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dia' 23 de agüsto de 1964·
Frente Fria: Negativo; Pressâo Atmosférica l\lédia:
1022.0 mllíbares: 'I'cmperatura Média: 21.°8 Centígra
dos; Umidade Itelath'a Média.: 93.6%; }'luviosiqll-de:
25 ,1111,.,S: Negarivo - 12,5 mms: Instável -7 Cumulus

SI ratus _ Nevoeiro Cumular _ Tempo Médío:
Estável. '. •
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em�3� n riU � liBra o Unlre�l�
trataram c0111 o Pr�siden.te Deputado Pedro Aleixo, li- Revelpu que, posteriormente final do encontro. em suas mãos brevemente
sôbre a coíncídêncía., de der do Govêrnb na Câmara pretende encontrar-se com um estudo completo sobre a

mandatos '0 Ministro,.da Federal, não confirmou no-. o Marechal Castelo Branco, RIO, 22 <ÓE) - O Minis- matéria. Afirmou que nos

Justiça e. o líder Di;\niel' tícias divulgadas pela im- para' colocá-lo �1 par de di- tro da Justiça' confirmou próximos dias estarão tam

KrUger. o 'Ministro da áus: prensa, de que o Presidente versos assuntos de interês- seu encontro ,desta manhã .bern concluídos os estudos

tiça declarou que a qova da ,ij,epública teria hoje en- se do Govêrno. Por outro com o, Presidente Castelo em tôrno da, nova lei' d?
lei do ínquílínato está ; em contro com lideres do Go- .la(�o<, fontes credenoíadas. Branco para tratar de di- inquilinato. O, $1'. Milton

fase de conclusão, já com a vêrno no Congresso, para revelaram o Presidente Cus- versos ·!1ssuntos, inclusive a Campos refutou' as acusa

maioria de seus pontos, de- com êles tratar 'da tramita- telo BrHl1CO manterá, en- coincidência geral de mano .ções de que essa' nova lei

vidamente acertados, O Pre- çâo da mensagem ::-:, ser CD- contra hoje no Planalto dates e a nova lei do ínqui- , prejudicaria o inquilinato, E
sídente. Castelo Branco P8,S- viada sôbre a compra elas com o chefe . do Estado !inato. Falando aos [orna- aéentuou: Ao contrariá a

sará o fim de semana \ em concessionárias estrangeiras Maior das Fôrças Armados, ,'listas' o Ministro Milton nova lei protegerá o ínquí
Brasília, devendo viajar, pa- ele, serviços públicos: Decla- Secretário do Conselho ele" Campos afirmou que a 1)110, 'pelo seu alcance 50·

ra a Guanabara na próxima rou o parlamentar não ha- I Segurança Nacional e' do. 'questão da éoincÚ:1Ê:jlcla _ de ctal, O Ministro disse t'1l11-

segunda fQ.ka afim de' quo
.

ver necessidade dêsse acê�'-' Conselho ��"ciGnal ele I,1!\,r- mandatos vem sendo dela- bem que a nova-lei do inqui
na terça jiossa . '·particip"r tó com '0 Presídento.; urna mações. !"�'-'e3CGntar:lm que lhadamente examinada pelo Iínato não : prejudicará a

ü<tS sotenidades dó Día . do vez que a matéria terá sua será debatido. o problema Congresso e. pelo 'Mlnistérfó .poütica habitacional do go-
Soldado.. �

.. tramitação ditada pelas nor- da aviação embarcada, cuja ela Justiça, devendo o Pre- vemo, como chegou a' ser,

Ri:�AS1LIA; 22 .(OE)· <T";O �as. do Ato Institucional.· solução será anunéi�c\a ao . sidenüi da Re))úbl.ica ter' 'divulgado

'erspectivas pa,'3 a Fronteira 8u-------,do-es-te
.

: ?��1�0 temos.
. di'VUl�adç>, área da SUDENE' ou' da. do país de grande poten- anos.

díàri...amentc.. está em .d;ra� Fl!(j'nteira., ' . cíal econômico, mas que

mítação nas Comissõr�9' �j:.>:.; 'E' 'ínegável a.' rGPf,'!r�us�: por razões várias, tem e;;- A Fronteira SUdÓC.,.L(;) .ío

, pecials de Constitujção, sào d0 referido projeto, tado à, margem' do desen- pais é a faixa fronteiriça, do Paraná, Santa Catarina

Justiça e Finanças' da'fCâ- POis irá �de encontro, às nc- volvimento econômico, so- composta pelo mosaico dos e Rio Grande do Sul.

mara Federai, 0, Pl{>jebo
.

.cessídades ele uma f2Z'i30 frido pelo pais nos uuímos duzentos e' dezes§eis 11111111-

de Lei, co.ncebido .pel� Se-
StJ'a população é üe três

ilador Gúido' .MOlldin; 'é 3,: •. C
"

t·
. e mei'o milhões de habi-

presentado' à' câ-ma,fi: PB- � -u: r'ac" '��;O
. i .

o···n lnu ":l 0'111 S-u·a Itanws, consbLtünclO a vi ..

16 Dep. Afonso .. �-.{\.n�cllau, I
' ..,. o. .

.

.
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.

. :..:. \...
. gésiJna part.e (ia nacilo

que tratia de esrendet' 'iOS,
brasileira, e cobri'ndo u�mt.

111nnhipios àbrangi�'CS. pe-,
.

m'
.

a' r' 'c'ha' .

·

..d··.e.va·s·t· 'a'dOr a:. �xtensào . de 440.000 kl.Í12 _
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ou' s.eia, 1!1� avos de nos-
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MUNIQUE - Na PlÚli1(�!la ddadelaleiliã de Me\ílmmgen ,nianténi.sc ,.a tI'àdi�ã.o do' '. :Wrontelra' iSudoe-ste, .:. 'os'
., ,

. sa área territoriaL' O cres-

"I)ia do 'Pesc�dor" 'que remóntâ � Idade J'rTódia. Todos' os' anos àbre'·se ,a represa mesmci� . benefici,os' dos:,mu- S!\N. J.UAN PO PORTO cao Kl60 aba t.eu-se com cimento, vegetativo deSfia

da cid�de. Ncssao�à�ião, OS. ofic.ris da�"�ári�s .artes c,' pI'o!is�ões podel)l pcsc.àr o nicip'ios nordéstinos át:in":' 'RICO, 2� (OE)' - O fur�- todá fÚ-rÍa sólJrc as iillcj.s Sotavento. A tormenta (�e- região atinge 3'1� a. a.,

que qmscrcm. Na ultuna f�sta DIIQ partlClp!lram: apenas artesão!; más 6.66 hmnt'lb, 'g�dos pela, 'SliDENE, )Con-
'

-- ____...._. ---"----0...--- scncadeou-se sôbre a re- :considerado alto para 'a

de todas as camadas da P()Pupç!�, que tehtar!,\nt a�télltiçalllcute "caç;.tr:' PIUll
.

pc· form�, a Lei de n. 3995; 'de
.' Revista Luso-BrasHeii�a Circulando gHLO sul de Guadalupe. l'h10 média .elo· Brasil.

qUilnas redes as preciosas. t:r1�t�IS_ t.!luel� que pescar a ,truta Q'la,is pesada ,úsa o 't�. 14 ele· dezeúlbro de 19.6,1' . ' ,

• há noticias de vítimas.
, ,

tujo c,!� "Rei: !.la P�sca" du�'allte um �no. �ium pe1�, Jl:e�lts de .ianto:y'rcstíg_i.o�Call10?" • O p);-6jeto em pauta .p�e- Em :ircUl�l.'ão a. rcyls- , HUln?r��mo _,.. Cin�U1a;- - Fontes cxtra oficiais, COl1- .,Clara �s�a, �:1C. o l_nccll,-'
burg{)u�cstl'C da cldade: Proceck::"ié'a r�,ltlfl:Sil:,CCJ;lmol1la:da coroaç,l;o na qu:d parti. ve a opção dos contri'Quin-

ta da Ja�1ül](1 CatarmCllse, A cro:1JCa da Cldp.de, Cola- tudo, revelam que .sobe.1 t1v�_ de .�,l.lus:na�lZaç�o da

dpam �s soldaqos da gual'da, lIa, (llda'de no,; sí�us trajes'históricos. '1,'011.0 o dia é de., tes em reinvertet a parte Reportagens semaciollais. boraçao de Osmar Silva. ,
. regmo em _pautaI dC�O:l'�ll-

,(.Ucado\� fcst�vida�es, ca�lt�l1d? e ·d�llçando.sc �m .�oda a ci��de';até altas horas .' d�termhlada pela L�r do, A. ílltÍl��a ,ide.i� de
. ?!1:es- Sil:eira Lcnz.i, ,�ázar9, Ba,�'- _ n'.�is, <te ,7·SW<l"�'.aú:r:1.-e-J;O ,:1e, � <1� .proJeto, 2)Crl1lltl!·iJ,. o
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" """. do Mio(:át'dro ,_:_ 'Dados Dias, Divino Mariot, Os- .. I
,

" rata, contribuindo para o

,e'CF,e·:· �,r1'-' .n.
.

,
, a� l-a.no' SD ra' �ioo/?,rj(:.os �lc Vitor Hu- mar, .Al'ito1110 'lSchlind�eiÚ, redes, haja maj� ele 2.000 combatc ao' ��e's�l11prà'g�,
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I ••• �"" go ,- 1\t\\f!-llctadcs ,EsporÚ- e Zelm Mclim
. Trom,pows- nlortos. O furacao prosse- melhoria dos 111\'81S de. Vl-

I ,.
" .,' vas' _. 80nselhos à clona ki. Aclq;uira hoje o seu gue 'ell1 sua avassalachr,l da e·o e�lri(!uecill1ent0 do

Se.puIta,dd c:I"..epl.a,'','s de, ãDlanh!
.

a ,�=iJi-§�����:o:��� ::'�:�i������:i�,�,�,�:
.obm 'd'· 0"'''"'.0_._.__� �Ul

dó país.

, GO(UnrfiO l3GNO'
," RÓMA, 22 (OE) __

o

PH]n�i· . Inglês.!'>""'.·· epl ROlp:i, O, Se- União Soviética, Vítima· . dé ço;; a Holi0ÍD. '. da nlortç e

B f"
-

d G' E '1 d '. ·�i·1\. � '�'n w..u.r:lS ..
ro '_Toliatti �eil:Í Sépttltwitl�' crS1::ffrl,_) Gemi, ;40 'PC '., !ta- trombolic c..çl'êb,.�Il: G ·ctesen-/ bicgra.fia d�) secT�tíirio ge-.

.

/ O IJao. e as· xp o e:. &li),fi � Ckli
terça-teu'a nó Cemitério (�DS,' Jiil:np,. ; .i:âl�eml ..ànhHu' 'na ,tace,' COÜ)P e;ú',:S'abr�,' �coi';'('u ral do pá;rt.ido'· çom..unj5ta. O uva

"-.;-..-:
-_....------.-.......----....,.,,.,_-.........,_.;,,..;-- �. '40 m4lU.tos·' alQtcs da ·:611e- itàliano. Os jornais ,cllinê- OtJ'AlRO FER:IOOS • /�;.�::; 1'1,,1&'(1

<(,OOH1'�nll 'l3dI0:' .. ,,: ; .l;l·'��a',��...o.,.d.:�),r.i,Pg·��.;�qal}(_I·�OlSS'f'.I'..!I:t��\l",.. ses� po!" �má vez� relegar;')m
. BYUjHJ1:l 'VHid 'O�311l0H3 O,'

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

... v.... I.L a pIm.lO seclilldário a figu· R.l(), 22 (OE) _ pottns e a;;; prosas;· puta evitar que o ,. ,
.. . ,

,.

.

,Ol111V9 51IH...Oanl·· .�.. ", ,irr�.·' .

.

.

:- .' pa'rà·'.\dÜ:igi�:�
.

:no.':�ci�7ãi'!Ítia; ra elo P·.tlllliTO 'I'olialti.,\cl).jo jaur;,\las voaram a' uma dis· f(igo com'lll"úlSfie �i r·esid'�n· SliIlJ,!- ri ii S"· oyU'vavily'
"
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. .j" .J'OI'nal"s"";i�e" ''''KO�;CO":u ·obscuro �QmUl1.isLH; An�elo.o .saldoóda cxpl')s5.o de um taV"a.m.ii mesa 4 oeUlnmtes: Adminr"l:1.r·aça-o·Pu"·b·'II'c·aIr "v ' 'Os
'I
u'

.

J.VJ." . Labella. A. agência. Tass, in-' lJutijão de gás, ocorrido na' Pai, mãe e cJois' filhos de ' Rol

.lll.3J.8.3:1' YNR. SIr::,-.· ,éen:;;agruráHl ,gr1l;nde ,espa· formou que. o corpo ele l'esidência de 'n° 520 da Rua respectivamente 14· e 7

___--,. -'-::��-:-----:-: -:r:-_""_;_-:-I'A--::��",",-...,....,...,._;_...,........-,-_......,._'�'.::."..:......,.........
Robér-to Silva, e111 Ruinos.. anos.

R';",
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"1
' ".. Paluü,ro. ThÚatti, jã se C11- Bombeií'oi!\ fotam cllamà;ô.os

; ec'ila' 'de Piano ::r�:�:;;����:i:: �D-ele'g"a'c'l-a-Repr'm'ra' C 'r"'i � tia que vitimou o secreta- .!
.

\." I
"

.

Om:9 CIO
Tivemos, hoje auspiciosa. com 'cIT:-;['iúçãú/ no Rio éle glórlà; Peter Sc111�ith�i.lSffil· 'rio geral do PC italiailo,.

.

," 1 ,'."..

h"cOXlfirmação �o Recital de Janeiro, no �no de. :]953.. csti.idou com o': �b�liiD..do derrame cerebral, ('Decn..·
"

qe
.

t;gUr1n as .....
Piano de PETER. SCHMI-· O. fla,meja11te . intérprete " professor Gabi:�s;ic>v�yéz," -'tram-se o PresidenteAntônio' :1;.

TfIAUSEN que sC,rã levad,o ele Mozar� Ll'sz't'" C'I : '.,' :. 't'" 'S" o f�llla'llCJe-'s "',·'a1cc'1,·1·

-

'Â
'.

