULA-

RES INVISIVEL - "WEI-

sr. Paulo Roberto Pereira
sr. Luiz Nunes \
sr. João Afonso Zanini

prof. Abelardo de Assunção f"'�'�J
sr. Sebastião Carlos TO:l,.__

dr. Ivan Celso Costa

sra. Natália Santiago Amaral
sra. Edite Vieira de Souza Gondin

sra. Vitalina Botelho

srta, Juraci Jaques
srta. Dalva Anita

srta. Cora Nunes .

srta. Jerus Boit.eux .".' f' . ��
srta. Jamili Fortkarnpe -:riacifã'ão .

menina Maria Monartirski·
,

____ --.4'� .. � ....

DR. Sebastião'Moura
CIRURGIÃO - DENTISTA
Clínica Diurna é �oturna

ExDentista do Seminário Camiliano Pio XII
de São Paulo.

Tratamento Indolor pela Alta Rotação
Protese

HORARIO: DAS 8,3Ó às 11,30 e' das
14 às 20,30

Rua Nunes Machado, 7 Esq. João Pinto
i

MER".

0,
A maré montante da índig-

. nação a respeito do desapa
reeimenta de alguns gêneros
alimentícios' - infalível re
ceita para subir os preços
- assoberbou, com seu cor

tejo de sugestões. os últimos
dias. Pelas oonversas çría
plantar hortaliças. Suas co

no Rio de Janeiro, os mili

tares, como fizeram no Nor

te, tudo estaria resolvido.
Em Fortaleza, por exemplo,
o Exército influiu na ques

tão do abastecimento; a car
I

ne baixou de preço e apare
ceu em profusão ...
Outros pensam - .e dou

mais razão a êles - que a

questão aqui no Rio' de Ja

neiro não está apenas liga
da ao comerciante mais ga

nancioso: ou a um complô
de .interêsses contra o povo.
E preciso buscar a fonte on

de se .orícína o m81. Soube,
do caso de um fazendeiro

de São Paulo que resolveu

plantar hortaliças. 'Suas co

lheita foi belíssima e abun

dante, mas quando suas hor

tas se transformaram em

orgulho a decepção estava

acenas esperando. a vez. Des

de o transoorte, até os fei

rantes .do Mercado, existia

REBITES
l!.;Xlja eni g,eu carro

Lona de treios ";UL"\D>\�
..:.. 60% mais no aproveita
mern.. das Loua •.

CAS4 DOS FRF'O�
P.lIa Sant� �a.raiva 'i5:1

FEfREITO

ORA. TEL.J\'lA a PERF1IR�

Clínica Odontolégiea de Cri

anças e Adultos

-,
Consultorro: Rua.· Tene:1te
Silveira 28 - 1.0 Andar

Fone 3798
Atende díaríamente das I!)

às ui horas
Exclusivamente com horr
marcada.

CAFEZINHO, NÃO!
C�fE ?l'!'O!

....----=------..... ,

Maravilhosos e novos conjuntos com Bufe
Mesa Elástica e Cadeiras Estofadas con

Revestimentos em Plástico

Cr$ 260,000,00 ou
. "Conjunto com

Bufei de 1,80 10 pagamentos de Cr$ 34000,0ª

\ Cr$ 280.000,00 ouConjunto com

Bufet de 1,90 10 pagamentos de Cr$ 36.000,Orr
•

Cr$ 320.000,OO·ou

10 pag�mentos;de Cr$. 40�:OOO,OO
Conjunto com

Bufet de 2,20'

MOVEIS CIMODiferentes, Conjuntos
à sua Escolha,
em Fórmica nas Côres
TECA QU Jacaranctá
com Decoração em

lfó:;rmica Branca
Rua. Jeronimo Coe!ho, N, 5

.. ';;)

uma espessa união' e contra' tias fabulosas. enquanto os

êle - na suá viçosa horta. pescadores vi�em quase na

Tantas dificuldades encon- .míséría, >

trou o fazéndeiro que os Ie- Há, tuna larga margem pa
gumes .plantados opodrece- ra ocupar, a serviço da De

ram, viraram lama e jamais mocracía, as fôrças milita-.·
chegaram às mesas da cída- res em tempo de paz: nas

de. Outro fenômeno igual a estradas, nos transportes,
este é o que acontece com na eanalízação para o povo
o peixe. Jq, que a carne para das mercadorias agora retí

nós é tão custosa e repre- das ou desviadas por pro
senta

.

um dispêndio tão cessas ainda originados em

grande a criação' de um boi, sistema defeituosos, para
não se compreende que o não dizer delituosos.

pescado, na la7ga costa do Esta é a mensagem que
Brasil, não represente uma o "Jornalztnho Pobre" está
boa base de alimentação. dando aos homens que fize

NoJapão, um povo forte que' rarn a Revolução: Não adi
criou uma das nações mais. anta prender ·0 comerciante
desenvolvidas da atualidade. que retem o produto. E' pre'
é principalmente nutrido de ciso ir à origem do mal. E'
peixe. Aqui, porém, e luxo, preciso

-

fazer do produtor
comida de- uma vez no'mês. para o povo o traço índís
A razão do custo do produ- pensável.
to está nos atravessadores
� êstes mesmos que che

gam a constituir em Estado

como o do Ceárá uma verda

deira praga, ganhando quan

)contecimentos Sociais

c7\1U{�'·
Katía, filha do casal Ary Garcia (Mina, representárá
a sociedade de Itajaí, no baile oficial das Debutantes,
no próximo dia 15, nos salões do Clube Doze de A

gôsto.

x = X

Do Industrial João Rinza, reeebemos convite para a

festa de inauguração de seu novo apartamento em

São Paulo. Um credencíado decorador (da capital
paulista, está com a responsabilidade da decoração
do apartamento avaliado em cento e- cinquenta mi

lhões de cruzeiros.

X = X

Dinah Silveira de Quejro�'

Nos salões da Sociedade Esportiva Bandeirante, rea

lízou-se no último sábado, a esperada noite de gala
co(m .a apresentação das Debutantes, que teve como

patronese, a 'elegante sra, Arthur schtôsser (Regina)
- Reuniu o mundo social elegante da cidade .de

Brusque, para. a tradicional festa, que foi animada

pela discutida orquestra, do fabuloso pianista Aldo

Gonzaga - A bonita decoração que teve a responsa

bilidade do Diretor Social 'da Sociedade Bandeirante

Sr. Renério Krueger, 'foi realmente elogiada. As De

butantes aplaudidas: Arlete Maria Heil, Maríel Salo

mão Silvia Denise Welmuth, Terezinha Schwrz, Vane

te Pereira e Denise Maria Nascimento, representando
_

as Debutantes do clube Doze de Agôsto.

(Transcrito do Jornal do
Comércio de. 22-7-64)

Dr. Júlio ücin Vie-ira
Comunicação

Comunica a' seu� amigos e clientes ,

.

;

mudança de seu consultório para a rua Felí
pe Schrnidt n. ,1)1 sala 50.- Edifício Jaque
line (AO lado do Hotel Cacique).

José Ribeiro; a vóz liJonita que veiu do sul do Estado,

deu seu "Show" no último domingo, no "American

Bar" elo Querêncill: Palace.

X == X

__

o

Osvaldo Mello-

Pontificaram no baile de 'gala da Sociedade Espor_;

tíva Bandeirante, os cronistas S�ciais: Dílrio, Joínvíl
le Sebastião Reis (Itajaí, Lili, Brusque.

v
.

.;':;,�:;'_fl:1>·'· .

AS OBRAS DA CAIXA ECONOMICA PA

Rl LISADAS .- Sôbre êste assunto,' -pro-
.

meti .responder aos que me perguntaram
sôbre o motivo ou' motivos que. determina
ram a paralização das obras da Caixa Eco
nômica Federal e prometemos dizer algo ai

respeito desde que tivéssemos àquela per ..
gunta .

Prontificamo-nos assim a. procurar c

sr. Osny Gama d'Eça, dirétor daquele "iro

portante
\

estabelecimento, -que à pergunta.
que lhe fizemos, prontamente se dignou res

ponder, afirmando: "O que nos competia
fazer ,fizemos. A obra está quasi pratica
'1nente conclu'da, faltando o acabamento

para seu término. Mandamos para o Con

selho Superior no Rio, em edital para sua

aprovação, propondo a empreitada global
do que falta para sua conclusão";

Estes foram as palavras testuais em de'

clarações que nos fez o Diretor da Caixa E

conômica Federal nêste Estado, sr. Osny
Gama d'Eça.

Nosso único comentário a respeito é o .

seguinte: Cabendo a conclusão da .obra 3

aprovação pelo Conselho Superior, sabemos

que a coisa vai demorar _ O prejuízo será

da Capital, e dos funcionários da Caixa, que
continuarão por mais e certamente por mui

to tempo, espremidos no corredor do atual

edifício ..
PROTESTOS EM MARCHA - Continua
tendo grande repercussão em nossa Capital
do Estado, endereçado ao Dr. Rubens de

.9 fato do telegrama. do Tribunal de Contas
Arruda Ramos, julgado insultuoso pelos a

ilibado diretor deste jornal. Avoluma-se

migos e admiradores' do dr. Rubens Ramos
cada dia' o

.

número de telegramas de solida
riedade que. vem recebendo o nosso estima

do diretor, partida de todas as classes sociais

desde as mais destacadas às mais modestas'
não somente desta Capital como 'de. outras
partes do �stado •

x == x

X .� X

Aconteceu bastante movimentada, a reunião dançan
te d� Clube Doze de Agôsto, quando'mais uma' vez,

esteve a brotolândia em pauta.

X == X

Circulando em nossa cidade, Marisa House, um broto'

em fóco 110 "socíety", de It,ajaí.

X == X

Ruy Gonçalves, o cantor que surgiu do jovem. "Socie

ty", foi :i'plaudido pela sociedade brusquense.

X == X

CURITIBANOS: - Artur Henrique Michels, e Roseli

Salete Guidi, marcaram casamento para o próximo
dia 1.0 - A recepção aos convidados acontecerá nos

salões do Clube 7 de Setembro.

. X = X

\.

Como já divulgamos domingo último nesta coluna,
um grupo da alta roda horiánopolitana, reuniu no

"American Bar" do Querência Palace, para um jantar
que teve início, as. 23,30 horas. na noite de sexta-feira

_ Não poderia deixar' de ser comentada, a elegância
das sras.: Paulo Bauer (Mirian, Fulvio Luiz Vieira

(Maria Leonida, e Mário 'Meyer (Maria Olivia.

.
X == X

Esta sendo demorada, a tarefa de responsabilidade
da Diretoria do Clube Doze de Agôsto, na escolha da

nova Rainha para o ano 64-65 - Carmem Rosa Cal

da, está em preparativos para o ,encontro com sua

sucessora.

x == X

Amanhã, no Clube. 15 de Outubro, serão apontadas as'
"Dez" senhoritas que particíparãn, da parada de ele.

gância Bangü, acompanha pró "Asilo São Vicente de
Paulo"_

\

x=x

De viagem marcada para a Europa dia 5 próximo, o

milionário Mauricio dos Reis.

.X = X

Estamos informados de que o colunista e a sra. José

Rodolpho Câmara, (Lúcia, estarão acontecendo no

baile oficial das Debutantes d,e 64.

A Direção do Querência Palace. em preparativos pa
ra o movimentado e elegante coquetel, que se realiza

. rá dia 14, pr6ximo homenagem a Salete Maria Chia

radia. "Miss Santa C(1tanna.

.......... ..,·�II••liIcJ••
'

j�j.&••••CI

A MAIOR INDOSiRI� DE RElOGlOS COMERCIAIS
E lIlOUSTRIAIS DA AM�mA LnTlHA

.. ,.... ..... ,

. SÃO PAULO - Rua Cardeal Arcoverde, 614 - Caixa Postal, lLl06 _:., tcls: 80,6(J53, 80,(j()1$ e 8,4349. Enderêço telegráfico
"RELOT1\OUS" . .

de Medeiros, '261, - ��Q andar .'s!L�l,O - t�ls: (J·2874 é 9·2874 e 9�2875.
;v.,.',. } '.�

, :_�: --� .. ,-

:_::,",. "> .
_.

. ("' \ ''',1.\"

PORTO ALEGRE � Avenida Borges
!=:ráfJco "RELOTAGUS".
�� �.j-.

,

.

-

,.'. "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROGRAMA DO MES'
.8-'

Dia 28 - Terca-Feíra -.Irmão contra
Irmão

�

;\1.1111

Clube 5 de Novembro
Programa do mês de julho

.

Dia 29 Q.' Feira - Fim de Férias Dan ..

çante

o SEU DINHEIRO É POUCO?�

RENDERÁ MUITO BRE,VJ:MEHTE.
,PORaOE?· . ONDE?

EDITAL, ,

Ficam convidados os.enhores contri
buintes abaixo relacloúados a comparece
rem a esta Prefeitura, para Pagamento de
dívida referente \

ao impôsto . Predial e Ter
.ritorial, e evitar a cobrança judicial: ..

'

Dalva Conceição Schütz - Hermann Blu
menau

Danir José Valente - Trajano
Darci Brasiliano dos Santos'
Costa

,,'

Magarida
Juvêncio

Darci Domingos Nunes +-. Caeira
Darci F. Màchado da Cunha - Manjo}' ..

,Casta. (

Darci Laudelino Santos Furtado
Darcy Pacheco _. Silva Jardim ,.'

Darci S ::;hmidt -_ São Vicente de Paula
.

.
' ,

Darci Valmor Romão- -' Capitão R.' de
'Barr(is
Dario Gregorio ·Machado '- Antônio, 'Edú
Vieira L 15
Dario J. Ouriques - Olívio AmoÍ'im'·
David Margarida - Servidão' Raffs
lJauto M. Oliveira' - Sergio Lopes FalCél'-' '

Dea Cunha - JuHo Moura
Décio Souza - Morro do Mocotó

,

. ,

Decio Vieira - Servidão Ventura
Decranes Z;ntarian - Laura 'Meira' ..

'
.

.

Delfina Fraga Costa _. Lauro Linh?res'
Delfino Ferreira, _. 'Serrinha
Delmar Luiz dos Santos -. Pantanal
Delminda M. José _ Deméstrio Ribeiro
Delmo Solanda Silveira - Célio Veiga "

De10rme de Souza Lima - Pereira e Oli�
velra.

Demantina Ramos - Morro da Cruz
Demétrio Mae�tri _-.

Capitão Romualdà de

i Barros. :

Deni A. dos Santos - Lauro Linhares .'
Denis A,. Pereira - Ventura.
Deodeció Nascimento Lauro Linhares-

MISSA-DE L Aniversário
ANTôNIO PEDRO PEREIRA

. J..., ""l

Filhos, nora,' netos e irmã de ANTÔ-'
NIO PEDRO FEREIRA, .convidam seus pa-

.

rentes e pessoas de suas relações para assis-
.'...

tirem a Missa de '�,o. aniversário de seu fale-.
cimento, a ser celebrada no dia 29, quarta- �
feira ás 8,00 horas, na Capela, do Asilo' de

Órfãs.
.

"; '. ,t,j\";'"i�1 '

Desde já: agradecem penhorados 'á to

dos quantos comparecerem. 8; êsse ato de fé

Cristão.. -, I

.' .. 28-7-64

'tlNE RON1)A (

I ... Parte, e subordína o espetáculo
.. as' ideias".. A ·"Grande Fei-

, Ci)1ema N&vo::,. -sêus 'ri" tem muito de tmaturo
filmes 'e .seus . crlád('}Tes.'" .'

.

: más. Já' é um bom lXI sso .

, ..

'.,

'

,: '

.. -,

.... '
.

. ("rocaia
.

no' Asfalto�,,' um
".

Quase' todas ,as 'defini" '
. �os' bOl1s}filmes brasíleíros

ções de cinema, novo são jâ; "re�el!). uItl grande pro-
'inúteis e díspeúsáveís; é' ,gresso, mas há ainda ímatu

algo que o ··te�po; a evolii- rídade e falta: de vísão 'pro-
· ção de" nossa "histój:ia, pp:". fundá" de nossos proble
der,ão definir plenamente; ê

mas soclaís. Outros filmes

Agora .basta dizer, que ti'::" d�-; Pir�s:- 'O Sonho, curta

�'ema novo é "ter cãme- rhetrat;em,' Bahia, doeu
ra e umá ldéüi' ..É ainda ,um" mentárío, e o nôvo e rra
Cinema de jovens "qe .espí-

-

-cassado, Crime' no sacooã
rito, 'que

.

" cOl'l'Ípreí:mderam é da Escola Baiana.
·

nossa' história. é nossa geri� . ,

te: e trouxeram' seu drama "2 :_.Rui Guerra

para a lml'Í$etn '.' viva 'de"
nossa arte" cínematográríea .. Rui'.Guerra 'é africano de
Cinema: consciente e adul� Moçambique, estabelecido
to social, :e&�étiéo, 'brasi- ,úo Brasil. Conta atualmen
.Ieíró.. Vejamos, 9: q�'e,:disse, te:�2 aROS. Começava a di

Louis Ma:rco'l."elless sôbre.« rigir "o Cavalo de Oxuma
nossos cln(:lastas: -o .mun- �é.., mas por falta de di
do 1ós �pe.i't.e:nce·:" .

'tam'era'
'

. nheíro ás filmagens não
11a' D;l.ã'ó. s. velha 'EUropa" chegaram ao fim. Dirigiu
parece 'agora m:ui,to loo'g'e;

.

então "Os Cafajestes" e a

tarnbénr • sell�' cinema: fe- gora, dirige "Os Fuzis". .,

.chado -;'sôbie si mesmo, 'tra" 'Rea'lizar no Brasil um fil
.�

ta-se' de const;uir; 'APós os
.

.me 'como "Os Cafajeste" é
,primeiros suspiroS (lo éi�e-" em primeiro lugar 'ato de
ma :,. :qôvÓ:. 'Rlo quarentá» coragem. Seu ousado argu
Graus, Rio, ... Zona.' 'Norte, mento entra em choque
O Gra'ride �OInerito,. AgLl- com nossas surradas con

lha no 'Palheiro" Amei ul11 venções morais (mesmo
Bicheiro; Osso, Amor' e Pa:", que achemos que houve €

pagaíos ' '(p_r,in�eira: .. c�nié-
.

xageros . na
.

obra de Guer
cria vérd�deirà,mfmte',. n�,- ra). Seus realizadores
cionál), Cará pe Foge, C.O-, '(Guerra - Jece Valadão f;

merciál,' mas' cOln' ·mos.tras 0, falecido Miguel Tôrres,
de: inf\sp�rado, brasÍleiris- em' c'olaboração com NOl'
mo, Baill. de Todos os. Santos ma

.