Déleg�cja' ele Fl,lrtos,
...., , lo, '. ,

'

lopm, que no }110men ,'9
.

�nsIna a .• egIll,. " _, ,.:J ,-_
"... , .". .iI' '"

a ef·el·t d' 1" d
•

. .. Roubos,: De;!;nuQ1ac.rtes, Coso O 'avIso em aHrêço moti-
·0 no la I:J e· se-:- Beethoven, ·grajijeou ,;ma '''Bela. Arte'''. nos

� Estados Tqlióger, mediador na crise '" l'

tel'lb n- t AI
,. tun,e.s. e 1I/len0t€'s está

.

to· va-se no sentido de alertrrr
,. 1'0, no l'ca 1'0 varo. consagração in1f:1,údo, em' UnidoS.

.

dd Chipr.:; e o Gal. brasilel: I. �

'If" �

ti C � 'lh t d"
... tr'" t, 't0' as ""TV c1f'nci::J.s le o 1)úblico em geral' um'a a.ne

e Uf.:'fa o, e)l:ccu a o pe- 1957, cintilou no VI Festi-. Acreditamos aue, deb,- ia Paiva Chaves, chefe c1?,s .'''.' .'- , 1'" .. <.. �-

lo incomparável artista (to' val Up,ivel'Sitário: de Arte, vanl,eritct,' .llU.-CJ�l- . 'P.o'.á'nhárá. Fôrç;as da ONU na Ja:n do gtfJ,� �11a,�. �'flar i�:Ç1.b a 1'8, pessm;s tllhçias a êssé co·

t 1 "d nTM',,'io "onho. o f'om!jrcio mércIa não venham a sofrer
ec a O" em Belo' Horizoilte, . tendo C0111 es'ta 'suntuosa eurru,:. \ G2.za. Segni, recupera-se �. r .... '

,.;". -� : ",:.' "

'

Con'hec"'nl'o's o '"vl'ln'ia � .
"

.

c
. .

. Jle1)a1 .(,OS eha.rJl:lé<OS . Cra- conSWlue."ncias e. seren1 en-
'-"

. ".....- ,.atl�ado C0111. a' or,quostra mia' de "o.11S, serào os' alnan . lentamente, enquanto o es;

P·
.

t
.

d n M'
. " ..... '

I t'
. mos'· "1iiim�Ürjo;;.;', .nl,nis CQ- volvidai; ne�sa ccntnlven-

lan�s a, am a, e1
. '

lJl,3S� 'Sii1íônica ele I,,1in.�s Geútis. tcs da ·'.'13e1a AJ:te" 'residen- tado de saúde cos ou r(,)s Inl-'" , • ',i';' .

1 "

n:n i
..

d C'l11'�."\'a'
. ..

. lCCl(10S como ngurm las . ção.
,-"da s, ,quan o -

. No afã ele. a.l)erfeiçoar-:;;{� tcs :Cli.l .l:;!rorianópolis, dois, é grave c estaclOnano., f' -, 'j'
,

engcnhrii'ia no
'

In�,tituto·. e alca,nçar' OG,' piniúwlos da (P t
. V···)' �I� --

Eletrotécnico de' . Itaj'llbá: _,______

,
. G l:om�, leIr� ,

Já, naquela época., . Pe·,i:r
, � CON'GO,'�SA'NG:RE'N"TO.,8chmithausen despontava

Q)erante a ,seleta platéia ':le
1 ( ,

'

::���o�;�Z:':J95�:a��·rwu v'eAtO'D..'. CO't�:otl·n li'a·' .. ,;e·n.c··e II. d",O. .

Conservatório Curt !Ierhw, U
eUl Ellumeíláu, -C0111, o. iJ�� '. , , '

signe inestre Oleh Ga.brjus- ,A.n�,e.ricanos� �ue se ac.h�v�nl desa,parecidos
'sewycZ C0111, quem estudou

cursos de ·téoriá, h..'l,ril1.0nia - .

. 'f'ora'm'
.

·e·nc'···ot:lfr'ad·os' •
€i compo;ücáe, Durante es- "�I

ta. fase, Pet.�r ScImiithau-, LE:OPOLDVILLE, 22' (OE)
sen apresentou-se ao pú- -;- 'r.ropas clt) .Go';êl'l1o Cen·

'blico de BIUl'\lenau lD1Une-
.

traI do �ongo, consolidaram
ras v:êze[i, acql11panh*�do. da 'sua posição na'Capi.tal, en·

Otquestra
.

Sinfônica da quarito 'nl:lrcharú Róbre 'ou
IS�D.M. Carlos Gomes. Em.' tras loc�lid�d(�s domina,das
1955 rp.atrieuloti-se no COll'- 'pelos rebelde,>. P!J.talelamen·,

.

servatório . Brasileiro'
.

ciG. te; à ·mercenárlos cont'l'ata�

Mt!sica, diplomando-se,
. �. .

BRASíLIA, 22. (OE) _' O de A íntormação tão .sendo reunidos elemen-
Presidente da República en- pelo .Iíder Pe- . tos para 'encontrar a melhor
caminhará ao Congresso na·' ,momentos de- f6.;'mula possível sôbre a

próxíma semana, o proJeto, pois de coíncldêncía de mandatos.

Ferosialldõs pesc�·'res'em iie�m�Den

dos' na Africv do .Sul,. os

F.;stàdos Unidos enviam an·

xJÜ6S ,cm· homêns . e, mate

ri�l béiico· pa!-'a Q, GovGrno
de 'Moisos, TChOlnbe. Este,.
:por súa vez, del1l1lwiou au

xíliO con1J.iiüsta:· aos' rebel-
. 1

.

\

,
. :des do Congo,

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

lOA'lVnn l�RN�
. iOY�31iIO OS'VKn
.. - .... ' ,

jOlt�JirllrSN,ad �S �Ul VUl;\VI
,Oll{lHf3 ,1J1fUdW03 yaYd:

.

.

. '.,
.

���,.�,/�.�.. Jtiif,.'��!���idzfJr' ..�.'. J' ,";"

. I,EOPOLDVILLE, 22 (OE)

.' � Qs 3 .Qficil}1s. ellm d1plo.,
matf-l,· l1Qrtp,,,anWriC'l,110,, aue

cstavarí'l !'lc'Ef�,pareciclos des
de a últíma quarta-feira 110

Congo, foram' enCéJl1trados
�om vida, o,ri1al:l'o,dos' a Uli.l

ovas

Estudantes contra a exlincão da UNE,
,

• ., I

Os Unive.rsitários tra a otuem e oS' idcais de

·moG1:áticos de_nossa Pátria;
4 _ Pelo' dialogo efetivo.

·

C11t.re as entid.êdes e::;tuda]1,

Catari·

nf'n�0f; atr:wf:s do seu 01'-
.

gão cl'3 n)pro:-;enta��[\o elis·

tribuimm mltom a :,;egUü1tc
Nota da FEUSC: , tis pa1'1. o' mo!hor exercicio

da opaçtto democrática,
,Floriánópolis, 21 :de agôs-
to de 1964

Os lef?itimos representan
tes dO,s' Universitários catu-

rim�nses, reuJ1idos na Fede-
Estudantes
dq Sant.a·

ruru:o dos Estudantes da

: Un1-!cr:üda(Ú� de S:wta
.

Ga-
Federação dos

da Universidade
Catarina
Centro Acadêmico VIII

de Setembro', da F<lCuldade
sino 110 !1lto de uma sinago
ga, nos arl�edores Mulmwo.

O faio, já fqj c01l1tmicado

p"lo comgml0 ela ONTl' ao

Dop�l1·t�1n1ento d',:; Estado.
norte·àraericano.· Por outro

. tarina.,
.

visondo lutnr· pela
snHrl,H';"",�ão do regiille ele

.oerátioo resolvem �ani-
· ele Filoso{i:-t!t;"'"dl··:;e:

,
1 - Pch niLo cxUl),-:áo c10G

Qrgãos .'de' represGntação eS

tudantis (UnifLo Na(\ional

lado, as <furças governamen- dos El3tuc1antes. União En}·
sileira de Estlldanles Sccuu.

tais' rçtomaJ'':).m ,totalmente
- ..

dáriofi, União Estadual elos

a éidade de. Mukawo, encono Estud�l'ltcS);
frando porém todos os, 'ser· 2 - Pclir }JartrciÍpaçâo dos

VtcOS eX'�f)nciais d� locali.· estudaates nos) orgãos cole.,

dadc cm compietn ruln9J. giv,dos;· '. .

.

.

.Procede·se a remoção � dos .3 - P�la. 'lJ:?,rti.?ipaçfto c1p
cadáveres. estuc).ante na vida. brasileinl

,
-- -. -".... . .. "

clcsde êÓ;.-

Centro Acp,dénlicc .1"10 XII

da Fac. de Serviço. Boch'lI
(

Centro . 'Acadêmico José

, BatistFJ, Rosa Fac. de Odon-

tologia . .

Centro ,Acadêmico XI ele

F3verei.ro da Fac. de Dil'eito

Centro Acndõmico José

Boiteux da Fac. de Ciências

EconômIcas
CClltro .Ac::\dê1ll1cO Henn-

·

que Brügl11�mn da Fac. c10

J)'unm1çic;

cípíos que se dispõem ao

sul do Estado do iVlato
Grosso "e oeste dos Estados

Os llOSSÔS fiagl;àntes fixam aspectos da visita qllc o' pí'ófes.
SOl' Vi�'gnjo Alcxamh-il1O da Silva, da Fmu'laçã.o. 'G�tillitl
Vargas. realizou ao Palácio da Agl'onõmica e a Ass('mbJ�fu
LegiSlativa, <!mle foi recebido; 1)c1'o Govel'nador'Celso na.
JJ1S c pelo J)cj1nbdo Ivo Silveira, além dc ouh'os pa1'lamcn .

tares, Na Agronômica, .
o ilustre professor,. que .sc fazia

acolllpauhàl' do Dr. l\'1urilo Martins, Diretor do De:VlJrtll.
ml'uto de Et.lu-raçao'c Cultura d� Reitoria, rt}la�ou o' SUcesso
do CUl�l'O de admhJjstm�'ão ni.W-SÜ'!1I1n soh os auspk;os da
ReUorhl da 'CSC e 'no Legislativo, fêz prolongada exposiçãu
a réspcittl 1Í.i:ls' c'ursos de administrilÇão púhlica existentes
110 Brasll. l\lat:S ·tinide "isitOll a Reitoria, tendo na ocasião
i1firmad� qlie '3�DivIsão de Pel'soal 'dà '(Tsé éJ uma das Jn�is
bem' estl'utura(llts do. país. -l\:Iaiol'es'detallles () leitor CUC01,.

trat:á na 4" pi\gina. ft?r o..tro lado, prossegue o la í:ie!o de

PrOp:lof;ões Técnico Culturais da, use com o CUl'�'f) sôbrc
Sociologia Ruml� �;'if1istra-çlo . peM llrOÚSsor GCl'uhlo Se .

mmizato .. do Instituto de Sociol.ogia e P.olÍtiea de �ão Pau,
lu I.� Diretor da n('yisia Sociologia. C0l110 IiC sape, o ,..cfe]·hr� 7.
Cido foi idealizad.o pelo Thei�ol' Fél'l'cira Lima e vem i!ic'
�"'lU·ll,) uotãve! iSlJCo�"l.!,·� '.' ,.

.
.

_.:,�-'--.�'
..
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UR!\ TENIS CLUBE Dia 29/8 - Sábsdo

Festa
Já esta se tornando tradí- PRIMAVERA.

cional a nossa FESTA DA Para o mês de seternbre
I

•

DEDETIZACÃO
EM, ...

FLORIANOPOLIS

ESTERl\UNAÇÃO FULMINANTE DE BARATAS, PULGAS,
'f1{AvAS, MOSCAS, ['VIUlJGAS E �UPIl\l
Processo Moderno com Garuritin de 6 Meses
nEDEHZADOHL\ C/\Tt\RINENSE L1�lITADA

Pe(,:3 ínformacóes pelo telefone 2fj!H
'

Iundecão.
'

,

Tendo por séde a Escola Industrial de
Fpolis, fci fundado ontem o Grupo d� Esco
teiro Industrial, que ê composto de jovem
imbuídos do firme propósito de prestar re
levantes serviços á Pátria, dão de si os me
lhores esforços para vê-la engrandecida ;_:

forte.
O Grupo é comandado pelos jovens

Zulmar Quadro, Chefe C:"-,' -: (' :--:::''-1 assistente
Luiz Carlos Bruno, e tem como presidente
de sua diretoria executiva. o orientador €.

professor sr. Amir Saturin.o: (l'� 'i_ rIO.

I OSVALDO MELO"
DEDETIZAÇÃO CATARINENSE LI

MITADA; (DECAL) - Eis .aí umá grand�
'novidade paj:a Florianópolis. Orga�izada c

já funcionando com êxito, a "DECAL",. qUE:
é uma scciedade comercial perfeita, vem

preencher uma grande lacuna em' Flori<).
nópolis, apre�entando um serviço complete
e um sistema de iluminação especial cont1'2
todos os insetos.

DECAL possue equipamento moderüc
e está pronta para atender pel� telefône 2681
a gualquer� chamado, utilizando para' eSSE

chamamento, formulação de comprovada
eficiência ..

A DECAL possue um serviço de imuni
zação contra moscas, baratas, pulgas, ftte.
o que faz suá prssença uma necessidade en�

todos os' lares.
'

O verão vem aí e com ele, certamente
toda a sorte de insetos, pulgas e mosquito�
que são os grandes inimigos de nosso sono.

Somes' agradecidos. pela ,remessa df
prospetos que DECAL nos enviou COJIl pa
lavras elogiossás á esta coluna.

,

A "Opernção "DECAL:l, vai entrar .En�

ação.
Até o destruidor' cupim está na lista �
PLANO "PETRI" Não sóm�nte o en

genheiro ilustre, competente e incansávt.'

tr�balhador organizador do plano Petri que
lhe tem o nome, como o governo do Estad(·
estãO 'de parabens, pelo sucesso ,e importâncüo
do já, famoso Plano, como prova a mensagerr
dirigida ao Chefe do Executivo Catarinf'u

se, que acusa e enaltece, o recebimento de
exemplares daquele plano sôbre água e es

gôtõ sanitário em nosso E�tado.
Na referida mensagem a Companhia

Mineira de Ag\la e EsgÔto '(COMAG),' res
salta as, elevadas características técnico�fi·
nanceiras '''que o recomendam como padrãc
de âmbito nacionàl". Também a mensagem
revela expressiva satisfação por ver.ificar c

;!,upenho do Govêrno sôb:re o assunto.
i,,�. � :"".� :"

._ ...... �.r.I .", . .,J

às 22 heras -- Traje Passeio �,_.-- Bj�llE DA UNIVERSIDADE

SOCIAISP r i m a ver. a, :'-azem, Anos Hoje:
ilR. MILTON· l-EI'\'F. DA

COSTA

Prazerosalllente . consig
namos para' a data de ho-
'je, a passagem de mais um

aniversário natalício do dr.
Milton Leite da Costa, Mi
nistro' do Tribunal de Con
tas, licenciado por motivo
de enfermidade, 'nosso assí
duo colaborador e pessoa"
de destaque em os nossos

1118ios sociais- e culturats
onde, por suas boas quali
dades, culto e laborioso,
desfruta de sólidas e me

recidas amizades.
.

O 'ilustre nataliciante,

foi elaborado um vasto pro

grama, iniciando-se com o

primeiro aniversário da

grande procissão de desa

gràvo a Nossa Senhora de

Lourdes Padroeira da Paró

quia. Convidamos os fieis
=m geral para comparece
rem a procissão no dia 6 de

Setembro às 16 horas,
.

fa

zendo o percurso em volta

do terreno da nova Igreja
passando pela beira-mar.

Para 'abrilhantar a festa es-
'

tão sendo preparadas bar

raquinhas para os dias 4. 5,
6 e' 7 de setembro, Foi lan-

çada .a campanha da RAI:
NHA DAS BONECAS VI
VAS� Para o dia 20 está seno

do preparado um programa
todo especial pata a popular
FESTA DA PRIMAVERA.

Sendo a renda da festa, em
beneficio da construção da
nova Igreja, pedimos a cola
boração do povo em geral.
Todos os festejos alcança
rão o seu ponto alto no, dia
25 quando o Vigário reste

ja suas bodas de prata. de
viela religiosa. O programa
das homenagens será' publi
cado oportunamente.,

será no dia de hoje por
tão auspicioso evento, mui
to cumprimentado por to
dos aquêles que o cerca n
e 'admiram e nós que o t:!·

mos como verdadeiro' ann

go, levamos ao dr. Mílton
o nosso cordial abraço com

votos de pronto restabele
cimento e muitas felicida
des extensivas a sua digna
família.
Sr. ARTHU:R ROSA 'FILHO

Comemora mais uma da

ta natalícia no dia de r,é'je
o nOS50 'prezado amigo, sr.
Arthur da Rosa Filho, e.e

menta f:>astante eonhecíd«
em os nossos meios soci2.i�

Do Cerrespondente CY,Z.<\:\<IA 'dó "BAMERINDUS" daqui chega se ,!,'i
valízar com Q das maiores agencias e a
tualmente atende com. a mesma presta

,

'za a população do Balneário de bambo
ríú que 'em .nossa opinião é das que
mais crescem em toda Santa Catarina.

Com a finalidade de dívulgarrmos o

que de útil e proveitoso aqui possuímos,
na.ia mais acertado d.o que relacionar
mos os b011S serviços que são prese...dos
ao público por estabe.ecímentos como o

"no:;so "Bameríndus' .
,

Na gerênCia elo citado estàbetecímen
to' bancário que é o único que possui-

... l11CS e que vem preenchendo fielmente
suas finalidades, enco'ntramos' um ver

darleiro gefitlernan na pessôa do sr. 'José
Corr=a Leite. Localizado na. Avenida Go
vcrn.idor Celso Ramos, '00 magestoso
Edifício "Trudi", o "Bamerindu,s" aqui
da Praia além :lo nosso amigo Gerente
sr. Jo;é Corrêa Leite, possuí funclonáríos
concíos de suas responsabilidades ,ê que
atendem ao público com genttleca e de
dícaco cattvantes.. como é r:;,'Ci\�SD da run
clorrária Elíariu Ca 111 pos e, do, mio menos

eficiente Wilson Rcepck,
Aproveitamos () ensejo ··para lembra

mais uma vez que jamais ,vacilaremos
em, criticar :0 que está errado como no

caso dos "chapa-brancas'; porem nunca,

deixaremos 'de realçar estabelecimentos
merecedores, ele aplausos como a Agên
Cia· dos Correios e "Bamerindus." hoje e

já 'nos próximos dias as at.i\ idades ele

i:wsso f'r�feito bem como da "ÇELESC",

,É com a máxima satisfação que Vi:110S
.

recebendo aplausos e palavras-de íncen-
.

tívo pela colaboração desinteressada' que
tomamos a iniciativa ele levar avante _�o-

.

través dos tradici:onais órgãos de ímpren
sa da terra barrtga verde "A Na-ç:lo'" e'.
"O Estado" em. .tudo que diz respeíto

'

ao progres;o do. mais novo ,ll�unicí):,o"
de 'Santa Caterina.

Antes de mais nada desejamos artr

mar que quando preciso for 'não vacila

remos e m crrtlcar o que estiver errado,
sem nunca esquecermos ele elogiar, que�n,

merece, dando ;empre ., A ces?,r o que

é de Cezar".

Após o íntroíto acima que se razí-i
necessário para conhecimento prtncír.s.l
mente dos mui dignos moradores dc�:;R.
maravilha que é aPraia de Carnbortú,
passamos ao "notic!ário" de hoje

.

AGÊNCIA DOS COnREWS:

Desde que aqui chegamos de Rio do
Sul vimos observando com imenso Júbi:'"
lo, a eficiência dos funcíonáríos ,de nos
sa Agência dos Correios, os quais sabem
tratar o :público C01110 merecemos,

Nada mais justo, ,

portanto, 'd� que
.est::-,s linhas de cumprimentos' aos encar-

,

regac�os por tão importantes, serviços .pa
ra a nossa coletividade, . representados
pela (X111a, sra, da. Maria Ade:ma.Olin.
ger, mui digna Ag(C)Í1te· e 'os efi�ieÍ1tes
Carteiros José Lino dos SaÍ1tos e 'Anto-
'nio de Souzá Filho.

.

.

" Uma n&tícia'- deve.rás,· auspiciosà �-
preseritarnos hoje; aos nossos leito�'�s do'
Balneál'iô de Cainboriu:

.

isto é" dé!1t!.v
dos próX1mos dias 'a en'trega ele corres-

pondência será feita � domicilIo, o quê de

monstra, não resta a ú1�nor sOl1'ibra de

dúvida, a operosidade· da Agência de
.

nosso Correio sob. a batlit?- 'da benquista
sra. Maria Adelma, Olinger mu�to 'bem, ;

coadju'vada pelos' funcionários Jósé Lf
no dos Santos e Antônio, de Souza. Filhó,

ANIVERSÁRIO DE LUGIA INí!:S
,

'

Dia 23 do corrente festejará seu 20

àr1i-vei'sário' a j.graciosa lmenina �ucia
bês, encanto e alegria de s'Ous' dilet.o�
genltores Eril José Arruda Hildebrandl),

.

ativo e dinârtlico Agente da "PE>lHA" e

doIi� Teresa 'Leal da ,Silva Hildebrando.
, Em' coinemoração ao grato evento,

diretament.e - de Rio do Sl,1 ,teverá che

gar o· ridsso, particular amigo- industrial
Pcélro· Leal da Si'r.\'a e sua exma. espõsa;
avós da natàliciante.

A simpaÜca garotinha Lúcia Inês,
os 1�oss9s vqt()s ele felicidades extensivos

a seus ,pais "corujas" e também seus.

avós, se:rn esquecer, é c,aro, a vovó ma

terna,
Militas. e finos doces deverão deixar

saudades na festinha programada para

o próximo dia 23 aqui na Praia de Cam

boriú quando do 2° aniversário da inte

'i:gente menina Lucia Inês.

BANCO ,MERCANTlL ,E· INDUSTRIAI.·
DE SANTA CATARINA S/A.

Acompanhando o, desenv'olvimento
extraordinário desta' "nesga elo céu na

terra" que é a Praia de Camboriú, mui
to antes mesmo de' sermos Munici,pi.o, Já
possuiamos no entã() distrito, uma Ag§n
cia' Bancária.

Na época de veraneio o r.1"·'oimento

OFERTAS
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OF E RT AS'
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SEMANA
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SEMANA

SEMANAl
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SEMA'NA
'SEMANA
SÉMA-N A �:
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DAI
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'DA
DA
DA
,0·4;
'DA

.

(

MEYER

•

I
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AFORMACERT:i\D:eF:A'ZERECONOlvUA

��,

Fizeram Anos Ontem:
.

PROF. EDMUNDO
ACÁCIO MOREIRA

Como prazer registramos
'

no Elia de ontem, o decur-
.

S0 de mais um anívers,...

nataliclo do nosso Ilustri

amigo dr, Edmundo Acácíc

Moreira, prof. das Facul
dades de Direito e Filosofi3

pessoa "muito relacionada,
em os nossos meios socíais

e culturais.
Ao natálícíant.e, embora

com atraso, endereçamo�'
os nossos' sinceros e e 2 ru

-sívos cumprimentos ex';,·)n

sivos a sua dígnisíma j'a

rnilía.
Menina MONICA DAYSl

KROBEL

Festejou no dia de' on

tem, .sua lOa primavera 3

encantadora menina Mô

nica Daysi. Krobel,
do nosso prezado amigo o::'.

Agenor Krobel e de Sela

exma. espõsa d. Helenir
Kronbal, pessoas de desLL-'

que nos .meíos sociais Ilo

rranopolttano.
A môníca Daysí, aplica

da aluna do ColégiO C;)�

ração de Jés1:1S, foi .no �(j0
de ontem muito 'cuInp'rl
mentada por seu vasto eir·

cuIa d'e amizade, ocasi'aq
em que ofereceu às suas

amiguinl:>...a,s, na residên.cia'
. de seus pais, lauta mesa (k·

doces e güara.'1$.s·. nen':ri�

as �l1anifestaGóes' í·ccebida..;
O ESTADO, associa-:-sé con�

votos de perenes felicida
des.
Farão Anos A:nanhã:

Jovem NILTON I\U.RIOTI
Transcorre no dia "te

amanhã mais um aniversá
rio natalício do nosso esti

mado amigo NiltOl1 M;l,:'l')�.
ti, residente em Crici{lli <t

onde goza d.e sólidas e lll'�

recidas amizades.
Ao Nilton. e seus fami

liares, O ESTADO en"j�,

lhes seus respeitosos e efu

sivos cumprimentos.
SRA. ODETE DO 'ESPIRI'I'O

SANTO" BARBOSA
Decorre na data de a·'n�),,,

nhã mais um aniVI�fl'al'i2,

natalício da exma. ;"'1<.1.

Odete do Espírito ;3anto

Barbosa, funcionárb da

Escola Profissional Femin�

na DR. JORGE LACERDA.
Á ,aniversariante e �na

digna familia, nós ,lf' o

ESTADO dese'Jal11o-HIG:;
muitas felicidades.
WANDERLEY JúLIO DE

ARAúJO E SILVA

Completa 'amanhã, dia

24, o seu vigésimo primeiro
àniversário natalício o se

nhor Wanderley Júlio de

Araújo e, Silva. Trabalhador
e diligente, o jovem aiúver-

,

sariante funcionário da

Ca�a B�SCh, é pessoa mUl

to benquista' não só entre

os seus familiares, mas por

todos quantos o conhecem.

Pela data, desejamos-lhe, e

aos seus sinceros votos de

feÚcidades e que a mesma

se repita por muitos e mui

tos anos.

sr. Dilney José Péri'"

cles
,_ sr. Hélio Teive

sr. Genésio Luiz dos

santos
_ sr. AssiQe Aú:me
.:_ sr. dr. Antônio Adol,·

fo Lisbôa
_:. sr. Quizay Carvalho

dos Santos
_ srta. Maria L. Carva-

lho
,

_ srta Maria Anália Vêm-

tura
_ srta. Aúrea Soares de

Oliveira
_ srta. Jillieta 'l'erezi�

nha da Silva
menÍna Mariangela 'J:'1X-

riço Crema

srta. Lacil Aguiar

Sociais

Ilustra nossa C una o Senador e Sra. Atílio Fontana

(Ruth), quand no 'aeroporto de São Paulo embar

cavam para a �lr�pa - O ilustre casal hoje se' en-

l';'':_ Podemos desmentir os, falsos boatos que correm

pela cidade, solll'ela transferência .do Costureiro "Len'

zi" -:- O que podemos afirmar, é que o mesmo dentr.o

'em breve; estará tom mais amplo e ',luxuoso atelier,

para o mundo ele�ante da cidade. .

- -;- -

2 - Festejou ,idaeb nova ontem, a srta, Ione Ieda

Lohrnann, acadêncf de Farmácia' em nossa cidade.
-.

.

'- -=- - "

3 _ o clube Soropiimista, esta com a, responsabilida·
de ,dO' "Cha das A�'áleias" que acontecerá �i� 2 pró·
ximo no .Clube Doze de Agõsto. Conw atraçao da tar

de etc elegância e carid'ade, . dal'-se-à o·desfile das

"Debutantes" do bape oficial de .1964.. Con�idada� e.s.
pecialmente para pàtronesses" as senhontas: SIlVIa

Hoepcke' da Silva, 'Tania Helena Fialho, Yara Bitten

court Kasting, Maria Aparecida Simão, Dumara Pin

t" Verinha Cardoso, Denise Maria Nascimento, Te·

I'ezinha Amim, Arlete Rocha, Heloisa Hoesch.l, Eleo

nom Barros. MRria Perpetua Silvestre: Lúcia D'AqlÚ'
1;0 D'Avila, J\laria da Graça Neve�, Rita de Cassia Vie·

.

gas e Clumen Rosa Caldas.
- .... �

4· - RIO: Um credenciado Decorador carioca, está

com responsabilidade da luxuosa decoração do apa.r

tamÉmto na Rua 'Hilario G<:>veia 81, onde será resi

dência do Diretor da Carteira de Crédito Ger'<tl do

BaBCO do Brasil sr, e sra. dr. Paulo Konder Bornhau

sen�
-'- -

5 '- Logo mais, na 'sede do Paineiras, acontecerá mo-

vimentado Coquitel, ocasião em· que tomará posse a

, '. nlfv!J. Diretoria do "Diretório Acadêmico dc Engenha
ria".