Benguel.), não tiverem
MuL,HERÉS. t:(:MILÍIõES,' desejes profundos de re-a

golpEl'� vigól'osg;' -contra. �:u:"":-lizar um
.

�filme estetico
châncháda, mas aiod� in": Mas' 'sim que servisse de!

defillia:ô; ,sut�am ,�S" ver':' 'intru'dução da tirar o rios-

,
dàdeÚ'as experiências " de . so ciriema' da' medioCrid3.-

. nÔvo:Ci�e�a> Vejamos ,.agOe . de. Isto' conseguiram. De-
ti o� 'd,iretOJ;es e às pri,mei- ,ba,ixo 'de farta onda publi-

-. ras tentativa� ,eMste, 'cine.;. "citária,' (a favor ,e contra)
ma: .. '

" 'q .,mme foi lançado, escan-
.

dalizando beatas e garotas
burguesas reitoras de "Ca

.

,

. 'I, pricho" e oútras revista'.

O 'casó de>Roberto Pires . 'similares...
, .

.

"
� '- . \,

é um. caso interessante em , mUdamente influenciado
nosso' ·cinemá. P\i�(:ls é de-," �i:# "NQuvelle vague"·o
sertot'. �esde OS 16 anos' .,

..
'

fi.lme' tem m.uitos defeitos

.

.Tem ,tàleilto, mas. con,,:,' e muita' artificialidade ma;

funÇle-se . a - Seus. filmes,' f,Tl revela' muita sensibilidad,.
ta' consistencia dramática,; Aí�uinas cenas se consti-
,'Não 'se�-�abe.se�fâ.z fi1l.llf.:s

.

tuir�m em, excelentes sur

pqr ambiçQes 'pe�soais o� . presas, ,como aquelas em

por interesse ,soéüi.l. 'SUfL .que á.parecem Dl!.niel Filho
·

obrá nãQ' s'egÚé um,rit,�i:o.· e Jece Valadão, conversan
certõ. ;.

• .; "
-'

...•
", do com duas jovens pobres

'.

Pode, boje faze.r urn,; bon�.· numas,praia de Cabo Frio
filme e,amàrthã uma,éhan,. grito profundo "a 'la Bu
chàda. ',Dele ê�li�se,' .. mJito : iluel" contra' todos os fari
he�' O-l�llbe.r,·� Rôcha.:. ',',"é ,SàisrI.!_oS e beatices de nos

uni' dir�tor imprevistó �. sa.' sociedade'- Além da mú
tesse�te:"se ,Çle :prQfUI!di4á' sicà' de Luiz Bonfá, o fiime"

.

de ideológIca; .1tac.a ,na.' permité a· 'Norma B€nguel
superfície

'

probl�m:1J d0S brindar-nos com tLT.a exce

argumentos; às vezes su-- lente 'criaçãQ dramãtica.
bQI"dina a �deologia ao fS

petáculo; à vêzes inverte

.

1-. ,Roberto
.

Pi�es, "

EMANUEL MEDEIROS

Pro�ução' e Econ6mia

i

Homens'que'
#011 .. f' DI .

nao po�·em aa:s�ar

sabem o 'quo rifo
-

"

.

vale a pre cisê c.

.') .

Homens. em postos de' responsabilidáde ... .' homens qve
.

exercem fUnções-chave.:. $àbem o quontó velem- o.

segurança e à precisão. S60 - homens que confi�m em
,

Jissot Milit�r Automático. Há rnors de 100 anos, ,o
robustez e p'reCisc3o .de Tissot são reconhecrdos em todo'

.

, '0 mundo.' Protegido contra choques,' trepidàções.
.poeiro, Tissot 'é fabricado com perfeição' até ao

'milésimo de' .. milímetró. É aí1tinagnético e teÍn .coroc
"

inqú�brá:v�1. :,Ei� por' que, homens ativos e deddidos,
• '. .1· ••

'

.: como você" ex�ge�" Tissot Milito, Automático, tento. no
. ��d&IO':con�enêlqnal corno no 'Vlstoso "Visodcte",

,.
,.

que· meteo no mostrador o dia do: mês;
,.:.. ,

i-I?l:a...,,)ft p.- pass� �ià de
"São Vicente ,de. Pa�lo'� . Pa
droéiro do Asilo d,a Velhice

lace m.atrimonial da' $rta�
Julieta gamos Rosa, com' o

Sr. 'Otav.i.o Rafael. A ceiimõ

.

nia reÍigibsa Ipi oficiada por
S. Excia. Revdma. D. Daniel

. Hostin, na c'lpela dos Padres

Frànc1sc::mos, nesta cidade.
ras Santa' M.is'sa, com: pre- Lógo' após os convidados 'io

gação proferida por, P. Frei .,ram recepcionados na re�.i

BaJduino. As Í2,OO' hDras foi' dência da noiva, sita a Rua

servidQ churrasco aos' 'OtsiÍ�/ Emilianc Ramos o cas'll se

das. S'uiu viaGem de lua de . mél

para o litoral c:;:Ltarin'ense.

Desamparada de Lages,' ou·
,ve u'lquola_instituiçi'Í.o divei"
sas solenidades para:' �ste
jar a efeméride. As 9.00 ho-,

Esta semana tivemos. o en

, . ,,tIjspeclalmente projetado e construido para trabalhar cotn possante motor Diesel *Mer<iedes' Bens" de 78 fIP, o Utili·
tário TOYCl'A BANDEIRANTE é o veículo ideál P3� a atualidade brasileiral De' fato. super-reforçaçio. oferecendo,
rxceJente rl�"e!,,:\penho e utilizando combustfvel de bahtl· 61Jsto, o robusto .utilit:\rlo 'l'OYorA Bandeirante apresenta
com:) im!1nrtanf<;> �lement(l para o aumento da nrodúUvlctade agrieolà, com hluito maiS acanom!?!
Vá cQnhl"Cef :ti1'i1a' hoje a fu,mosa Jir$& dI'! �efculbs ii meiO �I nj ReVen:dPd1)t' Atltorizádó .... ,

Rua Fulvío Adüci. 597

R,us' Fi:1lipe Schmidt, 33

'relefon� - 25'16 e 6:193

FlQI'ian6poUs

AS MÃOS �:

Nunca estão sós no escuro

E uma prende, tÔda
'

a:: poesia.
Desejo em bronze que proc oro

Na outra façe em agonia.
'-' I I-

A noite é vma flecha no eSC'.lro

E o som cada vez mais se d;,tr;n,:ia ..

Talvez, ave-canto de um SOl Duro
. Talvez, imóveis fiçam em apatia

-III-'
TalvE'z, o corpo qu� a noitp emm1ve
Enquanto Jôr assim rln() f'�. ;Jlc0r've.
E o outro'cobre ço1"" fAr�as' -nedidàs

-LV-·
'jDesJj'1'am,.�e denois' p'n")' 'e�i rIas
E ·1"'" '.r.�'
, o SI enclO e pass3ro�1""· "�1"ia

Mort::ls dt,las lua8 C0'(':r;,,1""8 ...
I

COo livro a sair "O Del:a
.

e o Sonho"

DR. N1LTON, P�R."3IRA
Advog9d:fl

ABELARDO' H. BLm1r>1'�Ji'ERG e

A HJ\HN
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Daqui, mais,.ttirta 'Ve7..: \fellcí� de de CiênCias' lI:eçi'lôrnicas
tamos -os nubentes' 'ei;)lU vo.. e Contc),:)eis d0 L�g� pam o

tos de mUita,s'fel1?Úiades. periodJ 1964/�965. fioando
, ,�; .'.: ,'. .,assiM 0Õlnstituicla: --:-. Presi-

Trânsitou ;por no.ssa:" cid,i:lr .' dente, Enio;" $ôneáo; 'Vice,
de o sr. RauJm{) �ósa;:Ih$-

.

Presicl.ente,; José .'S\lPpi; 1.0

petor de Rendas!,dOJ1Js,tado Sh��",q,..;o, .q.etúÍíb Ronmg,
e Presidente, � )i�)Ç.ômis�ã,o:, na; 2.0 Se-er�târi_q, �ricà E
"Seu, Talão Yl1ie � �:Qm ')'VIi; çlith_r.'�h..ur,,� 1.0. Tesoureiro,
lhão". O Sr. Ráti!mq' :.RQSa,' Ary Antônio( :Reginato; 2.0

que já,residitt'en;l Lages veio. Tesou.reiro, .Horst Henrique
visitar sêus. :fáln:i.liãreS· e ,a/ . Wiuue1 e Oradm:-, Fi'ei Antâ
migos. Dese1amo�;.útP�,.bÔ!l 'nio Alexan�re, N�der..Con-·
viagem e um .bié�e regrêsso; seiho Fi';cal. ':>ilvo Ludovico

. '.

.
-
.' '. "

... '
. Bareta. Reti'� IÚlgério 'de Ca-

Foi emposs��'�� ho�a.Pi- ,m"'Trr0 e' ��itq.' Cri�elda
�toria do "Gêntro,'j.t\cadêmi:; Schnr. DeSej�iribs á· toda a

J "? de Maib!',' dá F.aculda-. ',Direto:'ia u#la feliz' gestão .

"
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, Por' ,:inQ.ti:vo::de'��udança, ,mOveis em

perfeito, esta{}()� ,';':, :' .

\
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T;atàr-·�'Á�; Rio,Br�co 6à�·:
, . - �.
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Univers.idâ'de de Santa Cátárina
.) REITORIA .

Divisão de M02t�rial

•

.

.. ',./ . ..'

Concorre('Tlltl PUBLJC" No ..

EDITAL -No. 45/64 ...
. ....,"" ..

44/64

.... '

o Diretor da Dlvisãr"! (!� . Màterial' d�
TJrhTPr�irt3de de Santa ("'��"'rina; Çlevid�,
rn�n�n autorizado nélo �g�r<;" 'fico Reitor. fa�
('ltln+p �os intf'rt'l�s�dós""r-v:- -é:acpa aberta
Con(,0rl"pncia Públíca. ap-�"""''''da' nara às '15
hN'�(' H(\ ,.lia 10 de agôsto rlp 1964: para aqui
sfeqo de máquinas. mo4-,.., ... ,,� ,e .�.

' aParelhos.
:mÓVp1S: ueHcúla.<; raniflp'rM;"as,. instr:umen·
tos e 'fYl�tpriais odo�tolÓ9'i,."c- e', mâteriais' de

.

consf'�T�"ão; . �r8·.USO, d� F'lculdàde de o
dontologia desta Universidade.

-

.

..... '.

M::llnres est;iecifi�acõo!" ""odétão ser ob
tj·.:J"q ...,.� Dhrisão--de'MQteri� 1 ,-la Reitoria da
U S c', di· J,,·teis 1--- ..(.);.: d. .. .. , nos. as' u "no "MunO' as ...

'.
:. i .. ..'

. ,

J 3 (lO 'à& '1'7.00 horas _ ..

D' ião dA M!!It�rlal. etn' 2(\ '�'. i��o de 19�.
José F'brtkamn _/DT'

.....1:�T()R
.

. .L,' ;"

'28�7��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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çooperar· cem o Teatro .Amad,or d�-.'fI9ria��p�lis,. �. ÇQ��bOf�r 'pª.r� Q �e$MVQlvim'e'"to artistico d� oo�s� Capit�t As.sj�ta ,0:0 dia 18 do. correme nQ
'Teafro Alvaro de C�rv�I,ho" "A' OUTRA ',VOZf': corpGEN'� BORGES �:MARé.O'AURELlO DE CARVALHO. .,. ",""�

.

_.' : '-'.' .;
,

'

��.�
•.

, c
•

'•... '

M�"'is" ,., ih··âo dê:·ijisltanles temS4 c'.' ue.ml ., ...,'.,., ,., . ,. s

.R;o.$�Qdo pelo PcrviJ!fão Mórmon.
N(,)V�· IOItQUE :,;'(SlS_l, ,,0. rolína do Sul, entrou' no Harold B. Lee, urrnnçn�- ,

.. u:séa, -Ó:
sl.1ntobta e .ou-

.

da FeliCidade".

Pa,vilb.ão' .Mórmon' -da Fei-, ccüiícl0 '59 dias aoós a SU<l bro do oohsemo .dos D:lii) tra,s.;·
"

�m essência 6 "Os h\}-

ra MÜ!�dlal:'qe �ú;vGr'io�que 4Íà�lg'UIação e fb� fellci-, APÓS�O�os da Ígreja cl�"i,�-,;. 'Ó �:.avuhá6 Mórmon tra- mens 'eXisteIii, 'para que

recebeu .seú 'inil�onêsstmQ tado por Bernard P. Br0- SUS CrIsto dos Sa'l,tc�· 'doJ
.

tá: 'do:' E\;�l'lg'eiho' de'; Je:ns tenham alEi;,r'!.a.. Aleg1:la
\rlsitazite. :A-ec�*�nent;é�· ck�nk, diretor-gerente do Urtímos

. Dia,s:� .
e' p!'e,�icleJl.-:

.

'Uti$�O
.

e. ·i1-lt.:· .' rostuuurajáo no Evangelho e �u Igrej�
R.ay L. Broadwf)tl, ije �â- paVi1h�o:' te 40' Co:�1ité. �4Ó�Ulp'i,l: �i. '. '111oq.eqiá. (j,t�:mq. é nÜ1J,s do de. Jesus Cristo dos 8q.n,;.·

,
.

": ,"
;

,

Fe�ra: MunçUa�, apresento"}" (2\)e:- "9' I-Iómc� em Busca tos dos Ultdmos Diâs:
.

'.' '

.. '. '-""_ ao. sr , Broadwe:.l 'uma:,có-' ,_o "�'"''_''' .'._-

ria do Lívrn olé �tlrmõ�l "-

com a Inscrlçâo em r;;;:r·l.8· •

(')Pl·8."f.i.S, "'l�nonéslmot vt..:..
sítante",

_. .'.
I

"

� .

o Livro de Mórmon .

ti
conheeído. por ser' 'ó tiTIO .A _legislação militar prevê a dispença
mais lido lio.Ilm:1do, além: C::.�"·�GOJ· ôú:,.�ão raTa.OS ccnvo.ados arrimo
ela SibIla: e': uma i:núiia: .�'e·
4'cltl cópias '�3taó sendo V(jti .

de .família.
dldos por dia' nó .p8.Yiliüo' " ,US convocados nesta situação deverão
l\-!Ór/llol.1,· .

.

Robert NluS!?S, lJt€;;iderlne 1: roeu. ar a l6a, CR para serem instruidos
dr" Corporaçâo da ·FeL±:

. quanto a, -documentação a apresentar: '

'" Mundial, ao. saber (1'1€'';;'' d d.

�bar Lima
'

. pínarnoás, que ácreditavam »iórmons . tínham .

rcceÍJ;�.'
' A . apresentação da ocumentação e-

• e: , que os Pajés obtinham vír- do se ruíltonessimo vísí- f
_ \-e�á se,r até 20 de setembro de 1964,

conforme havíamos J)1:'O- tudes diretamente d03 Deu- t" d' "

.

.

-.

la,!l,_,e... .e"13rs.u,':,. '.
'.' " ..

' São arrimo dr>; Iam1'}I'a', . ,inetido,' . rio nüm,e,ro' que fo,! .......,u Gl - �

l!.SLa,r.ws, muito de-',llciJ:;-" ." .' ..

públicado dla .24 'J'}.p, aqui l'CH: isso t6da pessua quo .elo éb�11 aR a':llcstras ' ré> . a:J: fiL.ho úniCo de mulher viuva ou solteirq
esÜnTIOS t".ara'· continúár .lw5,

. p"s<iuisse' algum dote Ülvul· '..
, 1" ;.!..

.' ... ,.. .' ,

fia i::c\�vcrfl'a fl,. tcs'}"ir j' d'>c,.
'

g'Hr; Únhá o Tít.ulo de '�Pa-
1igloi;8.� en' Feir)., ç> d,é.;,;' ii,,· �út aLan,d9I:lada pelo. marido ou Aa desql;lltá,:-

.,
. , ca.nlO$ o Pavllr:à:o,' l\fóé-" .. . . ..

1cál;>oc;os
.

�e Umbandu,:' .

,jé' '.- Oúassou. .

,. , tFon a' frepté destes �:�et;.!- :'�:\",' à qual sirva dê úmco arrimo ou que e a
No número de hoje falare-

.

'outt�-;s Trinos' ��;�mições. ' ...

"
'.

d
'.

- .... plar:s .d", amizr:de ;11tmQ(- 'escolJ;lcr, quando. tiver m,'ais e um, sem di ...
mo;:.:·· algl,l sób:re suas: ármas; 'p0nb:.l, tinh:lll1 um período aI. NJo me s.ar :1rel::rJ:::H .;(to '

'

f-'�Ú$ escudos;, seus macha- que pcç1eda ser chamado de ;sa.ber Que tt;,ba. r::!c�bid,) rcitQ a:.6ptra opção. ,

dos e facas e aÜlq!l.. sô'bre "Inicmção., se'u mlllqnhiimo '!is:�an�a bl ->J. 'Íi:lho de �elll f�sicamente in<;apaz:m<\ re1.igião. '

l' O Pajé., entre os' TUplS. co' e terA TI alS' ...... '1"
- j; , .

, .. ,
' ...... -1<, ,aI ilOOS ce '\I-t..�

.,:.,.1.f'1.'.•' .I.-;.O'·',L,.•�I·· S""11' ;..11s'en·lO, ·e. 'a qtl"'ll'.l., se�rL'> d,e. Quanto às suas ármas t€t. mo entre quase todas fH I'r sItas de 'pes.s:.)as de ·'.tdcl.ôs _.
- � ��.... v'- -'- � -- - � '-, ... co

mOs a dizer· que ,seus ·arcos .
. ....� ·.·,.",0(-c;, f.:'ra o I'eiti- os credos". . ;.. >, " L.!ÜC0 ari'inlü,€;l'�m emn�Hnl';-,:f0';' ('.'·).n·" "f'-' .

.

d'
. ,

..'
.

. , .'

nas: m:t.el·';'as que eram''·,"t�'m'.-
,"êLrC .,(' r """," a

(>e"�Lu::�_l,na," De 'todo o prüné_tio/-�� ',C,/",--:', :..
...vi.,,1:i.\'.o OU tI.·ver fi.lho me,nor. (l,cgítim,O....• a dn c1.'1to· religioso; as .. iUjo ,d<;' pe;;sllQ,';i 'll�,L ·�.�',i-' .

hétt,. u�)�:t(:las na Qa�e,d�dlE;- � -.;" ."; I. sou. pelo pivilhãoi.'os;h� ,ÕlJ· �le�thpo)' ,Se Jôr o 'único arritp.o.·; ..