: ;

- +._

6 - Será no próximo dia 12" as 20,30 horas no Tea

tro Alvaro de :Carvalho, o esper.'1do recital 'do consa

grado pianista, Peter Schmitausem. .

..�

'<,." c'

'-+-
.

7 - Casamento em 'Blumenau: Está marcado para o

dia 10 de outubro próximo, a cerimônia do casamento

da banHa srta. Ieda Borba, com o dr. Roberto Mus

tr"';::' "si;' Fomos informados que o suntuoso vestido de noi·

�' va será confecci{)nado pelO costureiro "Lenzi".

, , 8 - O aplaudido co�juntp de "Walter Wanderley", es-

tá como atração no b'1ilé de aniversário db Lira Te

.:�iS Ciube, a se realizar dia 10 de outubro próximo.
"

-i'-
9 _ Uma pulseira de perolas ,negras u!lada pela ��e.
gimte sra. Maria Leonida .Vieira, em recente reumao

social, está sendo assunto.
• •

.. - -:-

10 - Heloisa L, Moura,'em grandes preparativos para

recepcionar o jovem "society" dia 5 próximo, quan

do estúá festejando os seus 15 anos,

- -=- -

11 _ Gleusa, filha do Deputado e sra. Celsa Ivan �a
Costa (Neusa, representará Santa Cata:r�na, no baile

das "Debutantes do Brasil", a se realizar no "Golden,

Room" do Copacabana palace. dia 26 de sete�br?
próximo - A plomoção do colunista Barão de Slquel'

ra Jr., será. em pró da· Santa Casa.
-+-

12 - Foi altamente festejado ontem, o aniversário de

Uda von Wangheman.
.

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

VtNDE-SE CA'RROS USADOS
1 - Aéro WilIys - 1962

1 - Volkswagem -- 1962

1 - Volkswagem - 19�3

Todos os veiculos encontram-se ,'21T

perfeito est'ado de conservação. Ver e trataI

à rua F2lipe Schmiàt, 60 com o sr. LALA1!
27/8/64

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Um Iugítivo da Zóna So
viética da . Alemanha' . fale
ceu, segundo tudo indica,
em consequência dá explo
são de uma' mina ao tentar
alcançar a liberdade na

fronteira com a Francônía,
na noite de sábado pas
sado.

Juntamente com um ami

go, o rapaz havia consegui
do atravessar a dupla cêr
cá de arame farpado; quan
do pisou numa mina. A fôr

ça da explosão lançou-o'
contra a cêrca de arame far

pado onde, ficou prêso.
Diante de seu� gritos de

desêspero,
,

seu
. companhei

ro voltou e' ficou a seu la
do.
De acôrdo COIJ1' relato de

testemunhas oculares, pou
co depois chegaram ao lo
cal três veículos com cêrca
de trinta' quardas de fron
teira da Zona Soviética, que

V i g j I a n cia por
caus- d 3S abê
lhas africanas

existem em Ploríanopolís e

seus arredores,
Como já vem sendo repe

tida, pr-la ímorensa 'e pelo
programa. radiofônico" Con:
versando Com o ,Ag�icul
tor", o técnico apicultor
Helmuth Wíese, comunica

que atepderá, com'maior
urgência, qualquer 'soliCita-'
ção, consulta, ou informa
ção, sôbre exames de abê
lhas africanas; também CO°,

munica, 'que auxrlíàrá 'tio
contrôle de enxames even

tualmente, apareça em qual
quer propriedade rural, ou

urbana.

programa de vigilancía apí
cola, exclusivamente, .para
controlar os· enxames de
abêlhas africanas que já .

O ,enderéço {ia Projeto
'Apicultura' é Trindade', ou

Caixa Postal, ,184, ,Florianó-

'polis ou ainda o telefon'e:
2fi05' _:_ Díretoría db Fbmen
to e Defesa da: Pr�âuçã� 5°
'andar do edifício das Secre
tarias' - Floríanópolts.li SAIiOROSO!

S O C".f E· Z'I T 9,
�----'���--------�__J

CORREfORES
Precisam-se diversos,' ambos os sexos pi�a 'investimento.

Grande envergadura. De fácil aceitação aqui em Florianó-
polis. Ganho mensal de' 90.000,00 mil' Cruzeiros,

' ,

Tratar - com Senhor ALFREDO.-
Horário dasB aS,9l/,2 horas
Rua Felipe Schmidt, 53

Comunica também, .que,
de ordem do senhor Secre

tário da Agri,cultura' o Pro

jeto Apicultura, tem um

CASAS A VENDA

,

,

* Residência de 2 pavimentos com 125 m2 cada. 3 quarto:;; demais
,
depen

dências podendo, fazer outra residência no térreo - Rua' TobÍ'is Barreto - w. ....

reito'.
* Sobrado na Rua João Pinto com escritório e funaos para o mar com grano

<1. de;, ;",t" Bum para renda ou edificação - Grande inv.estimeuto �obiliário.
� ,Residência tôda de pedr,'l com vista para a baia na Rua Maria Julia Fran

(. _.
c quarIOs. Quintal grande.
* Residência vazia a rua Tenente Silveira, oportunidade pa.ra bom negócio.
* Por motjvo, de ser transferido desta Cidade, vende-se fina residência com

"lmpla chacára, jardim e horta bem cuidada. Rua Santa Luzia junto
.

a Ciciade
Universitária - Trindade. Financiado em 20 meses.

" Verdadeira pechincha, uma grande casa - vasia - bem dividida ,com ga·

r��em no Bom Abrigo - Rua Theofilo' de Almeida junto a praia. Preço' à -vista Cr$

:� 500.OCO,OO.
'

,

'

" Ampla residência com 185 m2 de área util - amplo living _: 3 qtiartos' e
dpmalE, dependências - armários embutidos à Rua Garciã, esquina da Rua São
José no Estreito, p'1rte financiada.

TERRENOS A VEND-A

" Lote no Jardim Atlântico. Facilitado. Bem localisado.
'" Lotes nQS,Barreiros e no Aeroporto - Financiados.
" Oportunidade única: Lotes nos Bárreiros, próximos à rua Max Schramm

-,. Prestações mensais de Cr$ 15.000,0,0. Medidas 24 m x 29m. Terreno firme.
� TERRENOS NA LAGoA: Excelentes lotes na melhor localização' da J,a

"ÔIl. local tranfluiln ,> pT'Pf.tacõps mli'nsais (iI' Cl'll �f).OOO,OO

ir, COM'� lE AGORA NA SUA PRÓPRIA REGIÃO

i
i

o melhor pinto de corte do Brasil Campeon'íssima na Pensilvânia (USA)
e no Brasil

t�' "

r
{Adquira nos seguintes Produtores

,

Autorizados:

ORÁTIS: Solicite folhetos técnicos"

SANTA CATARINA
CONCÓRDIA

·S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SADIA - Cx. Postal 11/12
• Sàmente THREE CROSS CORTE PARKS GB (1070)

r As matrizes p�ra produção doThree Cros.s Corte Parks-GB (1070) e Keysto".1Parks, GB foram adquiridas na Granja Branca - Parks. - C.P. 5078 '

Rio de Janeiro - GB. .

,

-

Il'sb!e na sua Granja o melhor material avícola do Brasil. Comedouro mecânico automático :"Casp
MEltic". Incubadoras "Chick Master - Brasílin", Ccmeclollros, bebedouros, baterias, campânulas,
ORATiS: Solicite catálogo ilustrado com dados técnicos. C. p, 506'7- Rio de Janeiro - GS

localizaram os fugitivos
com holofotes e .apontaram
suas metralhadoras contra

êles. Os guardas cortaram
então a cêrca de arame que
prendia a vítima, retirando
ambos do local.
O ferido, segundo as tes

temunhas, não' mais deu si
nal de "vida ao ser levado
em uma maca.

Camora Casa,
Em zona residencial pró

xímo ao centro,
Ofertas com dados com

pletos e prêço à J.R.C.
Caixa Postal, 255. Nest'�.

ti
PROGRAiV!A

.

DO DIA

Cine SÃO JOSE'

ÁS 10, horas.
-Matinada -,-

Carlos Miranda e' LOBO

(O Cão Prodígio) _:_ em

O VIGILANTE
RODOVIÁRIO'

- Censura': - até 5 anos

ás 1,30 - 3,45 - 7 e 9

horas
Libertad Lamarque
Pedro Geraldo

-,em: -

MEU FILHO, MINHA vmA
Censura: - até 10 anos

Cine RITZ
FonEt: ?

- ás 2 horas' ,

Carlos Miranda e. LOBO
. (O Cão Prodígio) - em ,

O VIG1\LANTE
RODOVIÁRIO

- Censura: - até 5 anos

ás 4 - 7 - 9 horas

Roberto Taylor
Ava Gardner

-em_

OS CAVALEIROS DA

TÁVOLA REDONDA

:- CinemaScope -

Tecnicolor. -

Censurá: - até 10 anos

Cin� ROXY
, Fone: �435

ás 2,30 horas
Carlos Miranda e LOBO

(O Cão Prodígio) - em -

O V�mLANTE
RODOVIÁRIOI

_ Censura: .- até 5' anos

ÁS 4 e 8 horas
Pedro' Geraldo
Lorena Velasquez

em -

QUERO MORRF,R NO

CARNAVAL
Censura: até 5 anos,

Cinf' GLORTA
(Estreito 1

Fonp' �?<;?

ÁS 1.30 - 4 - 7 e 9,30 hs.

Ant,honvn Quinn

SilVfH1" "A'ap.llano

B A lf R A H A',S
r,i,., "';"'l flsp.one-'T'ecnic'Jlor

Censura até 10 anos

Cine Il\lPÉRIO
(Est:r'eito 'I

Fonp 1129!'-

ÁS 2,30 - 5,30 e 8 horas

Raymond Loyer
Lourdes de Oliveira

-em: -

OS BANJ!)EXRANTii:S
-' EastmanColor -

:'_Censura: até 5 anos -, -

Cine RAJA'
(São José)

ás 2 horas

Greg{)ry Peck

Helen Westoott
- em: -

O MATADOR

A,s � e 8 horas

Carlos Miranda

Rosa Maria Murtinho
- e-

LOBO '(O Cão Pro�1ígio)
-em-

O VTGH,I\l\T'l'JG;

ROnOVfA'RW i

'Censura até 5, anos

'1
, ,

CIENTIFICO ())U CLÁSSICO
,

Põssuimos as annstilas completas pltra os exames dos cursos de Madureza, íntsíramente dentro da nova por-
taría do Min. da Educação.
Coleção para o art. 99 (5 matérias) - 3 vols. . .... , ... , ..

Coleção para o Científico ou Clássico (6 matérias') - 5 vols.
Atendemos por REEMBOLSO POSTAL., Para os Es

.. � '

.. Cr$ 10.000,00
Cr$ .15.000,00•••• ; ',0 •••••••••••••••••••.•••••

tados mais' distantes, enviaremos via aérea, sem aumento
de, despesas.

,

FDiTORA INCA - Av. Rio Branco, 185 - S/1.708. a 1.711 (sede Próprià). - ESTADO DA GUANABARt\.

,

,

Queremos
8rasileir'o a Ser F,diz' diz

, ,

Novo' 'Przsidentê

Pcivo
,

o

Mormon
';"1'

·ut�.h'. ..;Exercia as funcôos "".�___'_",-'--"..
'

...
'

------------.....- ......-----

de: diretor de um" gínásio :" "Y

'ànte3 de Ser chamado pa
!I!tol'! ......

. ra. esta yr2s1d.3" c.a. ".:
,

A :<:gre::,a .de .rcscs crts
,

to. dos S� 1.'[OS elos tr.tímos

Dias ·(Mórmon) encontra

.,.s'3:es"�alhada pelo mundo

.nteíro, exceto nos países
.• 1,8 neologia maí-:ista., A

'

!:i�lçira, presídericía d�
. .'�ej,E', é dírígída pelo líder'

':;,pil'i:uá� e profeta de: 91/
"os de idade;, Davíd ,

o ,

'

Na av�ntrui' Çhamps-Elysées em' Paris uma senhora já
,�K8.y 'e seus dois cons,�-, de cab�lo�"l:Íranc.os, elegantemente vestida, atirou-se nos

, �h·cs, Hugh B. Brown', que braços de um' senhor que acabava de deixar o seu hotel,
�: teve acuí no Brasil 1',0 exclamando: '�Oh; meu filho, até q:.." fim te encontro nova

o,f,J.ssado e Nathan Tafl-' .mente." E' assim, fêz 'com outros .tue ia .encontrando. No
setímo "abraço". rot presa, porque estava abraçando pela,r.

.

A, Pi"imeiha PresidênCia segUilda vez. o' "filho" ao qU'11 pouco antes já tinha dado um

C. El:.o Turner, nof,o, p.a-e- ct:rig€ a;,.atividades das 75.' amplexo.
'

sidente da Mis�ão Brasíleírá missõ. s e dos '12,000 míssíó- - - - --

do SuJ, sediada em C,ul"itiba, ',n':';r�'os c:.l{e' traba:ltiam ,S8:t1 •.
'

Mi. 'iàm Faertw estava festejando o seu 107.0.aniversá-
Paraná" cÍl alq,�Gr remuneraçâo no rio n.stalíclo. Perguntado pela re��', '.icô.gem como conseguiu

rtunc\) .ínteíro. ::-T!t Amérí- ',C�10gU.(' a esta idade bíblica, êle i eapondeu jovialmente:
CURITIBA (SIS) C., Elm3:

.

cu de Sul há sete missões, Y'::uEc simples:' não mcrrí an+es r"

Turner" recentemente+no-, 'das é-la:i's duas estão, aqui -----

meado opela Primeira' Pre- 'ro 'E: 3.sil_' A Missão Brasí- Hugo para sua esposa: -o,.., 1 neste jornal que um

sidêne.a da Igreja de 3e:,;" l""ra 'o Sul abrange, .os
. camelo podetrabalhar oito dias Se. n beber." Ela: "Conheço

sus Orísto dos Santos 'Gos' tr1s' stados SUEI,PS:' Para:" um que bebe oito dias sem tràb. 1r!"