'

xa "e j)l',<'sas por' fi(.".'o;: d3 <ri· .:�.,.., .ilmbém, o "homem gl·<ltrO·'· 'c" fI' .

. "

'" .

".'

'd- ,

. � • � ,�m rm;l.!1l, 'lU2' ·· ....0.· J -i (:as.aao, e,C> ",úver tllhO. menur, qE:S e'.q�egnrUÍ,o, d.? .�n:.Jdicina" 'e sua ÚH1',ÜU ;:;'2 OI era']i' rl 'lj
"

,

,
<.I /0 L , '. "e se, ,;�s pr_p- .

.'

d alO": 'T'3.C[l:)�" Ii\""'" rl,""'1<; . (n'j;'::lipal era "!- in1:\)C:l(1i�0 testant�s,. 2�]% ca�Ó1féaR:.· ',sej�'O ünico arrilno O CUS ,

.

d·(.\ ...'"'\(:\ .......9 , ....�·'J':":11e�r) ':"l�� rt:)�_ •.: ...... Y4-n.!"ri·'-n0 !)o""oue o l11es 1
r .••• ,.'

.

,.. 1
'

" L -�., ".. . 0% lllormons,,'·8% N.deus.· e,.i 1"'. ·irrnâ.O,' órfão ue pai e mãe, que, SUS";
sos 'CatÍ8clos f:" eram feitas mo não "exercia qualquer a- 18(lf ti

.. .'
,

, .
'. e /0· e representantes de: ". t.e· tar' l'J;'lI1",a'-o menor ou m·al'OJ'. 1'nva'11'd'o,' ou'. '1",n-". REGRESSOU de 'uma viagern de fé· "" () BAI.LE Municipal de, 'Fl)olis, 1)TO· de madeira vermeJ,ha: OU'pre- tividadé. de ordem pOl,ítica outras religiões QO Inundo" /.. .

-

"

,

rias por São Paulo, <) Sr. e Sra, Acy C11- ,gr�ll1ã.(l.o p�!,a' o dlfl.. ,26 de 'f-ev.creiro ,.:J;"! 'i 1;�
,

' J.
o que' era função do eheí}e incluind.o--_'a chineSJi.·; ,.b�-, terdito; OU ainda, irmã solteira ou viüva que

bral Te!ve.
.

65 terá um novo prognÚil:i. Os pr�mios' .. . 0:-: <;I'US esc'L�dos e!an1: re- . cL1? TdO(l, o Tuclü.ma QU lHo·· .' ., '
.

.

, • 'I
•

" • 4' d
.

-·d·
, conrédC\ionridos J'ublxaba. _ . ., :_.:. .'e_' ...•.:_.··'.'. \.'lva em' sua comp'anhia: .

.

'.

'paraàs,:fantasias;pr�ml;;tdr,s 8('1:':,\0, ep�,· .0n,Os:e, ...
, __

" .
. .

OffiCULANDO h�je. cm {ages; o Sr ttegues uníâ s��naàpós o aconte(+, princilJ<üTTIc::nté de'co�rQ 'de JEm 'ojutta oportunidade
,...

.

'f) � f.ilhoódã,o de· pai e tIi�e que .S�tv4-·
e Sra� Dr. Rogéno Marinhó, o Sr, e, Sr:i: . rilenfo. Somei:ite a .RA11nlla rceebçrá a fai -: t';"�1r. i�'i'1i \l,dc><!' �. i1â:orpac�l�s tf;)remos 'o máximo p.'azer . . '.' -

. , "

Antonio: Carlos ozótro"ê süa fiuia Ma:rci:-:' y� 'simbólicâ::-oq BaÜ� :'úãh' vai ptirar:
.,

de', pe'!uts-: '$('US, nw(�hf1dos e eIil fa!ai; l11ais' �11gun1aJ cou- rz..i
..

��"�')T:':j,�,' ,
", :de &llcêf arrime a unia de suas' avós 'Ou ':avô

O Dr, Rógérlo, e o Diretor Sti�st;�uto.j
""'"

,

. i;;.'.
..

..r
'

,,' � sua� 'facas er'am: i'éft'os dc' .����.. ·s� (,r,c€aSE��;�S�Jl.e nm,3üS in- ��":'" ...�{:'S�.'�tt�' '." . d�c'répi.'t9 ,�� .. 'dVO:le,íUbsâ�nt�rio: incapaz 'd.� pro�
··�o Glapo", do.,R. .LI ''4, � ,"";4 -'t �v.. !l � 'lÃ'ITR.e pilAlb� 'Rei��� �.. p.edra.,,:.. .,

. "': .

.... . �.-
�. �

"

l • iI!""'� i, "! ,

. }; fli :l.J,I <!-l. ·!III... ., " ':" .;.�� ..... '�dO Cf r"'< C lt'ura:l ," --, ,; '!o t", '" 1"Jo .liw ""'''''_. >� • i>'! "''\'.::1'' �Xi '''' ,'pó ;.ll',"· ' <l� \., '

,

'

'.. . vet ,os ·u.a:elOS e su IS encra,
"

CARMEM Rosl ;cald:�; Railih� de' "Llmai�PEJ,la pro���-< �"c o.� �� .. ;',' Vamos abrJi �ui� .jJatênt��', sara�çí:'·� '�Tin�a��� u��:.;· ti . \" )O;jf(tGOIIJàf�;:ff�:'}Jt ;.,:,,�,)< gJ � :c���do 'e ser�i� de únlc� a!rimo à �S�QS':l
Clube'Doze de Ago'sto, r�g;re'sSO\l 'd'e U.·11:·da:·U".s,·C. si8.'e dizer"aJ,go s6b

.. re,·.sul�S ve-�al'" ."., >�'..
.

� YRTON CAPELL'A M
'

eh f d 6 CR". �
-

. .., ,;.. ...' .",,·fí�i I� .•"';'•.·'.•,�;:"" ,":.'. A'. ',. I "�o a.1 ...,' e e a.�
.. ," .. , .. ,_passeio por Curitiba:

"

"

'. ,O CUIBE p:Úneirás, vai reunIr seus \ ' cotnid<.'.s curacteristicas. -e '. ..

.

,'� �s;o�iid�s para �ma.· reunião' dançaúte, cümo eram cham�das" n0 ,.----...----------...,.,..-----.-.;..';...--'"-....

A' EJ...EGANTE Senhora: Dr. o'Diet'�r possiveh'iléllte qUinta-feira; pa;;n. come- linguaj�r' Túpi.
.

.�
(Maria Claudia) Schmidt, foi cntrevi3tg;·�

. motar os últimos' dias de fériás, pa;riúha �iÍlâ: _. Carimü·. .

'

da· no programa "Pretei 110 Branco", rj�;.
., .., . �'i'àr;tlhà meio cosidà: ..

Rádio' "Nereu
.

Ramos" de,. Blúmcnuú ..
'

',Á. MODIS,pA N. do 'Cl1n rme3 1}Y,AtU. .

,

.

, ;

J ), DI0:.. E: 'J.'apjoea: "-. Tip_ioca.
MQdás, cem)'Cc.eionoll· o bonito ve:ó,tido d'�o' ". .' 'o"

. . . Beijti.: .:c_. ll.fbé�'U,
noinl: da 8rt!'!;: Ne1fSa tara Moura: .' , Mi.gaü. ...,

: ..

I ., ". o"
.'

I' l'eixe ou Ca�le niôquéa:da
O�EIt.�ORRenatoRanws da SUV:::"j' sObre bras'ls. _;-'

l1_ão·Viajo,U. r,.ará :Brasília co.nform.e estava

I
.

P:'ixe assado::" 'chvolvÍ(�o
lliarcado. ".'

" : cril falhas de' bahàneiras ..
'--- j

. Pel;'e, cá'me,' cará" milÍlo,
feijão, 'jerim1í'Dl, af,i1�ndoirn:

.

e j)inientà, Pllàdos com' lari
ühá e sáJ. tinhanl. Ó

.

hoilie �

c�ractetf<;!.iC6· 'de '. P6çãda. "

A M'mdioca Ó:r� 'cohh�cidâ
pelos Í1o;_1.es de Mandiba ou .

Mandahyba.
Para fhisttaçílo: podemos

afIrmar que os A�'morés c.o
miam a Mandioca, porém in
tclramente crua, e. os Gua·
1'an[13 p'réfer:em o milho à
lmmdioc...

Soguádo alguns autores,
os !.ndios Aruak é que e1'lSI·
,naram às outras Tribos o

uso d;a Mandioca.
.

, I
Suas Frutas _preferidas c-

1"am o Ananás. a Banana, 'o

C'Ijú, a Mangaba, o Genipa
po. o C-:lCO e o lVbmão.
As bebidas que os mes

mos preferiam: eram ,6
(:�lUin de Milho, oú de in,

tas, o Mate e o Guaraná. .

Os 'nossos Caboclos cuú;',
vaV:1m e fa,"iam uso (funrn·,

"

'.'a1TI I do fl)mo que pa,ra
ê'es tinl;]a o no�e de Pit1-
1'1'1 ou Petin. ,

Faziam grossos cMtutb�,
no qUlll <�mpregavam qUátro
a' cineo folhas l!ie fumo.,

,
Pa'.'a· Ilustração: às Gua·

J:�lÚS fümàval.u cachimbo,
t'.las os tu.pis 'só milito rira·

.- ,
"

I.�

11,m;te, e apen8s em al�11!iS
Tribos_ ...

,. .

,

Sel,1.�; iJistrumen,tos 111,\,I.s1-
cais

.

eran.1 ,variadf�simos,
pois tÚlham �aut�s' 4e 'Os·
ROS e de Bambú; Tamõ6tes
feitos de troncos de arvores

_

., \.

c::;easaqós ao fogo; Tl'o!1(Pa.s
de gnindes conchas ou de

C'bifre; Maracá- feito de êa-

1"0(;rj, ,c,!l,eül dE) \,eCÍras; �lém
(Iisso USíl:-am, o l:l�s�ãq de

PJt'"10, que era 1p11q. peç�
muit6 importante, feita de
bamb1.1 ,e todo erifeitácj.o. ,

Ql4anto i.t. sll:a religião po
demos dizer que os Tupis,

,..

As Empresas Renaux homenagearão operários
.'

" '. : I': i:

hoje com um' janfar
"
....

"

,
.

'I
- EM BRUSQUE,. hoje, as Empresas 'o: CJ:,UBE DOze de Agô�to, na noite'

Renaux, promoverão' Um grande jantar' 'de domingo, recepcíonou a -jovem guar
no Clube Paysandú, em homenagem 'a . dã floríanopolítana, com o "Encontro dos

.

mais de duas centonas de operários' que Brotinhos:'.'.
.. .

completaram muitos anos de bons s \ 'i
ços prestados aquelas industrias. Quero.
felicitar os seus diretores pela elogiável
promoção.

FOI marcado pará o próximo día
seis de setembro, o BaiUl de Aníversáeío.l

, . t .. 1

do C,. A. "Oarlos Renau.;tt; com o 'desríle
das �b�tan�es 1964...

NO TEATRO ."Alva,ro de Carvalho"
hoje, �s 20.30' hs, a �e�réla 4a peça "i\·

outra ,yq�'''.
, TROCOU de idade sexta-reíra, :6 D.�.

Zany Gonzaga, conceituado advogado ,.ia.
.

"llhacap",'"
A PROFESSOaA Renata Pallottini,· .

. .. ..

Inícíou ontem, o Curso sôbre a Histórh ,MARIA; de Lourdes Krieger· e suai'do T�atro Brasijeiro, no Palácio da�' In lrm�, Marfa do Carmo, foram entl'€vista- .

dustrlas, nUIl1a !promoção do Depto de da�1il no m�u programa sochil da Rádio
'

Cultura qaJ U.S.C,
.

Guarujá. + domingó. ", '

!
• . � 1

. I
l·t;:\I;

d��i

O DEPUTADO Alvaro .Oatâo, foi con-'
vídado pelo Deputa1:lo Nelson Carneiro
para particÍ;pfl..l" do Congresso Nadonal de
Turismo que vaí acontecer em Salvador,
Bahia, do dia quatorze ao dia desesset
próximos.

A BbNITA .Doril? Tavares Matias," 1,1
lave", l.:Ieputado Nelson Pedrini: Na nOi
te de sábado, participaram de u�a eÍe
gante reunião. no "American-Bar", do
Quer�ncia Palace,

. A PxJETORlA do OluDe' Doze
Agôsto, "otereceri (tm jantaI!' para as

butantes ,de 19M, 'I ,

COMEÇOV em �\Mia.mi Beach", a fes

ta de'MiSS Universo. Angefa Wasconcel-
REUNI�-SE para um Jantar 114 los, Miss !lrasil, :faiéndo sucesso: Embqra

Querência Paláce Hotel, o S1". é Sra. Dr o Br!UÍil, não tire o .iBi'-Campeorlato. por- ,

Volney (Neusa) Colaço d eOUveira; Sr. e que os promotor'es' nãeí vão c,oncord:1r
Sra. Layre (Tereza). Gomes e ·Sra, Hary' roas, �.ma. ,bôa ciassiffca'ção e qúasé' cer-
(Vera) Linrul�.

.'
.

ta;', .: "
'
..

' ,
'

COM. residêpcia na. Praia de Itab'1l-a.'1
sll" o casal pr, Francisco (Ivone)' \\'os
graUs, da sociedade de Videira.

o DEPTQ ,S9ci�1 dp Lj�(!., T .. ç,,? pr0�

moveu \ll1l3. reunião. dançant.e na noi' J f

de �ábado,

''r'
ESTEVE' na' "lll1acap", a elegante'

Senhora Dr, Gel�t (Marisa) Schl1:1ipt
hospedada na. residência do, casal Desell1.
ba!,gà�or Miral1da Ra1lJ.os.:

LIRA TENIS CLUBE � Em de ,Fetias ::Dia .1�8�64 -; às

20 hOfcS Uma Pfomoção do Depilrtamento Sodal
.. ,

. _. -- '-� .....-----_._-_.---_

Mais ·19
ft··

.' •

�.
'

..

e" 'I"��n,ra�
corOl10.ts fo- S:1o os

ram pr.omo'.'id,os 0,0 ge;,o

ralo;to, ontem, rm' .:�''; 0 do
promovidOS: "

O �·..c:�.eral-dc-Ex,�rcito:

presidente. Ca8tdo 'Erél1'(,·(':
. Otq.eJio Terra Uru.ai é �';-i ...

Pdo l.l1'3S?·110 c:ecrc�Q lQ Augt:.sto Guerreiro Li:ll::1'

. assi\'uc.10 ra T'2'lln. da a Gcneral-dc-Divis§.o: Jo-

O IlCtTá, 14 ofj�j[l ;;c,-,�,:c'JC- s" Pinhriro Fchõa Cil�tra,

ra's forn:11 prml1Qvic1iJs af)S Rn rad (�C S�)tiza Asuiar

pw;tos sUbsequ('nt.es, l\.l\'lll'O Ahcs da Silva Br,l-

'"l-

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

,,�
.. -._

. ,- ......
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UiUL ::;cD�::ibi;il.Hc1os . ugraut'éem aos Dó,>·, A

D t::io Luci'tl ig, Alvaro' José' O Jycira, e Ar

rnando V 1.lJ(:rio de Assi::L bem COlno aS :Eu,,;
.

f€hnü.ras e Dir��iio dã' Hospital. Infa:l'iU L

pelo desn.:1o eOl'll·qu.e ü'atar6m SUá filha cl.ü..:.
rante o ihtó;nanicnto naquele nosocDll1io.

COQUEIROS 'PRAIA CLUBE
DIU. 2 de agósto -;- GraJJrJc. c. ápetitosa reijoàda:' ré.

'Ie .pOJ1CO - 10lJlhQ ._ orellla de iJOl:CO - carÍl<3 sé'.:;a .:_..

to�diJ110 �. cO!J1.elotá defam�cfu - paio - ·lh1;p,ii'jà. 00'
porco - linguiclllha -; COUVú _ COuve 111Uleita' - '�bÓ-' .

bota - ;nL'\l.Í -:- cenoura .....". bat.a doce -:.., rq)ôlho � Úiiâ
'_ arro,: - lanmja coi-taiJ.:i. - aperitiYo. A liSta de ias'

-

.. ik:u.GS UC11�·<A;; {·i (liSl_'o�.i.çu:u das �8iJhu.res �i�·)�joej_8.d.u� ! lL

. os ga
. Ca.rlos r,uJ.z

Punjo F'Fa!lC'\sC'p
Guedes
Tôrres

José Sl.nya.l Morteiro Li11.-

(l, ...qll;f�rg. ,Tunl'1dit de Bi":

zarria
-

Mamede AÍ1!:õ,lio

A:nE,),Io Car:.os da Silva'
Mltrie!, SizCJ10 Sarmpl1to e

, .
.Alfredo Souto Mn.làtll a

gencra�-q.e-Brjgadn. ,os co-

ronfis; Artur Duarte Ca.ú�
,}al .·Fonseea. .. Rodrigo ot6.
vio Jorddo Ramos; A.fo'1-

so Au::m;lo de Albuqucr-
que Lima, Júlio Maximi3-

. no Olivior Filho, Alei. O:
k'il:;J. r..lclo Bt'eno . Borges
Fortes Carlos

_ Gonçalves.

Terra ,Tose NogUeira Pais
A1Yfi.�·o Ah'('s ,i08 sallt;�s,
.•To8.o Binà Mach�cl.o,; JOfi0
'Fr'j1'clrteo lVlol"Pil:<j . ('("lto.

_.�. H.. .

�
•. (;

�. � .

-,...,. l .'

H\)�J.lberto de So�za Melo,
Itlberé Gouveia do Ama-

ru.1 Newton Fóntoura
O:.l�:"il'a Rei.s, Joito Dutra
('.e C:a�tl;.llo, Oscar Lopes
ela SL'ni e C'oris 8U!ldejm
1:11';18: 1: U. [.;'01" '7ral-flc-DiÜ.,
são' 0ngelll'lciro-nlHita.i,: U

, ge12eral-de-Brigáda ?a�(j
L:ite fie RCi!ende:e li P::iú
lo L'olto tle Resende e :i. gê-

DO;:e, Cu,sul Cr$ 2.GOO,OO, - 11'e�-i.i1'j· "�l':!i-de-Brjgada enge-
Tições seriio;;; eneêlTad�s ui&. .'