últimos Dias'· (Mórmon rã, S,:1nta Catari�1a e., F,\:) .
-----

para assumir a Presidência' '::. raTJ C 'do Sul.
-

O Helinho: ;�Mâtei ontem c" v. ôscas, cinco eram ma-

da Missão Brasileira do Sul, O. Presider;.te Turne't·" I chos e seis fêmeas." O Rudi: "Co, ',,) é que tu sabes que e-

sediada em C u r i t-í b a , C� .anro
' .

fala v-a à reporta- ..mm machos: e'.,fêmeas?," "Muito :O•.:;-,oles:, seis estavam sen

disse: "Estou 'muito :cc{..,
.

gem. [.)breas atividl').çles d?'> tados n� es�êJ.o"�.' '��co numa !''''''';fa de :vinho.".
tente por estar 'no ,Era:3'�: M.6rrra:::ls _na Btasi}, ,: dis�.3

, ,

-----

novamente após 'a aus,ê�cia:: que, cO:1tinuará cpm .o ,.pro- O �t.r[>no�? .'porte-americano Dcnald Menze! !lfirma
de 15 anos. Aqui. e�tam.ós' grameI d� cOTIstruçõ.e:s,; J;?� que fico��a��I{itivamente ,corlIpt;úó'ado qt,le não existem

Ciuere� do ajudar' o povo capelb,s_ ence_ta�ÇI po�. seuiL: d!�co�v'?�dor.es��eIo�!lle?!Js,� �;�,hpo c�n,tífico .. Afir11l8;-.,{
)jrasils!.ro a .ser feliz".,

'"

pre.dcessor, Finn B. Paul- ' amda que'Õ fénÕm�n0 .. da obse:rva 'U:J de, dISCOS- voadores

sen.; que atualmente vinha' podem ser at:r:piluido à refração natural de vidros. Também,
mantendo elll ritmo acelp-- negou a e:x;ist�ncta de serem in�eli5cntes, eIJ1 outros plane
racto- a :construção de cinco tas:' "Em Mart�! a ,ciência .'comp,rc'lOU que, no máximo, só

dp;a�� fora as quatro que pode h�ver vegétais�",
serão edificadas até o tUa

.

.

'

" l ...:..l
.'

,

do \ino. t,' COmo, é, sabido os' ingleses nr� perdoam aos norte-a-
mericanos 4 deturpação do idiorna cam sua pronúncia acen

tuad:;t,mente nasal. Certa vez, dian"e da estát�ta de Frank
lin, o cicerone dissé;' entre" oUt"'fZ coisas, a uns turistas
orasj1eiros: ,"Jamais, uma mentir,,, �'�ju de sua boca!" Um
velho turista ingÍês; que se encontrava perto, observou:
':Claro! Como todos os a'mericnnos �le falava pelo nariz!".

Algamas cidades brasileirps. de nomes'. curim;os: Ca

chá.-Prego, Boi Preto, Brejo das F"eiras, Capão de Negro,
Cebolão, G,E)miterio; Chapéu Virado, Covas de mandioca, Co
xixola, Cu�té ,de é,hica Gorda, Cur""'inho Cuscuzeiro, Dedo'
Grosso, Há-mais .. Tempo, Muquec'l, l\Tão-me Toque, Onça de

Cima, Pau .A,m;:ire,lo, P�u Grande, 011ebra Canela, Rapadura,
Rasga' Saia, 'SaGo de, For.'i, Saco de Barbosa, Saco do En

gano, S�co'de' Bç,is, sàCó de Limões, Saco Torto, Seio do

.Abraão, SUx1,IsU, 'Í':repa Pau, Vaca Sâ�a" Vai-Volta, Ve'idinho
Virarão, Xiqúe-X�que, Xixi, Zeca Zico, Zé Ferreira, Zonaita
e Zimbi.

Por.W�LTER LANGE

N.o 357

Presidente Turner 'rll.Sç'):1
no dia 26 de agôsto d!l::
1924, na cida:d'e de' B*uf�da:-'
le, Utah, EUA 'e casou-se'
no dia 21 d,e sétem�ro: 'Cie
1951 com Lois Eva;_ns; e �êm:
cinco filhos. :.tle es'tu:�üu
na Uriversidaq.e , d�, Wi-:
gham YOUl"g e formoú-se

pela universidade: Esia:dii�ü'
de utah, aperfelçoandoise
em s0guida como pró1.eSso!'"
Êle é um ed\l:cadbr: 'intúto
respeitado no Est�d:o,; de

� '\. ;,

, ....
,

Oc-,pa lugai' -"pro�mitiente na segurança, se constÍ
tuin:-lo num guia'jndlspertsavel des'tinado a bem infor
mar. e orientar· "Ped�sti-es e Veículos" pre\renindo eon.'
tra flS Derrgos QS _. C}ue transitam pelas vias publicas. Ci
dade Bem Sfnaliq;ádai é indice de progressista e civiliza-,

da, sü.._onimo de administração publica t' eficie'1t"l.
- ,

Geoffrey, Fairbank . é um velho ne 76 anos de idade, re
sidente n'i cidade de, Chicago. Gostava de beijar moças.
Bem. _ até aí ,rtlUitos velhos gost?m de relembrar tempos
que não voltam'mais. O difícil é conseguír-Io. Mas o nosso

. /
l1elhinho de Chicago inventou um meio maravilhoso e que
lhe proporcionou o prazer de m,-"'I"'q beijos dados a moci
::!has bonitas. Dillri,àmente fi('�;n-" ..... Estação Rodov;�ria a

�",l')e-a de alguma jovem que c'�r�"·barcava. Atirava-se de
"ra('')5 abertos para Qualquer d"", ...rnhecid'i, dizendo: "Mi
'l,na muito. querida netinha", be"�-''1-a, alegando então um

"',�2'10; desculpava-se e ia es-r.e-""' q próxima neta! Afinal
,-. policia descobriu a manobra e ,wendeu o velho, conde
"1.ando-o a alguns djas de urisão! LL'gar para quem não tem

júizo:: Cadei':l ou Hospício!

Fabrlcantes de: Sinalização d.
transito em geral: Sem';,oros pis
ca-pisca" taxas e placas damar
çalorias.

SOCo BRASILEIRA DE SINftUZAÇIO

SOilHASIN LmA

\

A Catedral de St. Paul é a i�'"C,'" mais linda de Londres.

A, sua cúpula foi pintada pelo p;n�or Tombill. 'ApÓs o tra
balho e quando a pintura estilva quase no seu término, o

pintor deu umas voltas pelo and<> 'me, examinando a sua o

bra de. mêses de esfôrço e dedi('n �i'í,o, pom o rosto voltado \

,para ,'i mesIJ1a. De repente um pincel com tinta foi arre
mes�!!do no quadro e o pintor l')'nde notar ter sido ja
g2.do pelo seu ajudante, que o obs'''''vava lá çle baixo. Extre�
mar'1.ente 'revoltadQ o mestre se d:rigiu para êle, receben
do lj seguinte explicação: "O senb"l:' tinM chegado ao fim
d0 "':1daime, mais meio passo e q r1Ueda s�ria inevitável.
Fui :>brigado a inutilizar a obm para salv.ar o autor." -

Assim também é a nossa vida, (''lnntas vezes, o destino,
D')"� destrói o quaqro de nossa v!,da, p.'us nos salvar da

'l HB!

'REPRESENT!�CCES
,

" .

P..ceitamos para os Estados d'l Gl,lanabara e E. do Rio,

de trbricas de �Móveis e' Esto'::do� �m geral, populares e

finos, com p�6dução, minima de n:-::z MILHÕES mensal

A. MASINI REPRESENTAÇÓ:-::S I "I:DA: Rua Imperatriz

Leopoldina, 8 - sala lOlá - I"_ J. - GUANABARA.

morte!.

o prefeito de Màrgate, .1P·
"9 n�'!)e ,Tohn- Read, pe!';a 1!'�

,

par?, 3ssistir l:l. uma ,partida '(1-
me''', hora mais tarde, porqu'"

-

pp,s�""'em nelo molinete, no r-"
de ;"t,enso trabálho, consegui'-_-·
quil�s!.

'l,ção balneária ing)êsa,
-;! Convidado de honra

- boI,' esta só teve início
"'!feito, tendo prjJcurado
Çicou preso e só depois
tirá-lo com os seus 188

--�----------------------, --�,-------------------
,
,

INDÚSTRIA DE pApF.:r, SIr-"JADA NO. P'lTERIOR
DO 'ESTADO DO PARI\1)-Tfi. r"'?,O�-JRA �1\T';_II.P,REGADO
'DA :"-:'RODUÇAO, CAR,Tf.fl (:IY" C�·'?·"'J:CTj':,lT'1f VT.T.AE CI

TA�,7")O r./IfQtTJ:1\TP..3 ,C"":�· ,",TT" �. �-q�T.H'''''q P. P,APÉIS

PR. ")'u_ZI:DOS, BEM c��n F' "T:'�- -��Sõ�'i ." ;_RA CAJXA
POp·'AL 28%. SÃO p ..!I_'JT,o r PT' 'T, (?AU::-.r:::;ANTE PA
PEL) GUARDA-SE ABSO:'UTJ S� ?tILO.

Fom Regensbure:, na AleF'�'"
. "..xiste uma p.'idftria cu

ia 6'()!10 se chama Fleisrher f,,"'r "'ueiro); ao lado de um

ar;ougue, cujo p�opri!'ltárjn sr, -h�--'a BeGker (padeira).

PENSAMENTO: Pratidlr o "-,.c'm com alegria ...

car.um bem em sentido duplo!.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tem r ... Cerí "'nia de A: er r da Exp.osiçã 1 PY n::> Paláci·o
das Industrias em Ho�enagem a .Semana da Rátría

..._.... • • '"'!'"-__.....__.....- ......-......__............-......---
.. �-;."....,..�-..:'"'.�".- ......... �.-� .. �.•... -,....,.. 't �._

• ..:�_.__•• -,.:........-.-....,.��.�-�-
• ...-..,..

ia 1 de

Radar na _, __,)

U�'-o c......l._;t:aie....4-cda......-..,.d-..-le·
BAILE. DAS "DEBS" DO SUL NO CITY
CLUBE. SAtB'ADO DR. PAULO BOR�

NHAUSEN SERA HOMENAGEADO COM

BANQUETE.
COi'IENT/l-SE que o Dr. PilWO Konder Bornhausen, será

homenageado com um banquete nesta Capital, pela sua

nomeação na Direção da Carteira Geral de Crédito do Ban

co do Brasil ..

IZETE -- Gallotti Mutiase Sidney Guida Carlín, marcaram
encontro no altar. da Igreja do Divino Espírito Santo, pró
ximo' dia descnove, iJs 17 hs. Os convidados serão ·recepcio·
nados nC! Querf;ncia P&lace Hotel.

EDEL'l'N Schwcj(lson. acadêmica de direito'�, fázClld,o' o
Curso luo RI'anc.o, pal·à a carreira DiplomáÜéa," �nc9ntra.re

.

nesta' Capital. Circuluu acompan.hada tIo " tenei\te' . Isaac

Bcnchimol.
. ,.

'R.OSE Salum e José Salm, vão casar no, ptóxin:lO' dia doze
às 17 horas, na Matriz N. Sra. de Lourdes ,e Siio'Liiiz, onde
receberão os cumprimentos.:

"

.

.

'
..

A EXPOSIÇAO TUPY, será inaugura�a no' rlia priIDéiro no'

Palácio das Indústrias, às vinte horas, em !iomenagetn a Se·

mana da Pátria.

,\ :ASSISTENTE Pessoal de:Helena, bstcin, Sra,; Edna

liurcinsky, estará no próximo sábàdo em Criciuma, ,. para

maquiar as debutantes dó Sul do Estado que váo desfilar

CITY CLUB�.
,

, '

O LIRA T. C., no dia dez de outubro,' vai promovf1r 'o s'e4

]:3:111" de Aniversário, com' as de15utantés"I!'.I64. ''1\ "ovqueier-a
de Walter Wanderley, foi cQntratada+para o 'acQnteéimdlltol

r: rOR falar no Lira, T. C., sua Diretoria, escolheu para Ra·

inha 1964·1965, a bonita DlJlllara Pinto, que ret-cbetá a (aJ

·xa simoólica no Baile de Alúversário, da Soberana' Vera

Goulart.

IONE Ycda, Lolmnnn, àcadêmiéa de farmc1ch é ".10vo" do

Sr. Nilo Momm, onteln,. trocou ele idade., IOH\3. é nU).!1 elo

casai �Ivo) (Ivone) �01ma11l1, da Cidade de Lages.'
.

YI8fTOU a senhor;! l\'Iária Erig, a senhora Renatc Bcrg·
Ill:um, radicada. cm Mondai, que conhece vários países da

Europa e de nacionalidade alemã.'

RADAn na soc�ed<,,,de; Jro.i�; às 13,35.113.,11'1. Rádio Guar1,l�á,
pu.trocinl1uo pela Illlobiliárià. A. Gonzaga. '

Ton" a cídadc bosta daquele ]lrêio de cabeIo!; b1'aneos,

hHr�II) c mudo; ({m!, euiJllt das av(/" !io jkll'd�ll1 do Pa�ácío do

(�(ln'fllo. rois saibam todos que êIc conseguiu ])roferh� um

llfl111C. Eutra,va no Palácio o I)clllltado Ivo SilVeira; Pres.

d;t \. L., c alli'u('�n perguntou, eOUl g-cstos, quen1 era. O co·'

rat;ão ,lo bOll:; Pf('to; dr fllWlJ.\ até a garça' do ,iardim gosta,
11 1l(}i1t.O d,:: estar con:-J(".qten't�nte currendo rrh'ás dêle, for-

�·uu a pi'[;unta c "cnccu a mudez: I V O-O!.

carta deDO l'n'('�'�''''''' Lnlif1 (',�'br,{l, n',:c'Jí a sc;;uinte
\Yill.�n; ...ht"," (Yirc;í_nia) E. U. 1\.