. nl1eil'o 111ilitar' .os' ,

,

aIegl'é...dia
..,'... '·.e.. < ".' c

., '�:!".� /. ,..-c'
•

�..

��_'" __.�_._ •• _� �__h __ ._._.__�_· �·
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Carta
Prof. Dr.. licrmann .111.
Goergen

-,

ReproduzImos em artigo
anterior algu.nas piadas
eontadas pelo povo 'sovíé-
tlco :' ....

.
,,'

Existem outras dos pai-
ses' comunistas, incluída a.

. ctiilia, que têm uni signi
ficado especial para a ;;1-·

tuação de cada pais.
.

E� Peklm, o professor
pergunta .ao candidato. no
exame: "Diga-me, camà
rada, . qua.s são os síste
mas: económicos existentes
na' terra", - Resposta:
"Temos o sistema capíta
Iísta, o sistema comunista
sovíéíco, e o sistema co

munista-chinês". - "M�
to' bem, camarada, saues

também qual dêsses síste
mas. econômico dormirá
em 'c, breve o mundo?"

, I

�;Camarada profes' '" esta

rêsJ:)�ta é muito Jif.Cll.
Isto hoje ainda não �e

P94.e cllzer com
.

certeza".
'''Mas;' camarada, é muite
simples: E' c,aro, que �erá
o sistema comunista-chi

Ilês';. ,
.:.:... "Mas,' camarada

· prof.essor, de 'quais pa:ses

d� 'terrá importáremos eu

tf!.o o nosso trigo?"
. t

'

l x x X'

" János (a figura húngara
das piada!!; igual a'o amigo

.,

da onça I).O Brasi.) é per
'.

! p;" +""-"0" Camarada, que fa

rtas-tú,' se tu pudt:;ste via-

jar, a. Vle•.a? Tu vo:ta
rias?"; :....- "Mas, é claro, eu

não POl:SO trair a pátr�a
hángara .e o progresso so':

• cialista". 'E, se tu pudeste
, viajar, com a família?",:,,:,,:

, "Mas, é claro, que voltarIa
,

também nêsse caso, pa,l�' c)�
meus' prmcmios' são'; sem
pre' (>S. mesmo�". :.,.;.

'

,

uE, se.:· hás'" á.bi'llil.anl0s·
.

todas as rronteíràs durante
24 horas, parI). 'qq.�"

.

ç�ti�
pún�arQ' 'p1.fp.e�;>e., y-iajar
para onde qUiiesse?'j' ,"��&,:,'
I!e oaso, �'ãQ' yQit�dà,'l.. '

'

yr-lIas, . camarada, ' ���)" s".. ·

J'ia uma' çpntradiça.o· aos
seus. ,priJ;lctPlos:", +" !l�tas
com Ii.. razab, ,'. �rhare.da:·

, , . I'r. " . �, .

·

mas llê�E): C8,J!p, :s.�j:\gel1llo
para mim· .�: P�:rgÚIlt�:.
que: adlantf!. ,e� fic�� .'�ti-:
nhc na . �;rla.�,�

.

,

:li; ,l!:,. � 'o.
; .� "

,
.

- .

"_
. ,.. \' "

f· .. '�.ê.l\efe: '�'GaqJa�da, duas ca da ZO�I\ !-!Omu�ta �
perguntas,

.

·tenlio a fazer: .I\:emanha;. dlzen:cii):' ":Crf'! ",
Q�nqO terem�' finahne\l-' maraçi�s" P;Or:�stés';m:o�iY:ô�,
te' ',em.' Praga:; bastante lei- todos, o ltm1a" pá.�a':' eVanô .

te, e'� carne;/ 'E, quando po- víndouro é êster :

.

apêr!a:r'
.

9�%POS �t,a!,' ® nossos os cintos!" AP;�','40: p�::
fi�?';�� ep.l!\r.iena'?" !tcs� pli�: l·Ct!Jn�r!licii{ :��";'
�)ld�, Çl chefe: ·�·Camara- cl;lt, onde h�;_'�U�,�.tê�'·:·.ê(It�
çia,� �ao U�e posso respon-' tos?"

,

, :;- \, ,

'

·.,i .:�) }

d,(lr .essas pe�ntas �oJe, ,
i/

�Ma 'Paciênc� até' a pró-
:Kima' reunião".'

'

::� :,
Nova reuníão: Per-

gurtà ';;':. cam�rad� Lebo-:

�'o/i��À: �'é,amarada-d}efe,
. t�n�o '

, três' ,
.

perguntas:
��nd9 .é que teremos

bá,s�nte léite. e carne' em
,

':f'x:a.gQ? Q�nc;lo' é que po
dex:�mos " finalmente' visitar
�' 'DÓSSp parentes em Vie

n,à1 'Onde está 'o' nosso cà.
�?da Frantischek?"

'·0 •
�.

.

:. .

.

. � .,_�. v :.

O camarada VóPQYj,c.
da It.9mênJa· réqciere�' .�iii,·.
visa 'de �àiija.' QO, :pafs;)�a�'
ra fllzcr"�,I:l.' . �ag,e� .âos
EE.up. - f'.p6;; ..�i�C9. m�
ses de demOra '.�stáo" §,éhiió
cham�do ap' ��téi1Q-·#�.s
Relações '. EXteriQr.es'·. ,;'êin :

Bucares�. - ferg�t��""!,��'; •
o 'qu� pre��J;lAA, J�z�r :'��"
EE.UU. Pl$l�' �viC:"·'
"Quero acçÍiip.a,� >� #.:'
terra de JoQnson'�.:·", �'..

'

:,.
"Esf,às' doidi)� mpi!.z" �:,

o presideht� ,�ãó in.prr�q:·; i
"Não faz mal,' aineia: é spu:·'
muito moço:. POSSQ' e.�iÍ\r �
lá mesmo".'

", ,'"
,;

M'erírno:,ô,u"m�en,ina?'
x;.X x , '. .':' '. ".

.

.'. :' '. :
,_,

'

�': f (\, :
"

'.
.

Seria um� grata,' ��;
.

:,�,:,:":, <(pãtabéns papai! Nye:ron nã'q' amprrot21 :em henhLin1a-:§!tG.aç�oJfa "ara. urna pesq��"ae; ,�,,:' '. '

,
..

'

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

','
'

.. ':...
,
..

' .

ciências pgíitieas; 8inaUsar. ,'� ','

sisLemàticamE)nte
"

�... , çQ�. ! "

,'.
,',:

,

.

iii [II' ri]�eudo das piadas CO!Íl�� ;'
..

, ":\.'

'.. :'.". ',"',
�

.

taS que po('citusa dos, $.�u$ "

..

objetivos politico:; �Q.e um' ','
.' ..

lado e .a falta· de proDwl':'.·;.. O TECIDO MAIS FAMOSO DO BRASIL .:FíBRA ROlYESTER EXCLUSIVA;DA :SUO :�,.
.

"

�iament� li�res. 'da ,pá,t�; "
;. .'.

.

,

'

,: :
.

'

',:.
� �:; .. , ',".:. .',' ," '<.'

. ',' '),

da po,pu'açãô ',de 'Q�tio la'- j"', ,_, _
. .' _, .'"

. �I.., ',"'. �:.' !

"
'J �\' , ,_

,-., ,'�

�

"

i;�ai�:it;:�=t:;;;,�:",t"':r:': �g"m''';n't''o',i�;·i��·':!;�J�···"'�E··:"n'�',C':':I�:C':"I'··'·!:�··p;;: �.f "
=n:'���n:!; :,c,,:;P >'_ �,' _'iQ�":"'" :9. ��Ia,:c

,," '" '.arnaldo, bl"allldao nlStros �. ps;.�iblioUl.ca· d,<. ,ra1J)hcotpotou os vo_l�me�.. ',,, Br.asilia, �8 dE. julho de
'" .' Supremo Tr�bUll'al'" F���: tãp, géiltillne:"1té 'doádos: .- ;�' i.�.. '. ..'

-', 'A"EQçiC1Q�ia -.BAR -_._'� ..,.,' ._,:, . '- ,.� '.' "

rO

," �
�
'l'-E R' R· E 'N. ,'0·.. ,.·..·.

.

."

,
- BA/ reoéntemerit� e4itada

. -'.
:;

�- nà,j)a,tik·'.re.fel,'e�te aO Es-
, :; .� t�él� ,�é,'<,santlil<.· Catàri;la,FhE.N'1'E - NORTE; . .: !" r<�glktta A ,!)eguhlte 'fato

12 � 30' "i:" sôbtQ.,o':PrE{�iq.ênte' N'ereu
.

'.

",. 'RáDíoi' e .:�Ütrôsi��en�s.

VENDE-SE -',�', �iâ��.�: ... '.
,

Rúa Â.?acy Vaz, Callâàc):,'."., >.
• .'

• .'.,'
-

""I ,,':::::��:;ja;rieir� de, .1956
" no inellioi- pontO dQ'�' " : ';',

.. :; �:'i; ,', eOh�:'(30\ Ca..ta.tfilense qu
'BAIRRO DE FA:'rIMA')" '.; '\ .: . ê'��ft�'�·).· �dêk1a ria.'

T"'e:1"- ,63,1,'7 .. :: "'.' :', ,\",'.:-.,;:. �';',)': " ����ii98rp��r-c:,Q govêr
�

" ... , "

-

no 1âQ: cE>t:'�;j'uscelfuo Kubl
. _ 'fi��(i'l��"-�<)�y�, .de·

>::"� ":""'/'.', aÍI,ih.:Il"�.:UE·" 'ilr."�:�'.A ·.F�I'B·Ç··.:Jl'.' 'DO"u._',',a,."""',.1::".' '." '.
- t����,�o,i;::élÜ "s.eg��; mi

.-... U. & ...... -. A n :Y'.. -

�to'\. :gâ' J:u.stiÇ� l{u��ts.

" -' :''',' -,., @�lf)�t:ebeu � cUpíoma d

A ·PALAVRA BABAto?·�, '.'� ,>.
,

..

'

';pr��d�nte em sessão J
"

, '.
'

�\J.pe1itor Tribl,lhal 'Eleito-

OUDE' DOR'OUE',':'
. - ,,_' r:Íl-i.' ptes!diQO par '\J.ni cata-

11 • ",' .;.' -: .:' ... '., rih�:Ps�,' º _ Ministt-d. LuL

"AL'
,

"
"

lU . D iit;� io.:U 11M .'S· "'.A .. � ú.-.:..u.•', �'E'p:t'a>' d:a.iíôttj;. e '. quàndo, dentr
AI.u 1.'1..... .I( _ai vw .... 'dâ� n.orir,là$ constituc'

�
'nà1s prestou comprom,_

O E "'AO P·ODE·. G''A''ST1áD' peraiifu '0' CongresSo Na�AOS ,U I� .

' &,,"
.. ' . ;AlI ci�l'lal; preSidiu .

a ·sessão,,. .,., ,'"

na: quáUda<le: de p�imeiro-
\ .

MUITO'. '. iecÍ'J�tárió; do S�nado, o se··

�n.ador 'catarinepse Carlos
• 0<ml�8 d�: Olive1ra', ·tendo c"

.

ato :,de 'compromisso sido
4dé{' Pior outró "catarinense

.

Q
.

t'�ador F.râ,cisco Gal- I
lQttl, qUEl, 'membro' da m�':'
M '. do.. 'senado, secrétarlou
li. séssão 'do Coi:}greSso. Na
qti�lj); '. go1epl(!.ade�' ri direi
ta. "dq' Pre�idente da'. Casa
�p ..",ch�,17i:l. outt-9' fl'!.ho r'e

Bêhte. catarina, D: Jain"
de".Ea.rrd� C�m:ata. Cardp
al:-Ar�ebisPo do R!Q de Ja-

'�*'Q'

x x x

Em ,Praga, nl:!- Praça
qe �ão Vençeslau, um ope
ráti.o

.

obedê,ce a uma ne-'
'�ldadé . htimana. urgem
te: 'Por 1st';" mesmo fica
preso' por um gu�rda que
passa., O �uarda orqena ao

�o�éPl' abotoar-se, Re�

�ó��é o preso: "P�
. Iria'

:neira nenhuma. Pelo m�.
úhs. b 'povo deve

.

s�ber,
quê não

.

lUi. preso por
: "'pr�n'!lllciamento' poUtico".

x 'x .x -

. i

I',;

...: Ulbricht, o chefe co

munista alernão, visita UÚl

'hospital de alienados.
Todos. reunidos, falam

eles- 'em coro' unlssono: "sau
gamos o grande estadista
:Walter U1br.icht e a sua

. c;lelegI!19ão". Só ó homem

qa �xtrema direita não diz

náda. Um: funcionário da
comitiva anotando isto o

Um� am'?�lçan6 pe�tJ:ll-. r'·.pergunta,\po;rque não par
ta. à. úm pÓlonês,. (lm, Var- ttclp6U da saudação. 'DisSe
s6vla: ··Digà.!mf:� :.Q�. rUssas Q' homem, "eu não sou

são. os VOSS0B,',:a.migOS, 'ou ;d@ido, sou o enfermeiro".
nov.os· '�rm&o�?'� Re.�po�de·

,

o Polonê�:.' "Que
.

p'er�upta. x 'x ]é
'estúpid�i Ilatv.ra.-m.ente, 'os -

russós' sãc) bS' .' ..�'os ,.' k-
.

".' Gr.ande· reuniM em,.

mãos', poiS oS·:, ái?#gos� à BerÚ� et.muPi�t8,. Ulbri
gente e$wÜi�'!';�,' . "":. '. chi' fa-z tÍní 'd1s�urso, re�ª..,.

t���o a' .�itua'ção, �econõmi-

J{lllOS' é c.oÀV1�dri,"·�
como contador pfiéW' : çi�
piadal$ ::..:. �ra ". 'pa.rtiçipi.i
a uma g�n4�' recepç�Q. rià
Presídêncía

.

'. qa:,�t>v.bji�
Pnpu�Q.r; �m· '�w';lipé�t,:

. '.

�ev�..o � ,:. cM�es .

preto ao: p�á,C�Oj ipn4� já)
eiãQ , servind� ',� :; ei4lt-
iails •.

I.,' �- .

.

.:.;
�

Jáfi�, d� a�9f�9.· co�
.a orC{el�{ �eb.i�., '!ll!rçpiil.-:
panh,a o' chefe Qp gõvet.áo,
�úa.r, �Ül: �êijqi�t!1 �Á�
ver&l-. ço�' o' eJliga.lUuor·
aineric�n�. �aaar .... <iP,p.ta

· co.sa � 'recpns,tnlçã;o
form.i.dãv;el ,q()

_, p��, .: aa
!lber....aq,e

.

corri .. q1.l,e,
'

�s�
sendo tíà.W,UIl:' 'ge,�ero��.
mentI'! � po�ú.�çjb,l. e,····fl,.;
nal�eute ,ÉÍElcl8..\.81t qtfe ·no
nia.s tardar gér;trQ aé �o�
anos a Hungria; . seria .. o

país' InalS rlco da ':14lP:opa
Qrie���l. �n.�ãq· �án,ck7

'

:l�
'�ntrQm,ete: "Carp.arli4a..·;.,Mi"",
nistr<5",.r'réS�4en�t q4é�., �
aquí ,o. cod,,i(j.or: d� Pi�d!).:�,
o SeAhd�'eq eu'fir', '; ",'

"

Dois pol1cta�"'e:om�i:",
tas estão de. gl,iarc;lEi,i: '�rtp

.

do muro . d�',Bé��: ,��
um ao 0tt�rq: "pi��, ;C,r
los, o que v9cll Pên:s�J.':�·
bre a· �it\l.'a:ç�cp: PQlit16a

.

na 'Aleman�·�ni�?f
Responde:�. 'pq�r6,:;'-;' i�M��,' . �
Franz a �sma ;,00iSà: 'Co; v t
mo v:X:ê".;iés�4e �() '.p�i- ,�

meíro: '''Si�to' 'Il\tinb; i ca:r�
los, nêste caso ,spp çllQga
do a prepd�r�te F' -·i . ,:: ;: .: ,

, '

')': ""
t

X X 'X
"

.. ,,'l

Cz. 'óit.' 5090. End. 1.log. DANCOR .RIO
Represeotàrite em Blumeoau:

Ladislau Kuskhoswki
Rua 15 de Novembro 0,0 592

(o 'andar, Cai�a .

.Ro�tal. 4(,7· S. 'C,

. � ."f(:�. �'r,••f� �'.",';-" ""'\_'::,::
,�, X X·,',:· "

--�-�--��--------------------������

�uNuÓ nos' :rUN-:.
ÇION�®,,-�\i �.f��q4·:'

.. ,

· Fr�l�tischek pe�l1.l1ta·,�. ao'.

'. I "

". .

. . '. � f . ',0 •; .

: , �'.'

, .�
,

,. ,- M'úsicas de Film�s"'::' :,: �; ..
, \;/. -,/

�'t',,)� ;;_,�;:�"':I"!'
O,uça': 'às. segundas, 'quar�as' t1:;s�tas-

,

feiras, á<J'20'h 30m, pela' Râdio Ahita 'Oar!
baldi; MELODIAS DA T�LA, pwpràin�r de

. OrivaicÍo dos Santos e da "Livrad� Ed\l:ca-

•
'",'O I

;_ "

çao· . , '.

----------..........-----------...'_.� . ':. �": �.

ATENÇAO .�. .

Através dêste Jorrntl, levo ao oonhecimêritO 4Q, sr: IX;).
MINGOS MARQUES DAS.NEVES, que.está. sendo .akim�.
dádoJ com urgênci3, no' edifició do "FORUM'" -da domâÍ'cij
de Araranguá, a fim de tratar de. assuntos de �ü,Ulierêsse.

Ass. Dilton PietS�h
·29-7-64 ,

. : �
.

"

'.'
.!

.•
_ .'

.; "',

,- :;t" ....

.. ..._
/'

.,Jc' .t:·,

"

.
,

nND�')'�,� .....

c6uebre a tábeç.a.,

, ,

.. ':

� .' ,

.

...,",

"

·t.
�------�..��."_.,--- �

ReS11vJrl SEU in'blema em'

'paças
'.

t.Jc�ssÓriDs patQ::"
. •

" �;, " ••. ,. jl' - ., .