,\mig'o Lázaro:
!':"1.:t (·u_t:u'.e !"ti l'l''<tnu:'(!{ln peh1 (liJlhr:-iro de J!oekff'l!f'f

.T.mhO' I' 'lI'lJ1 1:,""'1<:.' (h' fli'ji .. ,b1;.:., .h"�l(! ;1 pa<:,ii)ilcia (' ('·!I'!lI.r

���o i�OS hif.i(nrh\(hn"�·,�; -::qlft'ir"allu"�� l�!:-" f,"�''''''�''h) d�. n�r"f';'''lrf:
...

:11' 1W.l1 ;"'''il·llmpntl' ,'in!" ,i;·u\l.ci IlC" .."t Ch(Hyjl1;: Tnn:ru. �

luz d�l laJe!!'u, pnttus l1..·· a!ltí,\�H'" 1"':'I"t'ls, �'1.'1'1ri.itq W'la f:'

rnHH,�'�c'n, ';l l'alj"alr-',- nv'-inti!_' C�!�\�"}\'" t.� l):"��H'll{I') tl (.'(:'"':'vel
'

PI'f'.ll;!l·;I�"1 "UJ.lllJ h;, :�j)() Bn\l'; SI' f�l'"ia. 1'ud" ,<':m n:Hg-';.·O'
�Hl·;�.,t�'."�'�·L ('C)�l1 Bin;i d;'�("F�!.:�I,O· (!. lla�I.Jr'aHd;,1_tlt· l'::lc�,lltado
t' � \� f-�I�""S <lIS 1".,�J� fi"" i'u'drf,lr,; �, .... :' .. ·.h,.·v··�,�.· ., ho;i.n:.r'� _! • ·1 ....' • n., " •..• (.. , •

:

ri", a t"YCt'llll, o :,)apatriJ�o, u ferrdl'o ,tudo. 1""11". "omnp'

um (IWIt!rU 1111(' "O� ,Ui 11111;\ í.:lnlil·m t!� n""!··'!lo··;,·:\ :Ih;l'

fl.,s EI':. l,�r. E Ll'ln�)l'(,i-Jnc muilo de ,'od' c a�lui "ai

meu cordial abraço, L�'lliu.

�ssuntos f-
Orçamento não

aguenta doença

Conta-nos o Dr. Paulo de

Castro Correia, em sua co

lUM' "Movimento Cíentífí
co" do "Diário de S. Pau

lo", um pequeno ,incidente

que deve, sem dúvida, r�)e.
tír-se em todos os consultó

rios médicos do Brasil: a

surprêsa 'da paciente que,
ao iniciar um tratamento,
assusta-se com o elevado

.preço dos medicamentos. E

explica que, na maíoría das

vezes, êsse produto repee
senta economia sob o pon
to de vista da rapidez elo
tratâmento ' e, çif!, substitui-

I
'

, '

n"'l, 'I ,�,
..

"I
,. .

,. ." I.' '. >:t· \, )
_A' ..

.

b....
• .. �. -Ó,

Q��l-
'.'1',.'

((l
.,

-: ..:
.

li)
� f...,<7 .,<,
0A ' A'�'
'.,,' "'- \. li. '" \ ,,\r...., I' (' .,.

"

ção de medicamentos já su- inflação crônica brasileira
perados que custando me- completa q quadro; Um
nos unítaríarnente - acaba- bom radíologísta cobra per
ríam por representar malar to de quarenta mil cruzei
despesa, em vista do número .rospoe um. exame de um

de doses que deveriam ser segmento do aparelho di
utilizadas, A reação do pa- gestívo. Exames de labora
ciente, entretanto, é de se tório com facilidade ultra
esperar, pois o que realmen- passam a casa dos dez mil
te está' muito caro é ficar cruzeíros, Qaando se trata pre que possível,
doente. de uma operação, é melhor queria soma por rnes, para
Senão vejamos: quando a nem falar: o hospital" o êsse item. tão esquecido.'

doença exige exames de la- anestesista, o auxiliar, o Como ponderação lembra
boratóríos ou chapas radio- oirurgrâo, <mrCf'.cntam C;:11· mos às do�as: de. Casa que.
gráficas já sabemos que te-

,
tas que muitos poucos ('�.' de acôrdo com o último ie·

remos de gastar uma peque-. camentos domésticos podem vantamento falto· corri base
na fortuna, As novas técní- suportar. J<�m tais despesas em dados orícíais (Govêr.
cas realmente mais díspen- notamos .que os medícarnen- no da Guanabara, "ctmj�m
diosas são responsãveís, em tos rcoresentam sempre a tura 'EconÔmica" é;' �un�.b,)
parte, por êsse renômenov

à

,m1,rte:. menos dispendiosa. o Salário mínimo . aumen-
Q"��:,,,:,,C'-�-. c cq.to de não exís- '';.1�';��('�� .' r-�'.·�;. �·{t,��uo�
ti'r ainda entre as donas de' onze anos. l!mi'.rç,'J'f.:.> ;,sto. Ç,.
C'fO.;a .. hr_:O.;'Úe.i ras u h;:ibitt') ��lSf:O : de ytd"l 'aJ,:'uen-f )ll':: ;:\:'.

que co'ncatem�mm,. ",s(o�:(õ')s fIG in"luir, '10 ro( d�" .ck�pv" \'(':"0<; � e _rlf; ,-irer;;''!' fi?: 'U?,{1!
para a r�alização de, uma.' sas. ,tl(),n�ésti,c:;is

.

:'lqU01�� rc, c<Jmentç'3' '8ú!T'eptà,],;1';"·�!.
'

Rl:-:"

,semana' d� cÜltur'),. Serr�a:na 1�wi0nncl\:l.:3' com a saúde, m'l J6 y'êzes (ii ,Cé�"�J2:;fo','
c,;ta em. qúe toúlrtrimu pa,L'., :T1ldo lst-o, F�z :éonl que o úl�!r:n0 H��lf'.?'f?'i; ��.',.>�:;X.�1te todos' QS esi:uclantes., '.eh' .bi:asüéirOisiija a:p�"hil':1:à,n ele de Julho). Ve-�e;":'p,:Jr.:es1'iG

, '.

ma�or colégio estndUll.\,' Rv S1.(f?l'éS\l e 'sem pcssihi.1idll- cálculo: (lI�e .dtici.S'i;r��6t>.$;:in::, .' .
,

sul do. Brasil. Concurso dé, -dB-"'-<d.e-".Lrata�-se e,m, ClíniCas fluem" tremend�h��n:tf.) _ "p�:'�',:. ' ,�J ....," J' )cail1 Í,_()H \? idaclo$ o::, �enhül'(:!s contn-
dec1amaçàô, concurso de'. Paiticulare'5. �mmen.tando a qúe .nÓ�- d.ona"s· 9:�,'�ç��à a;h� .�' ti�InL�s :(ib:lixo reiacionados a '," ..
o'·,-".. tó.rii .. ,iúri- simll1.ado., bn.•'l·.·., ,f·ila'a'·. :p�rtn, ··d,bs Institutos, m'os os .. éd' .."":-',,::"'. li. f·., ",:".',.,.,.," ,

,

. cúmparece-_, '"
.

.

." .re1n 10S._ Ct",.0.., ;., " _-'_,' .' "''',, , '
.

, , , ,

le e escolh� da' r'linr{a '. do 'Clr/:r-Iospital 'clhs Clínicas, e priITI�Ii·a. e 'm�{s,;:i�ipÓTt?'n� '} �1.,:1Il; �: el;\,:� t'refeitura, para Pagamento de
IEEDV e to'rneio. in:er'GÍRs_" :s�n�t� .Casas.' A .coisá está te é. que �SS'l·d�s:.��l!I'" S08,

.'

'�lYí�a 'referente ao impo;sto Predial e 'l\5r-

�: s���:l��;:ooi:��:i����� ---SECRETA'RIA DA AGR�ft�lJnRA' h'toifial, � 'evitar a cobrança judicial:
ele estudos.

.
Escolhémcs . � ',' :No .e:?ppediente· elo dia 19 do Ferr.ei,�a., :<çle 'C;}n:��?hi:'S< . " N...', OM.:ES�mai'1a da p:\frb c .lá'espe� ': do oon:ente. iÍiês .. o dr: I"uiz Deputad(j) . WaId.erp,âr Saltes;> "

' ,i'
,

l''''m9''' eop.t''"''· "n", '"d'o''' o';; ro '" d' 'Tul :. . 'D '··)t 'd'"\··- 'Le" "

,. __ ,',' ".'

,o. ,.1,'""." ua",l'�el, Secret.ário da Agrl· ·e -)aT?lO. e:'epua'.-p ,:,
a\'.!llo:'" do IEEBV e' t.'}.tr!.- cilltú;a,"atehr,eu e"ú seu ga· cien Slowinsky :de' Atal'ari},': ·:·l'r'aCi H�'mãó da Si u' _ L" M

.

'bE.'m seus 1:am.:llaTcs: . hin:�te aé' segiiinLes peso guá trataram çiê' assuntos '.' i-'" :' \ '. q eIra, aura elra·
. Voltaremos .'a escrever,; e, ',sôas:'i'

..

�. ref�réntes " 'a;s" 'irite:rê'sses h;IhlCl Silva -'Morro do Mocoto' .

até lá. Depl,lt2.clo' . EIgídio Lunar· das ,régiõ�s' q�� repreSen:" � ::lrine Upyssea _ João Carvalho .

'.

di (Í,e' X;),xii�, P�P:tit<'ldo Mol. tam. '.
, -.

'. ..' ',.' .
.

.,-,��"-:-'-'---,-;"':__""""';"'.' .

'. '. ,
.

.

I�.en:� da G. D. D. Aquino - MàU'l�O Ranl0�

CONSE,lH.O-.,Rt:,'G·, I,O','NA�,·,l·,-.'··,.·D'-'-E·- .. f·A.,',R�'M·-"A"'CIA Sr. Ad�lbêrto;F.iep-!h?� t.ra'��;,' Iréne'Lacerda e 'outros ._.... Osmá C h 'LI[;
.

',. tau de assunto 'esp�et�ü.. , I: . 'i:.:.�.!j '
..

'
. i"� .'

r un a,.
DO EÇTA DO 'D'E'

, ,
'

.'
. :Sr. :Comiqtto, .encafr.tinh�u " ;I:.:�ell, Ra,mos .

....:- MàJor Costa ":
.

.

, """ '�!' !-�, ' ..,'.' ,�SANTA: "CAIAR'NA �nt�rês�es, S9�t�. selnentés i«,:iltfri��f �);rreira _ Servidão . ·Tanzoni. '.

CRF �. '11 ..' ,;,',,' des:.r:ri!féii16 "':AhgêlO' : dá �:'�ty?hê�e. �çhk�chting '-. 'Servidão F�rmiga:;·.
" . ,Silva, ,qg lÍi!lJQr \ iGér��ó, ,\ Irhieü )h.sái Fl�ancisco Gouiai·t

...

... , .... CO M:U'N·J.é:AD O'· enp3;m}nh,ou' .)n,teiêsse.s .:g? >.'I,'.'.r,'ih.tltl.J,,� B.ernado·-.-M''Ol;ro d'a C.ru·"z'<",� [t; ?:':ê':,.�.;:-'; .;."�t, :, ,S" :,':'!'";:' : .,./,..
"

"

�i\'''-< :� Núc,leq, ,Colonial, . S'eru;tdor _

Tendo. .êsté. Regional vetifiC,·.,àdo qu"e. v'a' _
�st,exe�"J:Y��tl':, ·.e; ,"� ,'I,

:;,;.;:Ir�n�# J��§�: �\Tciãq' Mota' �,spe�i�,�,: ,
.

_

,.
. < N� '''expedie�é : d'O' (lia ,�Qo' '"''rks Oficiais de 'Fanna,'çia"-'.,-' t'l'tulo e;"s'te ado' _

. .

L· . ';{It.iIf�ir f{�mos P.· Filho _ Borba L. '2'0 e 22
,

de corrente, I,uês, ,o dr: Lili?; ," , "
" , , _

t�d.o. palra to.,do, ',0 �ra.f3., I,',i,', s.egUn.. d.o '0, pará,·gra'f'·{_· Ga.hriel Secretário. da· Agid.' ; l�pi�tÍ,Ra,mps Pinheiro _ PanUin�r' :, :--
,

. - cultur�, �t'endeu '�rh SEm ga· 'T"
, ii'"d'

'.
. ,

". .' ,

. 1�l1leO ao art ,32 da Lei 3.820, de.'11.de no. bihe�e a� �e�inte$>pes$ôa.�: <:,:l�:�<�á e,: Senhor. dos Passos .-' 'ESteve�
. V€ID.bro de. 196Q .----c; \rên1 "se> intittilaridc ... Depí.lt:ido 1"o, Montet�eg'rd; 'v/��nlOr'

Fannacêtltic'os' ". 'd' �
.

c',

t d" "d ql1� tl'QJ.ou de' B.ssuritos' ",te- ::,_'J�i1árld�cie. S'. Jesus' p .

E' 'H C·a'r'l'd' d'
.

.,: ':
.' , em, QG_umen Os' ,'e 1 enti:- ladonados, con1 ... o. i)rodu� , '", '

. . .' . '. :, él e:-·-.

dad,·e ali el!l., contrato:.; C.Oiri�I,·q.iai.s,· lembroa�
tor

.

rur�l de' 'Fl�rian6pÓH$: e r,�i1y�'):��di�",' ,

.

. :',
arreqqres.. Sr" P,à'ulp,' L'aijge 'I l· .. , • '..3, d N S d' C

" l

1110S '-o-. aos' illteress<;l�os . que:' essa 'inftàçãe da 'F�rma' Fig�eiras SA.;'; qúê i�\ �������. e: " .' ,:�' . :�mceiçã.o ""'7.,. p.�dt�.:'ll9�
não so é p4nidà pelo Coqigo Penal, em seu trato.u de importação .. de :::}Y:� :.,\::'.' .. ,

,.
"

"'..
' .

, .,'
-' �:�.� : o�.,\:.

art. 199; CO.UlO pela 'l)ro.p·,I.·ia.·,L'''el· 3.820/60. máquinas agrfco.La�. Dr,·Q;>7 ·,::.�X�!nan,:.�·:,��cl..

e N:,S', dá Rosário ��V,:ida! Ra.,::\rio,':f,man Goriles· de I14ot;l,. Dite:· '

,

Assimsendo, ,i)al�a· que êsfe Regioilal _., tor do Centro 'de Trãtoris� �\ t#.tn4ha:�de N: S .. do Rpsátio _. 13ulêãó Vítill�
'não se ve.'J'a, .o,bi�,lgad.o. a,p'1,·ooes.sat:::, ':os l·.nft'a·to"- tas de íihot�,' 4Ue deu, êó:fi� :::\�

..j:,;m,�rá,.·!fida,\i�, 0,'. q. '8. Nicolau '-'- rellerit�'sl,ll
.