;' :'

" .

r

... - . "

). ,A Ehêiclo.pédiã· que fei

NIJ,�.nid.â: por 'lh1ia· equipe
d�, zd8, itlte�éC�U��J nM SJ

s� iitU�6d dos arctuivos dá
i.l;nóicl�pédia ·13rítânica, cO

mo.; tsmbém
.

de' sua expe
riência . e de' .sú� renomSi

d�:. té,ci;t.ict;. Seua editores,
�e$tt've.i'�·· ettl. J!3rasilip.. a.

fi�' d�: oférecer' àS Biblio
tecas do "'álácl0' do Pla

,nAloo,: dei 'Congresso e (:)

SUPfPInO Trib:U"1al, _

. um::o
ooleç� trom:pleta; 'consta�,
-te: de' 11)' volum.es.

fo(klWagem"�.winiS � Ford _- Dauphfne e' Si�c��. �.'.,
Além disto SUL ,PEÇAS,está pr9Porcionando(desçon� ."� --

.

tos' ilôs'.seus:djstihtôs�'clientes:de' 20%'·
..

em peças e �ç�SSQriQ5•
, '.

-.
- •

•
" .',. � '-o '}

-

�.. '�'?: i,

,

J

·Ga'-

�',
'

. f'

'.:;:L,�:":':O.t·.d'·,O;·n...<�.'.• ·,..'�..

'. 00Ia.,:.',...,··,'·""-.c..bôiado,<:.:,Z:._��.�.,d__ .

êl�, �li., Sob�tudq,,'a 'J)Oe�, Mas "1Í�
.-- � 4.� �,.•• ......,..,. ér�' ápena:s;,cU5ta: ,qiie "deUtâva de, tét.

:'i. . ,�( �;','�.? ,�F?��� na :.f��ra ..�a',
'

:.�éua: :, �PJ'eSentávà: á 'entr,8,da
, ,;,;': ,�::.'�s���: ��::1.'e1��6 .�f. .' dettWt.lva, �a::Q 'ihêú; 'a ci1;ie ttido "tk;-

" .,�,·,de.que é. sóCjO:cvitadeio. e iii:Por",riêr,toe,4�er;a':':��..a·biÜz�ção de.sua.

....,.,'..•.' ..... : ,', .,�.��.·."e..,. Jl::�,..,;.....:.,"�.:t,�,·;...:'.:r,::�.�.���!.�,.'_'';:-.�."';.d,'oe" pO.Mçã.q SoCiàl�cOil�equência qe seu' des,:,
� -�

,

. ,a��!'tI fei�ei '�of.1i6::.m,Í!;1>rlmonlar éOin' a: :-�fu$.
, : :'�ttifi,)",'6êj:úiilte',�tr�;óQj,' nutralnelrlSe fQ-�u··:irrer..et1do e desas
: ",',;bjJ��,,�, '/ :', :�. �- '.:,". ,:

. .".txaàõ. CãSá::úÍe»tô':'cóm, O1íirl.iüa CatQnna�. .', ,.t ".,-" "'ri.
-

)1" -

\
"

.', '
"

�
-

t �
�

• I'
•

1"
, .... ". ,

.

," '. " : dê Castro, tUM dé'.médico Lustre melfi-
:

'

,
\

.
r:,

_

I�
• - i ... ,·�' <. _'

.
. r,

.', � ,,;'
,

'_ '.", _:: _� •

'" \);,
'

.... ,'
,

, :. Não '''�r.ed....... ::' .;\ l' ,e : � '. ".' ,bro do. �nS�itul;.o: H1Skrl�o'",.

.
..'. ,:",�_, �..,., -,ca:r�,'tll()S ," ,confi:�des :., .. ,. '\ :. 'c'

< '. .
_ .. C; .de 'luem' se atreve; iiéste..

, $oda,ÜéiO ,iro.':', ,'., Esta .[aç�o. lóg,ica,� desde. que. basea.
go, . d1sct'e�:r,'� n�me da, 4�emia, da, como é de . crer, nó cónhec1méntó
L<ataillleüse de' Letras, 'sôbre .8, Po�sia do dos fatos arguidos, é bem dé admítÍt-Re
maidt dos vateS�: marành�n:Ses, que ,ve- para a !1ceitação; -também: como certo
riha ele seguir �' inesmos call1i:nhcs, <? s,�,,}-lfnte de'poime:-�to que se lhe se-
'sempre paizhilh.à�os pelds,es'qttOr�, ele�. ,�. gue:;:"O fato é Clue e,:;tava destruida ti.
vadü& à categoria de. CrltiCós, quando

.

sua \Vida:, ,a da es,õsa,' e' a' do bem-a..ma
pretendem,' v!).scÍlllÍ,3,nd6 'de�me<lid,a':-.· da j:listante. -Pa,ssà. "8. procurar um ali
mente'. � �da dÓ�L ,Poetas, ',I9Cupietar� v�o, 'úma , diSt;r.ação no est,údo" ,-' ou
lhes a· persoliaild�dé de, estigmaS antes '

. como· dir!� .' êlê 'mesmo - "a eS1uecer-
.

do que de quallqades' dignas:.çle co__sld;;:;- me da'. realidade, com as ficções do ideal'
ração, disseeando a tal ponto o homem

'

dirilÚnao�se ao amigo Alexandre
em suas caracteristlbis bálliis, qué '0' Téómo de Clirva:i1o,. LEal ,que � con
reduzem a ,uma ,espécie,.de' :tq'ssil, 'me�'7 • forme p�iaYras suas ainda - "melhor
mo 3:ssim mutil�dô" .• " do que ningu(m' pod.e' sondar os arcanos

,

i5oo, .

a meu .ver, para nada a:pro-,' da minha' consclêr.cia" e ao' qual "não
veita. '" ,. "

,
.

.

"

. será qUicil • 4eséob;ri;r à pagina 14 da.
Em seu, ";Informe :s'ôbre 'O..lWltlem e \

. edição SarruvQ. de 1950 da!) dbraS. C6m
o p�ta 'GonÇalves: i:>�i,. '0 .srii-.. �árío p:etli$ d�� GOhça:IVes

.

DiaS, ,perllÜte à.
da Silva .BritoJ,.a .quem: se 'déve: fazer a· . hiólogo �m liêéitável . C\:>llclilsáo; de"
jUStiçâ dê: ter ;�Xt'erna9<) ..cona.iqera;QQea P9is, de :a�ntWu: (lue o ·�ta . llàSceu
de ordem psiCôlÓgi�' uhUtb. relevlintR.s

.

sQ.b o sigrió da.' fllga:, "FUga através do
sôbre . a atttUde' do Poetá 'eln' face· (te

..

ésquechneB�: 's)ol' meio de fUdes tra
su� desventúra, atnorosa, rião: Ile . 'exihté

.

balb.os", -�m:Q e�tá � à. mesma página.· 14" ,'� . , , . .' " ,

cdntudo., á.ó vêzo" CQndenável .. dós, ci"ítí.:. e que se CÓIÜormá,' com o que O· pró-
'coo; d� se entrega,rern' á. ,�cÜ$sec�ção .. ' pdb pOet� 1 decla,ra.,; '8: Um amigo· e que
clamoroSá/ pouco: S1m.P,l\tica,; e, sObrétnélo . \'etn a pAg41� ."is; '. "Mistura-rii� t\J.do
inú,iil Pot ,1&so;' é. de'iàmentar' que .10 isso, cQn{..prOOe\lWoÇ6es. de tó<;{os os 108-
lado �e cónCiei:tu�a obset-vação .S9bre. o tantes, com desgoStos tá.:vez bem 'sério�
prcêdimentd �. GoIl.çai� ..

'®, "logp
.

com t�daç,ôeá.· .CíU.e ,me d�ixam n8Jlna
após' o des.a�tr�·; turioro� .de .;s�; �dri.,: JIma ,�t�fetà: de pesares, � conclujrR:
'esmiuce' ô, bi6��()" certák· ,attt:tidês,

"

qur . ,� qUe, Si' êS4 ���ta't�urt�âncm de estudos
.
cerehr1namehte-ihe 8ãp:âtr1bUl�·,e qua e ,trabálboa �. IPe ,b�vart_l nem o a�u�

,
em 'c:o�. ,a.l�m,à.' éôn:triPQem. 'pata 1)' da clênci4" neDl:. q . attlôr .00 glói"ià., ne�

retrato. fiel páiec)iágico' de tãó ,grnnde t, -amor de aÍ<-.àJlçar. úni filÔ qu� já nA.'
hóment. éi� le� . 'qtie o· BraSfl tem. ci

.

terthdí.' niLáS ,que os- tol!lO shÍlpleSmentr.·
fr,-:" idade dê Contar ehtte'� �w._ �ái� �mó u,ril: m.eJo' c}!fuiatar t.m 4e subju....

ih..._,rés filhos..,
' ... , .. _. . ga,r, a, t6QcLo cuSto �))e��tó,..

No< prlmeil'o \caso; sentlino:-hes' fe- .... Até Ui 'sen*se predonllnar no ,es
lizes .ao ler depoiineÍlt� Cdirlo o .cilie se' tudO· bij)grMiéó:"dO- nóSsO malOr tndia·
segUe;" aHnhades' 'pelo

.

s:r;u-� ··,Mirto cre, . �ta, ;um.. 1pf�1-lXO de critica eleVlLdn
'Flrlf�' �'�té: ês$,,.s; draniat1.�ps .. epis:5d1os 'pará é�)llcertti�ção', exâ�a .do mesmo no

de paixãO, 08 intetê6ses . de' GdnÇalveS cenMio' das. :létraS bht5UeiI'ás� o que
Dias são' preádníinanteUilinte 'l1�iá'rios 'ócorre, infellzulente; J;lRS páginas Sé.:.

'Esta.. :vóltãdt; 'pa:ra ã' pOO�ii.__o. 'jóirla- gUrnteS,.eril.qüé',se proCUt:a dedU2!ir, c'
.

·llsm.o, o teatro. Depois'; pasSá: ir bcupar "� ..c:",,, �0 Ír:>ó;;'ta. si+·uá"Õ!'S· c6mprómeb'
o lugar' prittclpai fi históri:t é a 'atnolo-, 'dotas, em qUff se teria deiXado envolver
gta'.. pei'dendô' Ana Amél\a, corria estas, por exenJ;p,o: .' . .', .

.

ta):nbélu: ti �Ôsto :p,élo vlver'.e .. "(éontinua n�;,�'i: ;:. ó\,n��et()- ;;
"""',......_IJi'ÔI!"'......."l!'!

, ....:-,. .,

""': 'i , ;I i) " lf ...
�· "

'��'." ,I '; " ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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QUASE UMA GRANDE VITORIA POSTALISTA .'. . ..•• ;. , .. ..
'''f.i�r;f�"''; '("����i."".��._....,.� '1ft ,,� l' .."!;

lV etrc pol ' jJ€,'dio por 3 x' 1, Recgiu e Ven'ceu:
Um embate que se pre- redundar nos te tos com SllQ. categoriá" muito embo passar sensacíonr lmente reíra, o .ponto vítortoso. ,Fi- lugar, é elemento dE: de- --.------�-----------

nuncíava f�cil rara o que o timé dos . correiol:t ra:
,
jáo tiveSsem6s .vísto por dois contrários atirou nal: Metropol I 'e P.Jstal

Metropol, apresentou um empatou, desei:lpa..toU .. <e atuar '.muito melhor. para vencer a perír ia de Telegráfico 3.
'

transcurso até certo ponto eo�ócou-se em' 'iantaiem
.

RUQens, consígnandr ó ter-
renhido e equí.íbrado, ten- dois tentos, íste ,no�' úUi- OS;: UNTOS -.

. "ceíro gol. Primeiro tempo:
do o trícampeao eatarínen- mos n.stantes, da fase' 'h'li- 3. x 1 pró Postal T� egráfi-
,se vencido pelo apertado cial que assim lhe, per�n;- '0 'po."'t'O' .: ináu�i da co.' '.' ".

escore de quatro tentos a : ceu.
. ':', ,\.') >;: i,..tet�s$ante·'P(;rfia, "nasc<:Ju

"

Na segunda ,j fàsf';
.

Io�o
t('s, após estar em des- As coiras' e�tav"'!I,I: ;ret9.8 . aos,�,ttês,.fu·i�·l,l:t�s: de' ' jQgo; de Inícío fomos .rot ando a
va- .tagem no marcador, paca o tiri:ié:' de qriCi�}":ra .. q,U��d{}"�dureirà, de' pos- recuperação, 'lé�ta nas' se
pÓ:.S o' Postal "I'elegráfico qU0 S) veio a ac l'tar ,'após \ 'se,'�do balão: de êCl11ro: com 'gura, do .quadro vtsítar-te.

\
Jet ava a' melhor -por tr2s a co:'�qüist.a ' d� .;

.

se�Urido " 9!�, :a��a."çou �e:i at;:Ss,�rkri- Caltta, recebendo d(�,' Ga
tentos a um. te' to, márc�do de. ·pér;�. ti-âr';a: ?rei'Í pe::ri�óSà'a<1Ver- lego, atirou de eab- -;a por
Lutou o ?Ost9>' 'com fi- Dai por frê"re,'o con':ti:;:t;o' s.�rià. 6..,:!�t(h tortê'no carr- cima do arco e' caos 11 mi.

bra e e+tus'asmo 1'e.:1o;"1'a- :::,e:'s-0Thl o triufc que veio to dirritl) �'9��ha�do� des- nutb«, o zagueiro' )\Te'Y dos-
do" e soube a"n.l'c'V":i�a, U$ de torma 'se"sa�.;:"i"à.l,' c�!rl ?���rird P:,!)OVEI,to' arf1llei:' têz uma" "tabelínhr ": da
fal�a que rão toram .pou- ,'.oI, te' tos re'ãrn :a,:-cs" aos io> Valm()r,rq�e não.. tevê ,dup�a. Id2sl:�

.

M,a, 'Ur7kt.
eas ,,0 ,:etor de"C)",;sivo Y'lG- 34 e �5 "'mi::ütos,

.

'.quà:rdO te-m}.l() de.,.e�:boçár o' mal;:; Fê-lo sim, mas co:n a llião
iropo�ista, vindo tr:s· a entã;o pode demo IStrar la ",.leve 'movlmer.to" nara um � dentro .da áréa p, rigosa,', .

.' saftO', a.;.)é��s ,iieomnarihan::' marC!lY1í:fo o· árbitro peri"l-
. ;

.

.

. dó/:, a' traiét'ôf.ii.
'

da' bola I1crade máxhna" a q; 9..l, co
" cotn ��. óll;:o� ;';0 'ch;;te" a brada, por Halpilton, trans-
·

n(;�� ver'pa;rêêeu",:uos' de-'" fo�mou-se .no 'segun(�o ten-
f�s8,vel.: ',' '.

.'

to dos alviverçIel': ..·

o jôgo prossegue e ma'is
adiante Walter. atirit '. '. por
cima do arco, o .mes nc:> .fa-·
zendo Calita nov:am( nte. de

cabeça, Forte bár;>,flÍnda
verifica-se diaiJ.t-é ds met.a

iPostaltsta que :ror P�ti.CO
não tomba. Aos 3t1. mi

nufos, um .lanç:,úner-l;o : de�
Montini' encontrá. Madu
reira . berp. colocano, que
rápidO. entreglt a Idé"io .que
fulrp,ina nas redés, Estav.1
empatlJ,da a luta. mas me<;

mo assim. nãó estavmn::<;a
tisf�ito os. visítaIltes que,
em nova e 'fulminante l'ell,

ção, obtiverg,m, ,um rÜil'l�
to ,aI1ós, através de Madu-

49· \NOS DF. LABlTTA

CONSTANTl EM PROl

DF SANTA CATARINA

'10 SETOR OOS ESPORTE�

Protesta o /Júv�i conirá�il decisão;d�"
F.C.F� qu? apontou o··MGfropôlrepre- �: '14::mtriutos Rubens

· de�f�z, a vai1tage� metr;>-

senf.ani'e ·de Santa,·Cãt8..
� rinit

'

P�l1�ta.pata:·aos 28 minu-

tOs: :'dtS€mpatar.
'

..
Em am-

.

T B" "'
"

. bb&'"os terttos' fa:haram o

na aça rãS I :' .,'goleiro'Rubens' ��o. zaL'u�i-

A p'residênéia do Avaí Fúteoo.'I ·Ch.)� :; Í'a"$'ilo'to, ,êstê encarregado
-..... .•. d;� '4gÚir�Qs Ill:l,l;'�os' dQ .!leta-

vem de enviar Nóta Oficial à impt�n�; ::; ia .

cante que se 'infiltrou pela

'propósito da de.cisão tomada.' p.ela Feclêra�.a,-.:'c def�sa: ,act-vérsirla 'com re-
, la.tlV�: facllWàdê. À�s' 32 .

Catarinense de Futeból, designado a' equipe éhécb�eo;'quâ:se que' àssi-
do Metro'Çol para representá-la na" T�lia na;ütvà contra:tendó defen-

, .
" i41d() esp:etâ�tiIar��nte Va,l-

Brasil de 64. Qualíficou a diretoria d� dqhe mÓr Ciqe ,d�svi9U a boia

mais v€zes campeão cata:dnense, di!' arbitr�'- ,pa:fà 'escanteio:' AoS' �7 mi-
.

. ". ,. ;. nut9s. Ma4ureira atirou :.la
ria tal decisão e lançou de públíCQJ). seu p�()-' tfiy{ e. a� 42 Guará após
testo.

. ;'" "

'
c

•

.., ,.'
•

'.

me que se avizinha.

1° lugar :_ Dú'ile" de
A,gôsto' com � p;p.
2° lugar - Caravina do

Ar com 4' ,p;P.
"

3° lugar - Paula Ra-
mos com' 5 .

p . .p.
'

,

4° lugar' _, !n(lustrial
com 6 p.p.
° lugar - Atlético' com

13 p.p.

Caxias 1 x Gual'a>:ry 1 •

Baependi O, x Est�êla:2
PRóXIMA RODA:>A:

Estrêla x Palmeiras
Usaty x Baependi
Olímpicó x Tupy
Paysandú x Atlético.

ZONA TR�S: _ Em 09,
noinhas:' Botafogo O x Pe
ryO
Em Pôrto União: J'uven

tus 2 x Santa Cru� 2

PRóXIMA, RODA:")A: _
Domingo: Internac�onal x
Botafogo

.

Santa Cruz x Olinkraft
Pery x OperáriO ,

Juventus x Guarany

1

REDATOR
, Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAIS

J

MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA '<,

COLABORADORES
..

.
.

RuI LOBO':'_ 'MIL'roN F� A'VILA _. ORILDO LISBOÀ t
M4RIO 'IN�ÓIO ÇOELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

.

ABELARDO ABRAHAM
I

4x31
tesa.

ARBITRAGE)I
.