• ta, das ,àtivid�de$., qes��.ql- .
, .... .

�-cs, salicitan'los,$ejà\.pi:ovidenCiàdJa' com 'r' vidas; Sr. Á,Itü� yte��r ',de
' .�,\i�cl ;:,-:.':,,:;�.' , ", ' ' "', :��,:' <

máxima urgêncü�, � tetiiicâçã� érl1 �odo e _� Mello,-tratflu d�, àssúnt6"es- ,ítinândâde' Viéehtiná� São' Vié�hte, '(H
I

.. ,. pecial. . Sr. Osváldó Borges ,Pau.� :'.
"

clua qp,sr d?cumento d�ssa' falsa qualifica- Grundler, Presidente' da A�·
ção profissional, uma vez que o· uso.:do títu- sudação Rural de São João '.Iquão.s Daux -. Nereu Ramos

. do Sul, encaminhou suges' I
,..

D··· ": .

lo _ dc Farmacêutico é, privativ� dos ins- tões para finimciamento à'.. rmãos . S. A. Comercial _. Prolongamen-
ceitos ·no Quadro. I dêste Consenio. si t'.ssociação' rural. D�: Cio to M.�Guilherinc .

ro Corrêa, de Fôrto União, Isabel Medeiros ._ Deodoro
que entrevistou-se com o

sr. Se�ret!Írio. Sr. Avelino A. Isaê Costa _. Borja L 8 e 10
Cella, Prefeito Municipal' de .

I�aac Lobato Filho _.,- Av� Hercilio Luz
Rio das Antas; tratou dá as·

.

sistência técnica aos'. agti· Isaltina M. Antunes _. Borja L 11
cultores de hi0 das Antas,' . tsaltino Arnaildio +-_. Pantanal'

•.

I'.

Is�ura ,de Azevedo Alv.es Joáo Mota' Es":

evoluindo para uma
'

ro).;).::·

mutação global .do problemn
da assistência médica.

.

Sabemos' que ,. ','i i.nl'll'/,c;ã')
não permite às' donas de C80-

sa a manutenção. . perf;3ita .

do seu orçamento doméstí
co. Mas aconsalhãmos que
se habituem a separar, sem-

uma pe-

I.E.E.D.V. e SEMANA DA CULTURA

O CITY CLUBE d� CrlciUm3, está promovendo'um el�gan·
te baile de gala com as debutantes de 1964, que à-·.�Olnite
daqut'la Diretoria, serão apresentadas por esta Colun.a, 110

próximó sábado. Florianóll0lis, estará represent�da pelas
"Debs:' do Clube Doze de Agôsto! Elaine Erig, Nocrna'.Rocha
C·

.

"'tàr1a Helena.l\1:eir.a. Posso afirmar que aquele .·açoiltcci.u • 'I'::ste meSll)D instituto posolucnto que �onta:ra com as "deb�" do Sul do Estado, "í�nl
'

,sul. U111 gl'êmio .Que e o r\:-.

dis'pcrtando o interesse. do.mun�lo sQ((ial dUlluela.·' I:égião. ... .

t
.

.

.,

, lí!resen ante dtretn dn cor�o
. .

:. "
.

',��.",

elicen.te . junta a direção, Co·
nio' lídimos· representantes·
eleitos pela vontade de
mais da motade do ·íÍú'pe·
ro' de aluP,os não Dodcrh·
mos deixar· de' brind�.r' (\,

.

êstes alie
.,
nos escol)1ei':-E11,

deixando-os re1egadQs' a 1').Jo..
nos inferior'�; 'foi por. isto

A DIRETORIA elo C. A. "Carlos l:1enavx". de Bru"q1l3, em

Ipr('n� 1'<'1.[\'os l::"L1'o. o .snl tl'adi{�i()naJ lwi,ie Cl?S debutantes de

1!'í5�. ;'Tn (J('fl!'i.üo sC"',l, cscol11jcla a G:Hota findar, para o al\o I o.
'

dc) UHj",- �';üriaJ�ópolis, e', lal':i repl'!·'ilent:1clé\ pJ!: "(\e11:'" do: uem vai cen'struír já sabe! �

Chl]>(' D1l7e. o ::;.('O;ll'cdnwní,o foi n'ut'<,ndo j)l1"Q o dia sei;,
,

pru'''.'.l·'ll') C.!U'J cüntani. com a prc:3cw:n. cl:}�<a COLUNA. J lJl "rr;.:"'I: JI. Ir' 'If'Jl,� C017'''''''R E B1: SCULANT'ES• �
• • l"f.\::-�.','.J�'f";.:'" ;,?I'.. . "j', �rII'. :, ,\to"" <1"."'" �I' (.-;ltlilhJ;.{.l

•
A �'; I

• ,':

. Quem conheceu o velho
Instituto de' Educação, seno

te t'alvez por, saudades von·

tade .. ilpensa dé retOl'nar 'lS

vêihas salas onde D. Anto·

nieta, prof. D�miani e mui·
tos"outrbs lecionaram, mas

hoje tudo mudou, alunos de
anfes ·s�o', hoje' os profes
sô�e� que em salas nov8,'s,:
amulas; bem ilumin!:1das
transmitem tudo aquilo I de

bom que nêste mesmo edu·

candál,'io deram seus pri·
meiros pa�sos para o ma·

gi.stérlo.

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

1

."

:'Nada "de:
'REBnF

TERRENO:
VENDE-SE

", ;" I';XII& ,'r, ,I,

Lona de' f�!'1n�
.

_: �ó<i T ..'h "

')1 �fJf � <1,,,,,, .r ,N"!>'

PiTRTAS E P6RTÕES, De ferro; de alia qualidade
. !" .

. per pr,i;ços mais ec"nômicos, já· �slão prontos,
e à sua db:p,�sição, em:'

\

'"

Fanla:-da
e os famosos

CA�}, :r,('\( 'eof.!/V
•

9.0& Sant(.)l· �R rOfl',Vf.i '4�'
I'C".��. 'G"'!'",....� ,

._._�-

DR,' DA,BCY ZAMI

C�rurgiãa 'D�rdista
ATENDE DIARIAMENTE

DAS 1;) ,\S J6 HORAS ..

FY)i':.t:: :na - RU[\ CON·
SI';f,ln;:THO M/\PRA. .',:,

i

I
Vende-Re um ter'reu\) ni.e

d1.ndo 10 x 23. C01'1 2 C'lsas .

(1.e I11ndeira. Ver l\, tratar na

rua Vmnl Cami41:� Meira,

Comp�nsados Paraná
FUJA �I. Ftn�V'_lO ADueeE, M.o 748

Telefone 6277
.ESTRf,:ITO

f.

:riM cu,.j' �h:1. l-cve iniCio <)f; nt.ivitluc]rs cio TOP C;]ühe I'T"

1.i�ln(). 01':�r.ni��JH'ÜO, e Pt·C'c::id{'n(,lH,. f.'orrnnc1o por lH1l11f:_P!) (1,

n()��(Í<'.jn<; dos j·,,{'s ;Estados' do Sul - Parami, 8m1ta Catar;

nu e Rio Grande do Sul.
\

NO :PATl"\F:TRJ\�. lVlje à" yin!c lHJr"::t<. Sf'I',i l·,·"li;>;:l.dü w·

('<)quiíel d�U1çuntc, lJl'omu�'ido pela ,Faellldadc de Engcllh<,
ria.

OPORTUNIDADE GANHO AC�MA Df
90.COO,OO MIL CRUZEIROS

E;;·:t"?."iou·se a CadlÚ'neta
n" 802Hl - 1" série, dll, C:ii"
Xl] Econômic'I. Federal de
Santa CatariÍ1a, pertencen·
t.s. a sra. Francisca' Bento
da Silva.

Estreito, 22.[l.6�.

lIda.
70. Nesta.
------_......--'-----

CADERNETA'
. '

'

EY1RAVIAOA

!
"

n. 1

\�tp'!;e·'r:sw'tOs (te' J" nno

Amendoim
Loro
Cáhreuv�
Cedro.

Imbuia
Pau-Marfim

"

.

.

Goncalo ..Aives.,

Mogno
Carvalho
Pau-Ole'o Perdeu·se

.
a caderneta

n° 6531:!� Série da Caixa
Econôn.lca, Federal. Pede·se
a quem acha·la, entregar à
ly..esma Caixa.

26·8
--_ . ....;...._._ .. _-+�

Se ':"('0 f ivCl' 11.111 b01D d"cu1o, ele ftrni.7.aclc e PQrentes.
r� , j' _, Lm1)ido<;o c ('om vont-ncl_c t'k por,rcr]l,· ..

.
Oi '·�'Cf.'cm(Js uma rUl".l opürt'tinldade pocleni realiza·lo 1

\I}� liUl" I:,) vagas traballlO faci! c ugracláve1. :, . i''1. r'elirJe. Scl1mid�. 1,)3 -:- Tratar cem o Sl'. ALFREDO. ,=--'i!. '

CADERNETA
EXTRAVIADA

1

MADEIRAS
LAMBRIS "CODEPLAGu
NOIRES PARA REVESTIMENTOS,

:, .,' .: ".,> ,'.I�'/ '.1 \

BRITO
ALFAIATE

NU�ES·RUA

pega: sempre .de surpresa
desprevenidas -- e infelizes:
njngiiém· gosta de fica"
doente;ou' ter um doente en

essa. :1-,;: -a segunda razão é a

fruta. de; 'assístêncía adequa
da lJ.Ç> setor dr:\ assistência
'médica oficial.

. (
"

0tlA. 1'l!:I..i'lA l...' �tU..utl'
I .muca �u",n.. ilJ;:jc", (U: \"ri"

",�<l'" t' '\,Iulln,�
n�,l111\ln(� H;;""l le�ucte

�"'�eln. :ltl - UI Andar
Fone 37\;3

�,leTlr1t' díàríamente das' lã

'Esperamos síuce .. ,. .

P'Y

que- o 'govêrno que tanto
tem se preocupado com, a
retormulação do programa
de ,haOitação. e educação
volte' suas' vistas ta,;+I'�� ..

para' 1'1'
. sssistêncía médio

ea, J<\AlJe)
,

. 'I'tT!

. rnBrc.ad�
--_._........._---..,., ..

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

J'
'-- .�,

,e
" EDITAL

RUA

•

�" '. '�F]brianõpolis,· 25. de Junho de 1964 .

I' . João Silva _ Diretor.

fm,(,12 DEAGDSiD}
L

..

..

, � .

:"PROGRAMA DO MES�"
iJiá 25 - Te.rça-Feira:
Cinema - Anel de Fogo'
pus" - f?,eservl;ls de mesa� para as festas de aniversá·
------------_•• __ 'o

.,

Participação
Dr. José Bahia S. Bittancourt e Sra.

Sr. Mario Sada.e Sra.
rem o prazer de participar aos parentes

e' pessoas de suas .relações o contrQ.to 4e, ca
samento 'de seus filhos.

Bernadete e'Mario Osvaldo
Noivos

l!�lorianópolis, 15 d:e Agosto' de 1964.
Joinville 15 de Agosto de 1964.

"

..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ciclc), técnico Cultural
, '.

Profesjor da Funda ção Getúlio Vargiil .. fa!a sõbre cursos ••. de Adm inisfraçijQ' 1 �mSanfu Catari r.
i,.'Upi�n$� declarou que o $;3-

.

tado de Santa
, (,;l).tanna,

"'",.a.és ue: sua Capital :1:"10-

rianopous, " realmente ama
aureceu para que os escudos

tração PúbÚc,a ela Funelac;ão
úe.Wll) v Iii IS�! lli4i1.l1UO '. a

.,,----'_' --------�------

VENDE·SE
Uma maquina On"tv" ...... ,"'" .,,,..li-portátil. Preço

ocasião. Av. Trompowsky, 29 - Fundos;'
tratar com o Sr.. Victurino, à tarde-.

_"'-� .._-------

Comunkaçao do SESI
'remo Início a pacnr ue .::>tlremtu·o '-'ÚJ:s ...s de: Enfer

magem iIO Lar, Puerrcurtura e lSoecorJ;os de Urgência, patro
eínades pelq NÚCleo .h.eglOnal do iSesi para seus üflnetlC.lá,.
ríos, \'"

.

!
1

, ,

\
'

CASA ., 'VENDE.SE·:
Sita à Rua. Duarte Schutel, N° 66 ..

Tratar no local.. .'

Aceita-se x_arte, financit.da ou· aparta
mento como entrada.

.

�:

Crande terreno pera construção,

. ALLIS·CHALMERS
LINHA DE LIDERANÇ�i"

"

'.
: j

Te$fe' e comprove OS muitos benefi�ios que fqz.em d{.l� �@VQS �6�uln'os .

!.lUJS.CHAl.MIRS, Q Linha" de Liderança. DesCifid!1ldo ccmocreções,
e fl�va Linho .....IS-CHALMIEIlS é muito mais pCT�i'idti, versatilidade
@ @êono�ia. Cori-egac;leiras TL.12 D•. Trato�es d� Esteira' HD-3
lHil,ó. Máquinas robustas e dotados .dos mctsmedemos operfeiçoa-,

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

------;---.---
. -; � .

VE�DE'·St
Uma casu cqfU 2 pavimentos à 'rua A:ve:::.
de Brito n? 50-' Tratar com o Sr. ,�o é,

,

Amaral Fil!�o.' Fone: '3425Il\fd�fi'ilfôs
�A

técnicos•.

Visite o (MAR S. A. e conhece o nova linha de
Liderança AlLlS·CHAlMERS. Entrega imediata�
Facilidade (,te Pagamento e Completo Esto
que de peças. (MAR S. A. Asslstêncto técnica
com oessoot treinado pelo prÓprio fÓbrica.

• :...__ _ • .=._ •• "t.- ..: """.'.1.. -=-

""
\.

"\"",,:! , .