Com ralhas, na maioria

,prejudicial ao Postai, mas

sem' as. mesmas " ,influi.rem
Tenente e. H!,tmiltrm; na . na 'corita�em,· híncíoneu

zaga; :Sílvío; . na
'

!inha do P3,. dírecão do- prétio ,1' sr,
. meia do: campo e. Madurei- N'lJo ,Elizeli .da ':Siiva. .sua
ra , e" Galego

'

l:}a Ilnha atuação' não, passpu deire-
c

dé. frent�" toram os melho- ,GuIar: ,',' "'. .'
'

.•
'

res do
.

quadro . vencedor.
'

,:, QUADR:OS .

enq�arto que' no vencido :iiETRQPOL ..:_ 'Ruben::;;
pontificaram

'

Va�môr, -que Mottni,' Piloto; .HamN6n' e
realizou um punhado 'de Térente;,", �.ilvi'ó::e N�di:r;
boas defesas: H�L�oldó, Ba- 'CaUta, Idé'sio, Madureira e

bá, Gllará, Rubem' e q!1e- GaIf'iro. '

checo.' Não . C0riveú2eu a
. POSTAL _;�Voini6r .Ne-.

;ub�tituição no quadj;.(j }o�'· ry;'; Hároldo, Bezerra e

cal, uma, vez q1if! Cabeça,· Checneco; '1'e�ê Aiíllio;·.B9i�
não ;vbha:.,ataan-Io mil e , !;já, Ca1)eça (Walter);, 'Ru-
Walter,. que emrpü em .se'.! bÊm.'s'·e Guará,:

.

. OS . MELHORI:S,'

---_.. __

..
_ '��', .

SABOROSO�'
.

sO 'CArE ZITO

PREU�U�AR.
Como pr,eliminar;- 'pelo

certame iuverlil da cidade,
defront.aram-�e'

.

Atl�tico e

São Paulo.,,7 x 3, para 03

atlet�canos.

CAMPEONATO paULISTA
DA la DIVISãO. .

Série Men.doíwa, Faiç�
.

. Em .. 'Barreto -., Ponte
préta 2 x BarrétoS' 2

.

Em Jaboti�bal - Jatlo
ticaba(0\ x Fiancan� O .'

.

Série ,jo�é'''HepÜ1nio de
Moraes Filb.Q: , " , ,

.

,

Em votuporanga. - VO

t1iPQrangu�ns� ,3'" x ,C�
rintians'de' i>:rud�Iite' 3
Em', oSvaldÔ YJ::uz ..-:-. 05-

valdo :Crwp:2 .x.,'!'upan o,

.Em 'Rio Preto -',,--, R.io
Preto 2 x' sÍi:Ilta .. ,

Crúzen-

se' O
Em Marília, _ Ferroviá

ria de "ASsis' 2 ':li 'são. Êen-
.ti), O

'
..

'

" ,.,'
.

VIa""'TAça B�i\�IL .

-

'.

Em M!,l.liau& ":'_ ..�PaYsân
duo 1 x Nacional' (I"

.. , .'

, Em Vitória· ;_, Rio.Bran·
�o 1 XC Goitacaz 1.':.,;

,

Em Goiania: -' Vila ,No

va 3 x CrYz�ir�;:d� Sul.1
.

CAMPEONAT6 BAIANO.
Em Salvador . ...:.;. }lpihin

ga 1 x Fluminenesc 1'. '

CAMElPEÓNA'rO.
PERNAMBUCÁNO ' ..

,

.Em Re'Cire .:,;_, Nautioo _ 9
x cent�o L�nipeii'ense o '

Em Caruarií - Cenk:xl
l' x Ferroviário 1. '

AMISTOSO NA PARAIDA
Em João' Pessoa - Es

porte Recife 1 x Botafogo
local O,

AMISTOSO NA ALAGOAS
Em Penedo _ Penedense

O x Vitória de Salvador O

CAMPEONATO PARAENSE'

_

Em Belém - Clube do
Remo 2 x Combatente 1

AMISTOSO' INTERESTA
DUAL EM MINAS
Em Juiz de Fóra -- Tu- .

py 4 Campo.Grande 1

,
. \

CAMPEONATO PARANA-
ENSE':'_ Z01\TA SUL - Sé:
rie capital litoral .

Em Joaquim Américo -
Britania O x Agua Verde O

CAMPEONATO' CARIO
CA JUV1);NIS
Em Genel1j.l S�vería"'o

•

-:- Bot.afogo,4 x São Cri.s

tavão O
Na Gavea.- Fla�engo

3 x 'Olaria O

Nas Laranjeiras - -FI.u
mineT'se 2 x �ortu.g')lesa o

Em São Janu?no ...;.....,Vas·

co 'da oama 4 x Ban\ni o

Fin "'e�xeira de Castm
,Madureira ·2 x .Bansucesso
1

N.a Rua. Banri - Amé
'. rica 2 x Ca�po Grande 1

CAl\lfPE0NJ\'T,() PATTUS

TA DA DIVISãO ESPE

CIAL
No

/

Morumbi - Portu-

Placard Esp-ortivo,doPaís .

CAMPEONATO CARlOGA
"

Em ubetabi - Uberába

D'É:, ASPIRANTES ' 2 x Pedro Leopoldo' 1 '

No Maracànã·- Bangú Em DivinóP91is. _.:. Gua-

2 x Botafogo 2 rany O x Atletico 3

�m Aiva:ro Cha�es
. Fluminense 2 x Canto do

Rio O

Em Teixeira de Castro
- Bonsucesso 4 x l\1adurei
ra O

COmo, se sabe, a F.C; F" �te, a .. }>fcf)i- :Em Sãó Januário.':_ A-

" �

ximidade d� �isp�ta d� ::ç�}�r;:iSíl �. �eeu-. , ,:' ;: Duas,a1racões na Noitada :�ri�a 1 x São Cristo-

,J ", ,,,,sa do MarClh:o D13S pâtã� disputar lpn,J9!J1t; ,',.'. ' .• .

- ..

'

.

C�PEO�ATO CARIO-

neio eliminatório para
..
desigh�ç� 40,'.' r,',e,.- ", ". i,'.' 'sa!·onrsf.a d.e: h.oJ"e' 01" CA.DE PROFISSIONAIS

-1, No Matacanã _ sãbado
presentante ca).adnense" elit,ré' o qu�dro co.- o. cl;I.m.pepnáto 'de fút.ebol r sificação, 'fá�erido O" men- _ Flamengo 2 x Olaria 1

) ..J d
'

'1-1-
. r 1\ rr J l'

.

d" C" .,'
" ; de $a:ã(;) da. riúitropoie ca,- tor�s' pauIílinos volt�,rem a No Mái'acanâ - domina0or;ct'-o \e .. ,Bla1. lÚe·topo... e·. ncuma',,� e ..... ; ," '""

" . ..
. '.

.

taHhen��, viri 'ter seguimen- ter a esperança' de alcaü- � l3otafogo 2 x Ba'1gu 1
: Ava�, resolveu que este últim� n:ão?atr8vessa '�to',:: bp'fi,: li

.

ié�lização de' çarem o. Tetra Caffil eonato Em Alvaro Chaves

boa fase. não podendo. 2�siín.·, rer:r.esen+3r • màis '.du�s": pa,r-tid1Ís' a se-, dã
..
cfdade.· Flumi�ense 5 x Canto rio

.

., r�:.,�esdobrâda's: na'. 'noite Esta rodada' foi trans- �'Ri'o 1
condignamente o nosso fuü�bol. ,A'. tare.Ía ·dê'.'hQJ.é no estádio Santa iei-ida da.' Ult.ihia. seita- Em. Teixeira de Castro

caberá, assim, ao t�icamreão h'am-va, v�rd€ 'catái.'inai: "". ',-' , teira ten'dó ell� "Vis ;8,." as
'

_;_ BÓf:lsucessó 4 x Madurei-

aue está em con àjr-ões de brilhar
. r�Q;: ce#�-, '. '.��' prellimriar,·. a equipe chúvas que d€sabal' tm' -em 'ta O

..
"., ,

•

.

cht;Cartoi�'> . que vêm -,;e nossa cici�de... :.. .,. ,. : E� Sao, Janu§no Améti·
.' c��jttiirido 'na grande a.';'

'. "'.,

,.

"'-ca' 2' x São 'Ctistóvão 1
,

'tiagáo ;c·dó· returno,' datá E' a seguinte a ,�olota-·

Na íntegra damos a nota .ofi�ia'''d�'tA- .. :co�1!)áte. 'lÍ,ó:-Bôcaiuva,' em ção. !10S primeiros :po�tos
y , '

,...
•.

. qii� :)ttaireée 'éórno, favorl- do 'cert�me' regi()1�al de
vaí Futebol Clul:e assinada :çe'o seu ":pÍ'�... ts:.·,' .,.

.
" futeb01 d� salão.

.

. sidente, O esror:ís�R Nico1iIio 'Tanetédô� .:,�: .�:;�
"

.. ._, ,�::.';>.� . :�çi:"," inatch de fundo, a

• . •
,"

.'
< ••.•�� •• "''1

.

repÍ'�ser<taçã,q � do Do�e: de
A NOTA OFICIAL DO AV:}J.�:

..

Ag0Sf,o vai,. tentar a reabi-
.

'. ".', ..
'

tit1çÍí.o áIlte'Q Atlético a-
.

.

,. <. ',:";' .�.�. p�,� del"rota. .··in'esp�.rada
Tendo' conhecimento 'de�·;qüe';"p'Qr.'éx�

,

sq.fiiilila. :�nt� �o' 'c�rto-
I· .' 1 . b't·

.
. d"

'. ,,� ,.' 'p'.' \: .:�,. '. la� quar:.dOi.perdeu a· inven-
C J,lSlVO e lrregu ar ar I rIO '0" �r. '

'. '. ����- cib�C;adEf- e dê�cendo dois
dente da F,ederacão Catarinerise (de, Ftit.ehót' pontos' 'na.: tábUa de clas

foi o, "Avaí F . C .

",t fe.Hdo no légíthno;'di�.�iio
.

,>,.,,',..
.

. .

qu.e lhe cabia de disputar � :"r�ça' Brasir! "-iR":-':ê':"-�s'''''''u�-ta-'d_''''o'''''s':--'d-e--d�o""""m-f-ng-o-'�'o--e-'o";'"
......

C-:;-;m-'�
no corrente ano, esta Pre,sldenqla .. �ente:::se: ._, .

" .

- ...' -

,,-

no dever de lançar de pó.blico o seu, prote$- IlfOnato Cafar=nense de Fufr:bor·
to, de.ndo assim uma satisfação 24'>S àssoçi,a- 'Foram:08 l3eguintes os

'

dos torcedores do Campeão de' Futebol ;da resqltados que apresenta-
ram· os jogos na ' rodada

Car;ítal do Estado em 1963.
.

. que paS§ou: '

A atitude do Presidente da ' F . C " F .

'.,

ZONA UM _ Ferroviá-
.

rio 3 x Avaí 1
nãe> se coaduna com a expectativa em meio Guatá 1 x Imbituba o

da qual tem sido súcessivamente reeleito 'pa.-' Urussanga o x Hercílio

ra aquelas funções, inclusive pelo voto avai- Luz O
.

.

-
. Comerciário O x Marcílio

ano, que lhe significou sempre uma irrestri- Dias o

ta confiçmça no critério com" que vinha até' Bar,roso 2 x Atlético 1
. .PQstal 'l'elegráficó 3 x

aqui promovendo o desenvolvimentO' do f'J.- Metropol 4
tebolísmo catarinense" PRóXI!'4A RODADA: Mi-

b d li 1.. - nerasU x Figueirense, qua,-Ato que não' somente' a erra· a "flu-Cf ta-feita em Santana

de! conduta daquele dirigente, atenta fron.. Di,nUngo: Em Florianópo-

I d
.

, lis .Avai x .Metropol·
'

ta mente.conha. ispositivo estatutario e :e;m. 1mbltuba' _ Imbitu-

:mais do que isso, alija O' futebol flO'rian().� 'ba .� MareUiQ Dias

'litano dum pleito em cuja participàçãO' h�-' Em Ç}uatá. - Guatá x

Ferrov\ário
veria que evidenciar-se o esforço dos dp.. Em Tubarão - Hercílio

portistas da Capital de' Santa Catarina. LuZ x MineràSU
'.

d
Em I�jáí � Almirante \

Sem dúvidp., será êsse m:?is um .os gr�. �. �w Telegrá.
des sacrifícios de ordem não 56 moJoal,'1ll$ .� "

também material, a serem, superadoS pelÓ$
.

x��:w"'- Atlético

.

qlJe, em Florianópolis, tudo fazem p�a ele.
var o nível e O' bom nome do futebol

.

��-'
dino.

iQNA ,OOl8·_, TuPY' 1
x A��tico:...l" na', tarde de

8áb�dQ.
.

� . .:... Carlos Re-

· 'n"�J i� ��e4'a. O {

gl.l';!':a ,.1e DI'S"'ol'fo 1 x Es

pOrtiva de Guaratinguetá
1
Em P,,"'st"p."'te 'PrIlMp."\te

- .Prl' ..Jt;'.... t,tna.l :ir Sa,''''tos 1
Em 1>iradraha l'i cip. no

vembro 1 x.São Paulo 3
Em Arara,Olll'fra _ Fer

rovJ4,.ia ? X. Ap1'5r;�a 1
'F,"YY\ R",,.nt'll;)hA. _ �f.í('\ 'O�n_

to'·? x GU!irany de <;lam-

}\Tj:l. t:1'�R .T!'I""";. - .Tuveil
tus 1 v nn"ercil\l O
Em 'P!'I11r1i _ ,..Tn,.np.s!;e ?

X Corintins Paulista 1

. CA1I��('\1\TA 'T'i) G.\UCl{O
Em 'Pn,.tn Alp.OTe _ r",

'l;prn!l.l';nnll.I' O
.

X Gl'e'lltio
F'l,t ..hl'l 'P"...tntllp�r"'''''Rp' O

Fm 'P;"nt.l>R - Fal'rooi
lh1!.? y 'Pr".<:l1 ::I

Em' r.e.,nll.s no �ul

P.'lp'n'II""''''O t x li'lnrl�';;o 1
.

En'! S�.n T"Ar"''''\do Aymo...

ré' 2 x Guarany O

ZONAQUATRO: - CO
mercial 3 x Alvorada O, jô
go antecipado pára sába
doi

Caçadorense 2 x Vasco

da,Gama 1
Atlético 2 x Cruzetro O
Sadia 7 x Imaribd O

.

Videirense 5 x 14 de Ju-
lho 1

Hervaleri.se 2 :x ,!forino 2 CAlI�'Il'''?Il'A'rI''\ 'II,"",�O
PRÓXIMA RODADA: - li:� .p",('\ l:r.. ,..I�"-t.,, -

'

14 de I Julho :ic �adi2 Crt,?"�lrn '7 x ""fa<'i(\....á.l '4
Cruzeiro x Hervalf'lse Em S:ibn,l'â. - Siderur-
Alvorada x Caçac10tense gica.? x Amõ:r11'1!. O

, Videirense lf Atl'étieo Em Uberlandja .:._ Uber.
\'.:::W'�;' \'.

p,da:�Oam�, !':!:.�lànd��. 2�lCl�mecrata· O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Im,posto de Renda.

Hovostipos
RIO, 27 - A lei que mo

dificou a cobrança do, im

posto de renda, sancionada
no diá 16 ultime pelo presi
dente da República, introdu
ziu importantes inovações
no que diz respeito aos aba
timentos'e deduções faculta
dos ás pessoas físicas.

•

abrangendo também as mo

dificações sonegadas na

lei que acaba de ser saneio
nada. De imediato -porém
podem ser apo�t�das algu:
mas das principais' - inova
ções relativas á cobrança do,
'impõsto de remia d�s pes
soas físicas,

Abatimentos, NQ�oSEstas inovações, bem co

mo os demais topicos da
.

l�i,' estão sendo objeto de:

meticulosos estudos por par;
te das autoridades ,físcais,
que deverão, dentro de 60

dias conclui-r' os termos de

um decreto que consolidará.
toda a legislação sobre a co-:'

brança e fiscalização do ím;
posto sôbre a renda e pró
ventos de qualquer natureza,

'\'"

)

.Uma ,das modificações
màís importantes está in
cluída no artigo 14 da nova

lei e reza que as pessoas fí
sicas poderão abater de sua
renda bruta, nas declarações
do irhposto;,20%' das' quan
tias aplicadas . n�, aquisição '

de títulos nominativos da
divida pdbIlca ,federal.

'\' .

FOR M-'IPl AK-i ',,-, I

/'

-" Fabrica de mesas 'formicá, cádeira� es

toradas em plaStico, conjuntoS para' baTe�
Rua 14 de julho n. 160 _. Coqueiro.,

próximo ao (Estaleiro Naval).
Linhas 'Modernas ,_' perfeito ,acabe,

mento.

Faça econômia
te de Fábrica,

comprando' diretamé,�

REX-MARCASE PATENTES
Agente Oficial da, Propriedadé'

Industrial
Registro de' ,mar-cas patentes 'd� 'invenção
nomes comerciais; títulos 'de 'estabêledmen...

to, insígnias. frases :'de' propaganda, e, tmirca'g
,',' _."

,deexpo� :

Rtnf'Tértei1fé-;"'Silveira,-29'':_:: 1e 'áridâr, -
Sala 8 -. Altos; da . Casa .'Nair - Florianó·
polis _' Caixa Posta19'l:� Fone:,3912 .

,

e abatimentes para
p,essoas físicas

As pessoas físicas poderão, plicações na area de ação da : especialistas da Delegacia
ig-H""lrrente, abater 15% das SPVEA; e, tínalmentg, 4.239,' ,Reg:onal do Imposto de Ren

quantias aplicadas na subs- de 27 de junho de 1963, que da de São Paulo ..Resposta
Cl'Lç;f10 integral, em dinheiro, aprova o' II Plano Diretor da .dennrtívas poderão ser' da

de ações nominativas para SUDENE). das apenas depois de conhe

o aumento de capital das Cumpre observar que, an- cido o decreto de consolida

sociedades anonimas, cujas teríormente, apenas II-s pes- ção das leis sôbre imposto
ações desde que nomínatí- .soas jurídicas podiam' optar de renda e das 'interpreta
vas, tenham sido, negociadas pela aplicação de 50%_ da ím- • 'ções oficiais do Fisco.

.

AI

pelo menos uma vez em ca- portancia
-

devida ao-lmpos- '�ns. acham que se poderia.
da mês, em qualquer

.

das
'

to de renda em ínvestímen- ,'com:!derar despesas de íns

Bolsas de Valores existentes tos Industríais e agrícolas truç'ão tanto as taxas esco

no País, no decorrer de ano- nas regiões <1:> Nordeste e 'lares como os gastos com li

base. da Amazonía. !\gorá, as pes- vros, material dídatíco, con-

soas físicas. poderão investir 'duçào para a escola ou até
• I J. _..

em projetos 'daquelas' regi- mesmo com uniformes, nos

ões, estímuladas pelo fato estahelecimentos em qUe es

de que as imp�rtâncias cor- tes sejam' obrigatórios. Ou-'
,

respondentes ao ínvestírnen- tros acreditam que se deve

.te serão abatidas 'de sua ren tia entender como instrução
::l.a bruta, para efeíto . de, de-

'

também os cursos rápidoS
claração do' irnposto de ren-. de línguas, 'de economia do

dá. Note-se, porém; que so- méstíca ou, ainda como e

mente serão 'fI.tribuidas co- xemplo, os próprios .cursos,

mo abatimento as 'imrortan de ntto-esco�a., As autorida-

. dias efetivas e comprovad"t. des da Delegacia Regional
mente desemb0lsadas pelo paulista, em ponderações
contribuinte no ano-ba:"e: preliminares, tendem' a re�

jeitar estas ínterpretações;
m'lnifesta'ndo que o Fisco,

'muito provavelmente, aeei-'

tar� como despesas de ins

trução apenas às taxas de

cursQs ' regulares.

, Outro abatimento ag.ora
permitido é o 'de 15% das
quantias aplicadas em depó
sitos, letras hipotecarias ou

qualquer outra forma, desde
,que, comprovadamente, . se

destinem de modo exclusivo
ao financiamento de constru
ção de habitações populares,
de acordo com' ,programa
previamente aprovado pelo

. ministro da Fazenda. Esta

'medida, certamente, incor-
pora-se aos plap'os governa
mentais de incremento das
'construções populares.

investimentos no

Nordeste

Medidas de cestimulo

investimentos privados nr)

Nordeste, e· n"t Amazon.la

talhbéín estão previst&s na

presente legislação. Doi'avan
te, isto, nas declaraçqes fei

tas. a partir de 1965, as pes
soa;; físicas, a exen:i.plo do

que já ocúrria com relação
á.s pessoas jurídicas" pode
rão abater as quantias apli
cadas na subscrição integral,
em dinheiro, de açÕes nomi
nativas de empresas' indus
triais ou agricolas, consid&
radas de interesse pàra o de
senvolvimento, economico do

Nordeste oU da AmaIZ!!>nia,
nos termos de outras leis

-já ,em V'i�or Heis 'lles: 3,�5;'
de 14 de dezembro de 15}M.

áue snrova o I Plan" r1" ,..Tr

DENE: 4.216. de 6 (10 '�"h')

de 1963, que dispõe sobre a-

Sua casa PfOlff:ialinanciada em 4 nu
.

",-

'I V • N G

(), U,A.R TO '

() u � R 1 'o

§Õlar

O condominio SOLAR D.a EUGE

NIA, é o NOVO' LA�ÇAMENro da
IMOBILIA'RlA A. GONZAGA, apre
sentado à família Florianopolita
na, em eXcepcionais condições ,de

venda. Voce tem 4 anos de prazo

para pagarA Mas veja bem; este é ()
.

'

Prazo de pagmnento, porque' dentro de 18 meses você -já' estará morando em sua

casa 'própria. E as prestações? Elas estarão quase ao preço de um aluguel .

. V E J A:
\

. '��Il,'1A'" Play, Ground (UIPa. preocup6� a menos para. sua esposa)
'" Local Previlegif\do (próximo a Colégios) ", '

,

,;. Garagem Inde�ndente (onde voce pode guardar o carro e os brinquedos da:s·{j
crianças)

'"
I

Condução à Porte (Circular-Almirante Lamego)
, .... !t!'mb�mento PrimorOSQ, (�te:rtª't de primeira)

.

.Aquecimento de água à gàs (coloc�ão de aquecedores JUNKERS por conta

da., incorporadom j
,

'.,�,Ji REPAROlT Qtl'E GRANDE OPORTUNIDAPÉ?
.

�7onU�Fqes 'tn�jB qetaU1���s l)., 111J:OBILJA'RIA •.,A·· �NZ.,�GA
aJauo H,o.l::! � sala. 7 �;.;; fone 3450 ,',

,
. .\_ "

i:'_" •

De acôrodo com a nova

lei (artjgo 15), é permitidO
às pessoas físicas abater da

renda bruta as despesas rea

lizgdas com a instrução /do Os que Permanecem to significa que o contribu-

contribuinte e do sÉm ,conju- inte só deverá considerar e-

ge, filhos (até 21 anos e, em, A lei ora sancionada, cri- ventualmente como "abati-

casos especiais,' como o de ando -estes novos dispositi- menta do imposto'de renda

estudantes Ide cursó 'suPe- vos, manteve explicit"tmente' as quanti",s empregadas 'em

rior, 'até 24 'anos) e menores 'b� abatimentos que estavam ações de empresas do Nor:

de 13 anos qüe crie e edu- previstos no -artigo 20 do deste e da Amazônia. em de�

que, até o lüriite de 20o/�' da regu'amento aprovado pelO . pós!tos ou letrns hipotecá

renda 'bruta declar�da. 'Este de<lreto n,o 51.900, de 10 de rias destinl'ldás ao fL."1áncia

abatimento - é importànte
.

abrll de 1933, Tais abatimen- mento da construção de M

frisar - .só será concedido 'tos são, entre os relativos a bitações populares, _�m a

quando, os coni'provantes' do juros de' dividas pessoais: ções ou, ainda, em, titulos da

efetivo pagammito das dea- premies e seguros de vid"t � divida publica se essas quan

pesas com instrução sejam pagos por compa'nhia de se-
.

tias, no total, ,não s.upera-
anexados à declaração de guro nacionais ou estrangei- rem a 40% de su� renctaC pru ,,'

rendimentos. .' raa em funcionamento no
. �a . .t\,�, filf±rcelap que ultrayas- ,,,' ""'"

.

Mas o que se entende por ,Pais; perdas 'extra,ordinárias :,,�a�m; e;§ta®td�tagem não
+

..

"ctespes;1s rea'lizácÚiS' édm a por naufragios,) incêndios, poderão 'portanto, ser abati- c";�
_

;1.:;,('

in,sb:ução!'?,'Esta'.;éc: tún8r.-d� _; :desastre etc.; contribuí\{Õê�
- ·"dáS •

...,�·

mais frequentes, inctagaçôes e (ioações feitas � entida- A limitacão dest'l. natureza

feitas nos últlmos, dias .<tos des filantrópicas, de educa- não se aplica, por outro' la-

do, aes gltstos. previstos no

artis;fo 20 do regulamento do, ..-- •__......__� _

decreto n.o 5l.900, de 10' de
'

abril de 1963 - encargos de

familía, despesas com médi

cos, dfmtistlJ,s' e hospitaliza
ção" crif:!.ção, e educação de

menor de 18 anos etc.

ção, de pesquisas cientificas;
artisticas e cul turaís: encar

gos 'de Iamílía: pagamentos
f�itos "a medícos e dentistas

(gastos com tarmacía
são abatidos'>; despesas de,
hospitalização; alimentos

prestados em deoorrêncía
de sentença judiciária 'ou

em face da lei civil; criação
e educação de'mençres de
18 anos: prêmics de estímu
lo à producâr Intelectual e

bolsas, desde lue sejam 0-

,fartados med .mte divulga
cão previa' prr . In+ermédío
de entidades ídoneas e com

petentes,
Todas as dosnesas desta

,

� natureza podem." ser- abati

das da renda hrllta t)�lra e,

feito (1,8 decls -acão do im-'

posto, nos termos e nas li

mitacões anteriormente es

tábelecidas.

,

Limita.ção

Instrução

Os abatimentos doravante

permiticJ,os " estão, todavia,
súbmet,idos a uma importan
te limitação: não podem ex

ceder, proporrional e curou·,
lativamente, a 40% da ren

da bruta do contribuinte. Is-
aos

"

Revogações

A nova legi81acão determi

nou, nó 'arti'?;o 22, qüe a par
tir, dq exercício de 1965, fi
ca revogada a cobt"1nGa dos

adicionais ,ó.� prot,é�ãQ ,à fa

mília, cri.!1.dos pelo decreto

,n:o 3,200. de 19 de abril 'de
1841. Este dis'1ositivos, co

mo se sabe. tornou,r;:e vulgar
m,ente conhecido c�mo o

"imuosto de <::;014'"'..: ..... .-." 1.... "'f

incidir �ôb:re �! s Y)e�"o<ts fi

skas que �e e.'1ccntram nes

te estado civil'

o I.A.P.C. SOLICITA O COMPA
RECIMENTO DAS SEGU:INTES PESSO
AS: O Instituto dos Comerciários está solici

'tandoo comparecimento das pessoas aba.ixo

,relacionadas, as quais deverao procurar o

sr. Antôni� Aguiar, no 60, and2r Divi:'
•

'.
t...

são de Serviços Gerais.
Sérahm Simão' Alves'
Izabel Leal da Silva
Aleida Melo
José de Andrade

Imprêsa Editora "0 ESTADO" lída
<,

Rua Conselheiro Màfra 160 - Tel. 3022 - Caixa Postl\l13
- Endereço Telegráfico "O ESTADO"

João

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

GERENTE
Domingos Fernandelj de Aquino

REDATOR·CHEFE
Antônio Fernando do Amaral e Silva

,

DEPARTAlHENTO DE EDITORIAL
Francisco Vaz Sepetiba - Pedro Paulo

- Osvaldo Melo'
PUBLICIDADE'

Osmar Antônio Schlindwein
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Divino Mariot
'

não

COLABORADORES .

Prof, Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Redrigues Cabcal,
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof, Othon GaInIf

Lobo E'Eça, Ministro Milton :_,eite da Costa, Dr. Rubem
Costa, üo):onel Cid Gonzaga, ' Major Ildefonso Juvenal
Walter Lange, Dr. Arnaldo Svnj"ngo, Doralécio Soares

Osmar Pízani, Dr. Francisco E�cob2'r Filho, Z:uy M"!

chado Lázaro Bartolomeu, 'Raul Caldas Filho, l'iarc!.lio
'Medei�os FIlhO, Luiz Henrique da Silveira, A ..Carlos Brí
to, Oswaldo Mor'itz. Jacob Augusto Nácul, Major Ed
mundo Bastos Júnior, C, Jamun:iá, Jabes Garcia, Ne}l;oD,.
Brascher, José Ferreira da SilV8" Clornenoeau do Ar'lll

rál e Silva, J:l.ime Mendes, "Cyzama, José Roberto Bue-
, , ',- /',-'

cheler
,
/

Rl':PJLES.EJ T�)\ '\I'I!��S
�

ReNe�,enmçõf)s A.8, Lara Ltria. "1io (GB) - Rmt Se(l�'

dor Dnntns, 40 - 5° andar - S5.a Paulo - Rua Vitória,
657'\-'- conjunto, '32 - Belo Horizonte - SIP -' Rua dos

Carijós. f<58 -.- 2° andar -.- Pnvto Alegre - PROPAL -

Rus CeI. Vícente. 4!,,(-j - 2° and=-.
Anuncies mediante contrato de acôrdo com a tabeJ'à
em vigor.

ASST.NATURA ANUAL Cr$ (j.OOO,OO' - VENDA . .AVuLSA
Cr$ 30,00 ..

'
- ..

(A DIRECAO NAO SE RESPONSABILIZA PELOS cON
CEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS).:
"

.

------------�'�..__------......-

USf' óculos
bem adoptados

o'tendemos com ex.atidôo
sua receita de óc;:ulos

- ,

I

OTICA ESPEClALlZAD,t.

MODf'RN'O lABORATÓRh,
•

. -'

ind. e

,_)
,

.Vai ConstruÍr ou ttetotma :'

, Consulte Nossos Preços
ComércÍtI Metalurgieêr f\TLAS S.
Rua: Deodol'O.N 2:i
F,lial FlorianópoJj1-

,
..

\

SERViÇO tvUl jTttcR
.

16a. C�rcunsçr"cão de Rer.rutam3nlo
. CLASSE DE 19d·6

De acôrdo' com o

Plano Geral de Convoca

ção, aprovado pelo Exmr
Sr. Ministro da Guerra, 9

ela,sse de 194,6 e as ante
riore'; em débito está COl1-

vor:ada para a' prestação

do Serviço Militar' em

1965.

Época da Seleção no

MU'ljcípio de Florian:ópo�
polis será divulgada poste-
riormente..

"

Vai cc'nstruir
\

Janelas, porlãs, por!ões de ferro já esião pro�!r:s,'à s�a
\

'

rompensadas Pa;-aná LIda.

João Bayer Sobrinho
Francisco C. Pereil�a

,.

OneIre Alves Pereira
Pedro_ Scheidt
José Olímpio Xavier

: Osmar Sfandínger
Eleutério Eduardo Gern\ano

Olivia Alice Schnaider
- Dante Brescian:üni
Alfredo Finder
João Lucas Fuzão
Afonso Butemberg
Lothar Werner Hack
Cláudio Lopes
A1fredo Zimmermann
Mario da Ressurre�ção Pinto
Aristides Lazarin
Eleutério Eduardo Germano
Avelino Schneideur
João Tertuliano Pereira
Liberato Vieir�
Mamílio Sim�
Waldemar FisCher
João Berrlardo das Neves

�rriesto BaTnÍ ';,., I

,

0swaldQ ,;.Ródripté�J;'Per�ikª"
."',, "_'':,-,. -}'" ;",

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

disposiçã,c, em,
J

Rua Dr. Fúlvio ·Adueei. 748
. ,

Compensados de Pinho, imbuia, ps'u-mrrfim, jacaraódá,

ftmendoin, eahriuva, loro, gonçalo ahres1 cedro e laiRbri

ESTREITO

Codep!ac .

�=��'��==����������

, """ ",:'rt��,�i,!�,S N9b,l;,��;, ·�i}ra. R,eves!�me�J
...< ;'i', , •. ".:!,..:,. .', 'ii:: .""-.,,,:. ._: _, '.; ';_':'�'.'> >�', """ ;-;

..

..::-'. _�.:_ ,_ ".... '.;- ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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111:�titutó a�!'Ptt�iciê:rtbia de' ·s t'a.Cat�rina

Assistência
'

Social,� amparo al Funcionária f ôblico
·

Novo Re9ulame�to
dóJmposto de R�nda

vações de relevo na cobrari�
ça do imposto de, renda, es

pecíalmente no que
.

tange
aos abatimentos' e deduções
permítídos ás' pessoas . rísí-

,Ainda "Negros'
e 'Brancos
i '

.. , .

( .

, .'
. .NOVA, YORK, 27 '(OE),

AssistindQ,' :- ocasionaí� 6 �vemadór Nelson no-
R8cionilmente esquematí-' �,noinstanté-'mesmó" �da blâ�l1er.-do Est'3.do de Nova

zaCio; para evitar os entraves ''v;isila, à, solénlaade' oe ::aS- York:;- chamem' �s fil�Ú-as
ouroeratícos, o IPESC não. s_inaturá' do ,contrato de "fi: :váX;iós, reservistas da Gua�.somente -tern tim'ri, tràmítã-" nancíamento 'él'e:-'é�s�'�prÓ-, da Nacional do Estado; pa
ção .rápida dos seus preces- pria, para rim �õdesto ser-. ta àção no caso : de, novos
sos,.' como' ainda "funciona: vídor de Estàdo, .o Slf·" Ciel- in�ide�te,s' I:l;ntr� negros e
com um quadro de, .servido- so Ramós 'P�rticlpÕ�' di 80-. �r�!iç9S, ho bairro de Har .

.és bastante reduzido; alo l�n.idade,' f,�z�ndo;. �ql,Jé$.. �,

,

:..,,- ....eando d'e-s"se, modo ,do"is' lElQ, "i!;�te, bairro, apresenta,
........Y'"' de cumprimentar. .os benef-i- hoje" aspecto desolador em',

'

��tóTes prímordíaís em, ,ad- ciários, ".',

,
',. " t'

.

'. ,: ' ,. " ' virtude da ação arrazadora
.
miriístitação:, pr'est.eza, e eco- "'d'"

'

.... ,

d
' ,.

"

r
.. •

,

,,"

.,.', )
os', grupos e negros" qJ.le

'lomia, �.� '. ,� A� ,�deqf:lndo ,a .p.r�$enç� ,saqJ.lea,mm lojas e depreda-
, rngà,'sé m:esmo ·que 11 des- do Cnefe do Poder Execub· .'

"'dif' 'i
' ,

.. "
.

,
'

',I
" . ram '" lC os

'peSl:l. COr:i1. o PessOal; ... alcan· 'YO em sua aut'irqlJi�,. o ,�:
"

,

'
,

'

:çOú: no ano passado ,apenas' Heito:i- de Alencar 'otÍlmã·
rães. *Filho; .' P.i-eside�te :,.:,do
I�SC;:, " c;ioclardti �Ç(u�: •. ,a
,trallSfonnação ,dó : a�tigo
montepio': no-' Institutó <'de
'Previdência .,do, E�adQ :.' �e

. 'Sà�ta ·.Caúl;rina, 'wssibilltoti ' Nlj.ma ,d!j.s �ltimas 'ses-

a rellilização' ,�, 'obr$ ,mais: :. 5'es da "A��embl�ia Legis
ávanç_ãda' ,no s�tC)r 'pr�vi,éien- fativa, o deputado Paulo

, " '
, Preis teceu longas conside- '

:' í : �

.

ciá:ri9, '&0 _,m�,mG:' ;.tem�}o .1'. • �
- : .!

"'Ãlém" de· oulros siste�as que ,se:ábrià a' m:scriçãô,,:,,':� ràções' a 'ter;peito da 'pr<,S:lÜ-
�e" �. é t·....:·· .

" .

c,"
.

se"'"d'Q''''!!1's, ',' .. 'a"e' . oU"tr'a':s' .c"a·t.i.' ma:,. implantaçã,Q,; rüi- ZOM
0,\ em",r S/UH!)" ·ao l.UllC10- ••• '" ""- '", ""fu""

,", 'J' .:".

náti(; 'núblieo do Estad�' 'ó gdtias, ,den:tr-e" dS: :'qu'à� :ps ç�t�M��-:; r p,tQ '�;)�0,.; , ;sti,!
. e.x��d�te�i�;' :h�je iil§.tit�tO S_erv.�ttiáriós de- ,Jú�ttç� "116\.' do ',)!1�tadó,' ,açv\' .iridústrJIÍ
�e '; � Prev'lctêncía, :cQzrt tno. je '"àinp'#..sidos no. ,seu tut� ���imida:.' eoin tecur

,vâ'çÕes �m,:!;Ôdâ' '3. stí� estru- 'ro 'pela's' varttíigens ' : oftii� s�s; 'tio ,Gb�êrhó "do
.

EstadQ,

tuf� é ampliado' no' seu or- c1cias,pélo',l!lstlti1fo. '..,..;.,,:"Adl3.:
. e'Y; 'âb:r.uio exterior, através

gaiUSlÍip, d�,. assistência' sÓ' mais", 2:.. di,sse� �acüàni,é:>'b �,ú\iiahçà, Par,à � 'Pr�gres:
cío.ptElvidencial.

.

concedeu, Dr. HeÜ:or ...:.. 'Uestabel��n:�' tiO'. tr oflrlamentar destacou

no ano de, �.963, graças a do � teto' de 'Cento 'é o: grànde significooo do

um' esquema técnico. traça- oiten.ta �il' �x:uzeiros fnen- erp.preendimento, na !ndus·

do pelo Seu Presjde'nte; so-" sais; unifo�ando., ;a CiQn� ,tl'ializa,ção .d�quela vasta re

ma &l1)XH'i0T à',' cento !;l 'no- tJ:ibulção "quê de: diversQS gião catarinense, cOJno ,a
venta e mú n'iilhões, de �ru-' valore�. perceÚt;.mis pàs�ou ,

a:ber�Ul'a de novás perspec

!liciros, c�ntGmpl'1ndo os 393
' à ser, cobrada na taxa ú.clé� ,t.i,""" ��'-ra o futpro, e, es

assooiados a que noS fefe-, : de 6%, "criando iÚ.6daucta:- pecialniente, €Orno o surgi

rtmos, acima., espalhados
.

des l�ovas de' auxílios e be- m�nto de nov,os mercados

p-or' 36 municípiOS, inclupive 'pefÍclós,' di!aj;_arido :a� apli- de mão (le obras,

do' eJÇtrerno ,sul e do extre-- caçõ�s" das várias,". car�i-. '
, .

--.---'4,
mó', Oeste de Santa ,Catari- ril's", o IPESC tornou obri-

�Na. Para aquilatarmos .' ,do gatÓria a cÔhtr1buiçáo de· 6n�r'll _DE CAfÉ! .'
impulso verificado nesse l:a- tôda cate!;'OJ;i.a .

de �rv'idór �

mU"'lOtl'mb:naenfia�liIS�reiO _aqUaeqUél'll'Cea�ol ,Pdúblieo, l�l1as, por outro.la. I ENTÃO ,PECA, LAFÉ ZI'P j
-..

..
'"

,
o; amp 10U os'. :1>eus encat- � _ .,' ._

de . casa própria, basta com- gos de' proteção e ajuda ao
pilrarmos com os valores funçipnalismo:.·

. .

distr11midós em L9&Í" e

1.962,
.'
respeCtivamente de

s�ssenta .�. n�v:e ,e se�SE11�a e

um milhões de cru2leiros
.

" j
aproximadamente. "

/

Dr. Ruhens de l,tuda "01·
Drré�Gr de 'o E$TADi,- _::.:esla
[t\ r�T"r?�fl\�'ilfl�r.�Íb p',:'s'f'e'Jl�roll!!\ n'a'f:!�'I'i' lr",'Ji,ft 'fu'J�r��J!ft..lOo1 .'� W�h§""l;i4LMl'<!r .. V � 'W Ul;.h;.. r- 4g· Ig",aÍ4w .. :!1 � u� 'fi � Sl.h••

l"L."; "'F: r- r' r�;�?�:l�4;!' 'lt� ·'�\�"'''1''�n�l't�. �r",'!I';!�'r"h ��l�r;�""'l!"éi''''�,��e''..., .... � ;;�"'" .., - � ..._U'-'t:,�LL.:I!j'. �1iti_ ..� ...,;wJ6D&,* -J4"O:JI a 'V:J� -,�..Jj, ���l:.�,-._r�U,,*il!.I

,em da�e da bdclerá'ie2 ag!·essã® mor�l,q1le o irlbunal de
C�nh:s @C Esiado come�e.u c(;n!:r.a vossa senharia 'pi Bespei�
tesas saíulaçies, Baidfé�r� 'Filome:n� - .,�miDgos Fernaia- .

Vle:rá - Drk:r·P�Ud$ro

.

,/

Do D'eserribargador t\m:aral e
\I!i�m HO "nsso'Dirpfnrt,t, ��"-'" ."...�, ��'14 lIiUIIV

.
"

Dr. Rubens de Arruda Ramos -.Nésta·
. Apre1ento distinto colega eminente jornali"ta . míni

Irrestrita selídaríedade ,injustificável conceito lhe assaec

""'�'(""",�1 CuntlJ,s Estado. Abraços, - Cantidio t\ma,ral SÚ
Advogado

.. "

" ','

DriPre5�dcn�a do PSD de Santo
p�,m�ro ao nosso rVretor

...."r

.

.
'

.

.JO"':n�!i8tn. Rllh�!'1.s de Arruda -Ramr;s
Dl 'etrn.· Jnnlal "O E....TADO" _ N�sta
S0';1a'iz,mdo-me -ilustre .jornaUsta q�!! !\(�:l,!la soi

aue'lsão das mais inJustas por parte MiniStros Tribunal (
Cnntas EstadQ, manifesto' niblha "confi.iinca" pCT71i!'UeCa 113

mesmlJ/lÍnha de conduta '6toral e patrloti<)!t servimlo de

exenin�o àos (lne ainda não ii úsa�. Alirió Boss�e PI,esi.
dente Partido SocúiI DemocráUc!) Santo' A.>Íl�ri}

,

,

A fim de atel1der ,d.1:
verSas audi�llciás' s0l"c'!"
das por com�38ées do in,tt.::
riór do ,Est�do ,e '�ltiJ.T..a/r
assuntr ']";'\<1'';;, �':'_'
nOsso.3stado no .. Set>àúo
da Repúblicà'J 1 t, Senador
Renató Ramos da. . Silva

adiou por mais. alguns dias
'8118, vútgem, à BrnsÜili:.

1%', da. receita., para um vo

�e de expeâientes cUver:
';08 núm t..oth.1 de 19.688 uni·

. . \ .

dades!
'

�

�MPRÊSTIMOS DE' -PR'�I.
Di!iNCIA'

'

.

� .'

Ierma Ribeif:o 'com Rubens
\

.

de Arruda Ramos'
Dr. Rube,ila fLdUU:<I. .I.-..a...os·

Dfi'etor "O ESTADO" _' NESTA
Ciente vg regresso viageip... vg termos telegrar.m.s Tri·

bunal (.;amtas Estado vg, venho expi'csSar repuaio ofensas.
prezado almgo. foI vHmia exercido legiâmo diJ.-e..í-o im

prensa livre criticar atos autoridades. pt. CI'eia tonstrallgP
meulio r�tillÍSÍ1'rJs aprov<ii1l despàcho l'elh'csenta novo pl'{.....

DUO seUl> mC.l:H<JS m,aüir j-llciiJ1üSta catacmeilSe pt. Cünliais

sauaaçôes - Teimo itibeiro
.

D'
DUJHlermU

. deseja novd
QfUpa o5col'6"; ,.:;',
� �

.
.

,

A gI"md� cic1�.;de do :\13,1e
do 'It'3,jaf, Blumçnau, 4ese
ja a construção 'de um novo
;Gn}po Escolar. Nesse sê'n-

tict6; o :.dinâmico depútacf9,
representante da l'eg'ao.
Abel Avi,la dos;Santos, rec�
beu apêlcí que lhe foi dirigi�
do pela ,(!âmà�a de Vere,ado
res daquele municíuio, o'mie
fOO, com fiue', Sua"Excelên;
cia;" imediatamente, .; entr1.l.�
se e� c�'>Iltacto ',tom o· sr.
Governador do Esta®, pa
ra tr�tar,-9-o importante.às-
sUQto.

" .

-4-

Gastando mais com o pa
gamento de pensão �s viU
vas e . filhos menores 'de
servidores falecidos' d0 qti,e
com todo o seu func1onális..
mo: 'paga�c;lo mais de. �tixf·
lio luneral .. do' quê todos os

,gastos /b'urom'átié�s � 'x:&
partição, traçando uma ,U
nha �éta que. alcariç'3. Q.esde

I o �ódesto s0ldàdc) de. ,p'õlf..
eia 'aO cdronel; " do c6,ntiauo
ao dir�tor; dó hunillde prq..
fessor' rural aos 'lefite� é �à·
tedráticos, o IPESC leva'.o
Seu programa

"

l't'E)vidêncl!Ít
rio a tódos "os quil4tantes
cat<.trinenses, garant�d6 .'deS:
sa Jorma â partiCipaç,ãó

,

'equ�nirie d� todos Os· seus
associados

'

nas, " vantagens
àssistenciais à '�ue se' dedi� .

De Indaial ao nossó -O�retor
Sr. Diretor, de "O EST:o\OO"
,Florianópolis se.

Enoja o telegrama por Vss recebido pt i{e�ba mhlha
�lidál'Íedade pt Quando se pretende negar autoridade a

jérnaHsta que expõe e diz· \fcrdade a consciencia deve e'ôltar

a-baláda pt Prossiga na luta pela verdade por que a
'

SUli

rirlssão é mais nobre do que subscrever telegramas de so-'

lldariedade d�po� de quaiifi�do de sujeito, aO suborno e

corrnpto pt AbraÇos sinceros Nelson Von Gilsa .

, .

-

.

RAzõES DE CONF'IANÇA .

Do, Sub D:refór�o do PSD do Estreito
ao nosso D:refor

Jornalista Rubens· de Arruda Ramos
, Jornal"O ESTADO" - NESTA )

.

,

Sub Diretório do Estreito do Partido Sociíll Democra·
tico 'Vg deplorando, o in.jus'to teleP.'rama e insultos lhe fo.
ram assac;Wos pel� Tribunal de Cont�s vg vem apresentar
VSS. sua mais integral ,solidariédade e destacar sua figura
de homem corret� \'g exemplo para. gerações·. tuturas de co·

mo �e .onde fazer inlprensa e jurnalisino sadio e co�tiutj.
VO' pt Cordiais saudaçÕes Ulisses _ pi'esiden�,

,.

,� OuTRos BENEFíCios

Criadd: Novo
\ .,,'\ .'

�

f

I ," ,.'

Município
. ), '

'., ' .

A Assembléia Legislativa,
.

em redação finab hótrtolt).
g-oJ.l o projeto· de lei 'que
c�(:6''-município de Ponte

• _ 1 � " • '\

AWI. ·:·do Norte, desmembra-
do do; lYIunicfuio cis' CUritl·
banos.'?:o projeto apr6vado,
fni 1"11:hSC";.j;o pelos deputa
dos D.'ib Cherem e AlUi de
Meno.'

. . M�nten.do um �egtlr�· dé

vid8. e contra' riscos de. aci-:

denr.es pessoais, o 1PESC
assegUra ampa�o aó, servi·_

d�r ,público . �,sua, fêpiHi�,
acrescendo ,maIS essa', ,van-

, tageiP 'àqueias q�e v�o des

de o' am,mo' funeral, ià pen

sãó b'ar� a viuva é fmiO$ t

',r.ne��res; do auxíli� casa

mento ao :3.U:XÍÜo natalidade,
êst� último, nÓ \-alor' de um

salário rilínini'Oi e q,ue
.

de

Fevereiro do, corrente 'ano

até' os meiados de Julho, já

EM OU�UBRO O S�U DEHHE!RO
,Bt;ND�RÁ MUITO!
pnR�U�? nWBt?

somava' mais de treze

lhões de cruzeirol).
mi-

.

Após fazer 'con:;iderações
�bre a personqliidade do

."Óó"l,ernador -Cat!os

�ste que pe�os seus têrmos,
teve "'J'Y1n'" renercussã.o na

imprensa do �aís, .o assún- . ,TODPS cnRRtRÃO PAliA·"
"

COMPRAR BARATO
GIDE? �

ca.elo PSD Wa:ldemar Sallefil,
'en ,o te'e\"";'."r>ia,� W),,+,""�en
te' QHe, o deput'ldo Carlos
0,(, }? ri í,(J 'Vdilo, do Partido to. Cine ainri:1 hoje se; co

Li,be"1''l.dor do' Rio Grande ' menta:.<!'!8cudiu' o plenário

.Senadcr Renato Ramos da Silva
Vis,fa o G.R.P.

FU,ndada 'a Associação '{�tarinense
'.. 'de Criadores de Gado leiteir.o

RIO, 27 - As autoridades

fi�c�i$ estão estudando por

meaoríaadsménte os termos
da

.

lei recentemente pro
intjlgacta pélo'presidente da

" RE,lpuQlica, . íntré)duzindo . mo-

-Càrbo' '.;, Qu1rnka
em'� Pâufa

.

• �Q çlia, 21 do corrente, foi
fundaQ.Q. a M;spciaçao Cata,.'
nnehse de Criadores .de Ga

dO l.eite,iro; Com a partici
pação de criadores das re-

'

giõe� 4e Lajes, Vale do lta
Jai, . Biliuàçrt, São José e

JoltÍvWe,,'
•

. {

,
'

,

.
Como ,cohvidados espe-

Ciais estiveram, o senhor
Cel�o Ramó$' Governador
ào . Estad6, o dr. Luiz Oa

brie�, Secretario' da Agn-,
cultura, ps presidenfus dá
Associaçã;() Catarinense de
Engenheiros-Agrônomos e

<:tê- Soç:iedade Catarinense

de MediciIi<l Veterinárià;' o.

rEll;reseritante 'do eng", al;1"".
Manna:tb ,Dias, de paivá,
Chefe da 'Dhretoria de Oro

ga.Qkaç�o da Produção"'

.• ,A" ,r.euniã.o", foi nrel'!idtda

cas.

Essa!> autoridades espe
ram concluir, dentro de 60
dias, os termos de um de
creto que consolídarã toda
à legislação sobre a cobran-

, ça e ríscalízaçâo dÓ ímpos
to sobre _a renda, engtoban-

.

. do também àquelas modifi
cações introduzidas na lei.
sancíonada no 'último día
16.

Floríanépulis, (Terça:Feira), 28 de Julho de 1964
'i

'

" ,'\,

H'AVERÁ' ,SENSACIONAL MOtlNElTO
"

, NUM' NO,VO SETOR "

,ON�E? 'POROUE?:

Um soarte aU,�'mente .emhereçosc
Outro dia, discuti�,sé 'na, :lo's,1.acerda,' e Bi1àc �inio,

Assembléia. ,Legislativ'3. do perguntou aos deputados oa-

EstadO de, S.anta Catarina a tarinenses da UDN:
'

personalidade, êontraélitória "Em quem, davo aaredi

do Sr. Carlos Lacerda, as' tar? No, deput<.tdO, BÍla,c
suaS' march'ls 'e 'contra-mato Pinto,' -Presidente

.

da v"DN
chlis, que o' toniam ,o p<M, . nàcicínal, qt\e' acusa seu, oor

tico das' duas opiniões só- religiohário Carlos Lacetqa_
bre . o mesmo assunto, 'Fala- . de ,;�tler-se da táÜca, ter

�a 6 'deputaçio Waldemar rorista ·para atin�ir
.

seus

SaBes, quando o, apá'y.t�ou,. objetivos, 'ou 110, Governa·
refo;çando-lhe os ar:gu�en- 'dor da Guall'lbara, que dé

'tos, o seu coleg'l da banca- I nuncia.a cúpullj. udeni&ta de

da . AImando Cali!:' .: comprometida com as fôr·
o,rêJr�sent�nfe,:ra�:n�d� ças dO alén,;1 .• :' ;:,_'", ,;,

se,
.

feiériricto-sé ,�;rti.i:sriàtã, .. :�duve. risos, berll sign,:ifl
epistblar erttre, 08

.

s�s Car- �àm:V:Qs. :, .

'.
.

'�-__,.-.,.....---_",....
.! �J.{',;. ''t.

'OUTuBRO VOCÊ' VERÁ .. UMA, COUSA
. � "._

.�; '"

POROUE? ,ONDE?

o .Banco
-

Regional. de Desenvolvi.
Imento do Extremo Sul' (BRDE), Con-

.
'

,

cede o prim'eiro financiamento à" in ..

dústria oriVada:' de Santa ,Catarina
..

-

, .,'

Em . �eunião da Junta Ad- sua �de em PôrtÇl Ale:

ministrativa do BRDE: réa- gre RS, foí firmado. ô pti·
limda dia 2t'i do C0rrente na nieiro/ contrato de nhltncia

ínento à um organismo. pri
vado de Santa CatàrL�

do 'secretariada pelo' eng" ..
• &gl"'. LaUro 'Fortes Busta·
niante�

. A Saciedade fundada vai

possibilitar
.

,& éxistência de

serviços úteis ao produtor
de leite e criador de raça.s
especializadas na produção
leiteim, e tanlbém organi
zar toci.o� os ériadóres riu
ma classe.

A
.

emprêsa. benefictáda
foi cehilose Irani Ltd&.. lO.
calizada em Ca:tanduv�s, . a

qual recebeu um fihane,ia
inerito d� Cr$ lOÓ.OÓO.()OO,ÓO
paFa fazer fa�e a seu plaho
de expa..'1São

,

da ordem" de

Cr$ 207.000.000,00.
\

�s,pera \assim o BRDÊ)
concorrer, ôbjetivamente pa
ta o Desénvpiyimento É�
nômioo do E'stado � � �
gião,

Santa Catarrna na R�untão dos
Secretários da Agricultura,

dos nossos intêresses e par·
ticipa�o na ,orga$açãb. da'
polífica· agrária naciop;al; ,

Pata, a reuniãO de Viçósa
o SEltlnÓr Secr,eÍiárió dJ;i 4gti- .

'cultura, ievou �!ém dl)� l'>1�
1'105 de procduc;iMl' 8.gtico�a
tmllbém uma coleção 46
cartogramas de infoj'ffip.
agropeçuárias do, novsso .

.

,
/, .

Para reunião, de SéCretá·
rios da 'Agri6tIltura com o

Ministro da AgriCUltura na

cidade de Viçosa, Minis
Gerais,' seguiu o dr. LUiz
dábriel, que <.I.presental;"á
eieinent6s ,do }3rograma de

pl'oducão agrícola do Govêl"

no, como contribuicão de

<santa 'Catarina esf"'1 I- , ,'t ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