A MODELAR NEC)!"�SlTA·•

"

•

I'
't'

� ..
.'. { ')

,
,

,'i�

t\U)jLIAR DE ESCRIT02IO ,-'. •
• •

•

'

I
•

•

�
•

)
,

': \.�

: COM PRATICA'.
J

J

•••• _.
•

......___�;- ,\ .' �

..;)�___

. VENDEDORES:,·· 'l "

'

Pre�i�a�s� _'"Div�Fi()�' Ar�igo�" ·de {a·
!;l. . .

.

.

eil
: acéItaçã�\;Vt< f?dge:se " e�p�riên,���;s, -';,

no ramo -:- carlÇ1S pi,Postal '59 __,,;,,� pohs

,1.��••

��;J
"�
,

,
.'!
..

,

Matriz: Rua Vol�ntãrios da Pátria, 1�81 - Fone 2-10-01

Caixa Postal 2020 - P. Alegre - RI;)
End. telegráfico: PATRÓL •

Rua 7 de Setembr.p, '1051 - Fone 19-78

Caixa postal 324 - Blumenau - se

I:nd. telegráfico: AGEOPA'I'HOL

.

Filial:

, );"
",,",," -,,�''.,�' ';.')��;�'_!,�, .....

. ,fr�-�_--��-='=='=='__ =;=;.==========-=:�=�::':":":-·l

AVOn
\ '

SUPERVISORAS DE VENDAS
.A maior .fírma de cosmétícos do mundo necessita
de mocas 011 senhoras de meia-idade, residentes em
FLORIANÚPO r�� para dirigirem suas vendas nessa

cidade, Tubarão, Cricíuma, Laguna, Lajes e demais
cidades próximas.
As candidatas deverão ter experiência administra
tiva, automóvel próprio. e carteira de habilitação. _

,

.
,

Escrever carta tie próprio punho, cem urgê cia, for
necendo dados pessoais e grau de instru ção, a fim
de marcarmos uma entrevista em FLORIA:\OPOLIS;

Excelente, oportunidade àquelas que se qualificarem.\ - ,

,
'

Descontos do" rim lo '

põsto de Renda
A De'egacia Regícnal d)

.Impõsto de Renda nesta

Capital divulga
'

nota infor
mando que, n:>s têrrnos

.

d'l
Circular, rr 15 da P esdõn
cia da República, de 13-7-

9;4 (Di:irio Oficial' de 17-7

964), todos os órgãos d"l

administração pública civil
militar e autarqu'c ·;s: e s�

ctedadês de eccnõ -::ia mís

ta, estão obrlgadcs a fazer

o desconto e o recjlhi..-nen
to do Imnõsto de Rend� e

.

do empréstimo cnmpulsórl
sôbre vencimentos, p,'rati.f;.-·
oações, etc" (cI8ssifi�;ávejs
na Cédula "C"). de a "ô-'d-

com a tabela. En-:-:re-:e �'n

da o orgão citado oue ,.

Circular n" 15 dete-rnin" à,::

repart-içÕés do 'Impõst0 de:
'R�nda que repre�entem às

autoridades co:""ue�e'1tes.
noS càSOS de inobse-vân:-i",
d:1-s dJ.s'P�si�fí8S n,=la' r;on�.i

das, "par.'l. efeito de anH·-;'1'

cEo das, pena� disc:p�in,ar�:;;" ,I.'

cabíveis" ..

',r'

.' ,

COSmETICOS LTDA.

AVON (osMÉTlCOS LTOA.
.

DEPTO. DE VENDAS
",

.

-

í·
.

Caixa Po�tal ,:'-3<.8. Sõo P u o • SP

- \

(Para "Coluna Católica")

Moca
,

Precisa-se que tenl.a rraüea de €�;�I-:t6\
rio e s«' dati'ografa.

Cartas de provrio pu=ho com t;.2fer�n
cias e idade rara caixa Postal. 507.

VENDE-SE

1 Quarto de Casal - 1 quarto :.�.e solt ire
.

1 guarda ...Roupa .. ] Armr río p2ra" Livre
Cê ce:ra' de Ba'ar ço - J Cris alsira Tra ai

na A'ameda Ado.fo Konder n? 11
24-3,·64

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

:J 1,n ..
'

e iL f e
. lESSi r. S� UM, j E �G_�- -Sr

l"i"Y;'}CA E . :E.-:'EIU�NCIf�S, �tnA AH A
+ : .

TripT· 'iE S:L IE A '5 -1:) l\.N
, -U. l' N . E () HORARIO COMEHCI,

\ L'

'1', �i, R' �:fl '--, rOr�ADn}, �
� E1'.1\ ',i<·Y·: '" -D h t.\ •

Proximo do Centro com apro:üm h·
"l'

, "

Parte 'a vis'a p;.tf;.e fil1anl:�a;:la.
Forie' 24-13, SIDNEY.

�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o LABUTA

CONSTANfi €M PROl

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

-I r�

3' 'O �
..

,

p.. .•
..

.

.... I( •
'

J a�.b,'1 .... i,� .Imelro I

�� ,',�., " "

): lMElROPOl--
Em

,Figu eírenss "versus" Maz
cílio Dias é o choque em

polgante 'desta tarde :YJ

estádio dá rua Bocaiuva
que deverá viver uma tar
de de gala. Melhor, com

programa duplo, uma VêZ

que, na preliminar, os CO]],

juntos do Paula Ramos e

São Paulo estarão decidin
do a Iíderanca invicta ÚJ
Campeonato citadino de
Profissionais.
O público floríanópolíta

no, sempre tão exigente
quanto à qualidade elos
jôgOS,;,r.eserva suas aten
ções para a peleja entre
marcílístas e figueirenses
que promete um mundo de
emoções, tar-te que .é espe
rada uma renda recorde
em jôgos do certame .1:-1 1.

rto Ate
GRI:.

zor-a, nesta Capital
Duas grandes equipes

estarão na líça com ,um

único objetivo: vencer, pois
a vitória é ímpor+ante pa
ra ambos nesta fase final
do certame que classtftca
rá cinco clubes de cada :00-

na para a etapa decísíva
em \1isputa do t::tulo má
ximo do/Estado. E Marcí
lia Dias e Figueir�Jí):se 'fi
guram entre' os que con
tam com grandes possíbi
!idades de alcança» uma

das vagas.
.

Não há favoritismo.
nosso alvinegro,

-'

que come

çou mal o certame, recu

perando-se, porém, 'a tem

po, está com seis jogO'i in
victos e em 4. lugar, en

quanto que seu antagonís-
-

Postal' x t�j'térco Onerário
Tendo em vista a mar

cação' de dois jCg'r;s para a

tarde de hoje, para a ci.:ia
de' de Criciumo" ", Felcra
ção Catarinense de Fute
bol, determinou !l tl'::msfe
rência do cotejo Atl3ti.CO

De acôrdo com o art, 31
�etra (a) qos' Fstar,utos ,jo
A''''.! 1<'C" Coro vaca os se

nhores membros dó Con
s� .tiO Deliberativo, para
uma reunião ordir>ãria 1ln

dia 30 do corrente mês,
com i�ício às nove (9) ho
ras em 'sua séde admini:s ..

trativa, 'sito a rua BocailI-

no final
,

OperáriO e Postal Tele-

gráfico, para O fin-'ll do

certame, 'per.manecendo o

clássico cdciu,nense' Metro
paI x Comerciário, para
ser jogado hO,!e.

,- - - -- ---------

no Oon-

•

MELO FILT-m.

°Qll!lJ g!l�rc!)s rp<ds cem spas p'urn3''''e�s aJ--as, :no-,'� ..

lT'el11" Vf>r�"'ns 08 S"'l'��,O """''"ra'''00 as crer{1 's' f;''!'' a']
das belíssir.1as ba'e.s ('la jiha dos casos e ccascs ""?r�s

Denois de um '0'''''0 e te�pbroso i-'vérno, perdorm
me 3� fôrc� de exme�sqo,' ve'- :-'3,val. Kon Tiki. Ciclone f'
muites ou'"ros har'ô(>1! eS�:3;rão lut.anrto para', galgarerr
os primeiros postos ca vela catarinense.

Também o ia':e cl'1be de F'or�aj�é':101is com sua va
lorosa equ�pe de gente nova, estar� nrese11te nas re2-l1-
tas que a associação dos velejadores- da classe sha;,ü'
do est-ado de sa-rta catarina terá ao seu encar\!'o Im
temporada que se aVizipha,

'

' �

Falando em' associa7ão, devemos lembrar aue c1�s,
de s':a fundação não tem envi,:,lado esfor�Qs no- sentIdo
de ver cada vez 'mais alto o nome de Sa�ta Catarina
no esporte que mais louros lh'e deu

Propagar pela vela não é sô�ente uma obrigação
nossa mas também o é uma satisfa-;ão, é um prazer
que renova-se a todo o contato que temos com nossos

colegas velejadores, Muitas são as vezes em r:Ue nossas

palavras não encontram alento compensador mas não
esmoreceremos em nossa campanha de cada mais altr
queremos ver triunfar o 'tricolor do estado barriga-ver
de.

Todavia nem tudo é de se elOgiar, pois ao contrá- '

rio teremos que criticar construtivamente, a ausência
dos barcos da classe lightning em rega.taa ma.l& fre
quentes, o que parece denotar o desinterêsse dos seus

componentes. Esperamos todavia que estejamos enga
nados em nossos p�nsamentos e que os mentores da
classe em nosso estado realizem de Q.uando em vez umas

p�mrp >l ,nara o melhor aprimoramento dos, nos�os vele-
jadorés.

'

,

Aliá;;, 'queremos também ver êste ano os

'J:>em� isto ficará para outro ::j.rtigo posterior,
Bons -'Ventos e a:�� lá�

I �,.,
ta, que é o. více-Iíder, vem

de -uma bela vltóría sõbre
o Ferxovíárlo; pelo escore

'de 4 x O. tro turno, em jô-
8'0 'disputado nos

_
iomíú'..os

do 'clube .colorado, o clube

presídldo 'POf_ .Waldir P�1-

checo logrou um e.npaj.e
de 2 x.z.
Para a pugna' desta' tar

de, _ eis ás prováveis equ.
pes:

r-

MARCíLIO DIAIS -- J(lr-

ge; Djalma, Ivo, J rel i e

Joel II;, Salvador�; J'ua

rez; Ratinho, SOD;lL ta, H,e:
nê e Dão.,

FIGUEIRENíSE: Jo-

cely; Marreco, Édic,
gín e Manoel; ValSrl)
Izalrj , Wilson, Caetano, Ar
cena e Ronaldo.' \

Funcionará na, díreção
'

, Gratidão
-

justa e merecida
o

A· . Gbe'fia da Delegaçào
do Sr>'p.cio7Jado Juvenil de

Basquetebol que Santa Ca

tarina mandou ao Rio jl)
Janeiro para participar de

, torneios 'extra-o ficÍ\1.Í'3 , quer

externar, através .dêsse
prestígtoso diário, a gncj-.
dão justa t' merecida à-

queles que tudo fizeram,
para facilitar a hospeda
gem T'O Instituto :profisslo
aI Quinze de Novembl"l'

CIPQN) o

Ao Dentista (',aquele mo

delar Institut(;" jornalisL'\
ADEMIR SILVA, do Jorll'11
dos Siports, desejamos re-

�,,\fA,.�f P 1.�'[.�Ot. Cl.'",JB' E', gistral' o mais profundo a-
I:;' � , ,� e � r., _ . . gradecimento do basquete-

va s/n, para a, segUinte boI de Santa Catarina, In-

ordem do dia: cansáve!' em faze�' eom qne

Prestáção de çontas e os garotos da noss� fiele-

ele:'ção da Diretoria. ' ção se sentissem l!omo rm

Flol'h�':'polis, i9 de P�gôs- Sl)aS ':asas", )Jl'oeumndo d:J-

to de 19134. tftr os al""�\lr,ent;)3 d:>

IPQN do m>lior e()nfôr�o ,

passiveI e' �!·,Jvid,�nciar.:lJ
para que nio ritlt3.SSê boa

alimentação e cU.dados

médícos, o BL'. Aderrir l:,i!
va deu-nos JJ'ande prova
de amizade e fW,m� repta,
Amigo sincero dos sa

tarínenses e desporJsta do
mais alto concerto ,1 dr.u
tor Ademir íarvou rv'r ciias
o boticão e dedicou -se de

corpo e alma a urr a.' ínes
quecível tarefa «e Íln�:pita-
!idade. c>

Grata' também I' é 'l, Che ..

fia da Deiegaç[t..> ,fi:> Di:'E'

tal' e ao Chefe d� )iS;�i3J:i
na daquêle exempl::-,: Edu-

candário, qüe,' elll 'j(juipe
com, o jor)l'l:i:,ra. lidemil'

Silva, oferecef"t!T1' rr11f,)r-
'

�ável acolhi"h 1')S ,iU�t'1JS
da cêsta de Santa C3.tari
na.

E' a mereeid.!l.' e �ust:t
gratidão que a Or',:,fia da'

Delegação 1e Basq_' le�2bol
Juvenil 'gostària de ver pu
blicada.
'Florianópolis, 11 c',e n gõs
to de 1964.,

NEY CLAVDIO \ VIÉGAS
Chefe da Delegci.�ã:o
- --,----- __ o

'VALT.,ER RENOVOU

o atleta Valter, perten
cente, ao elenco do Imbitu

ba, vem de renovar 3eu

compromisso com o clube

portuária por' mais uma

tempore.ia. Recebeu o jo
gador Cr$ 100.000,00 a titl)-
10 de luvas com ordenados
mens�is de 30 mil cl"Jzei
ros.

ZILTON E .DÉGO
C.ONTUNIDIDOS

Os jogadores ZEton e

Dêgo, do Ferroviário preo

cupam o Departamento
Técnico do clube rubro

negro de Tubarão.
Os dois 'jogadores limita

ram-se ar,enas a bater bo

la, ,num l!')ve individual, po
rém, deverão atuar contra
'o Minerasil.

REUNIAO FICOU
4a. FEIRA

PARA

A reunião determinaia
,p!:l,ra a_ "oite -de 4a, feirl-l
pela Junta Disciplinar Des

'0rtiva de Tubarão' fo�
"

, nsferida. para: a, próxi'::'
-'. ."'.'

".{;'

ma quarta- feira, motivi
da pela falta de al._suns de
seus membros,

MELHOR ILUMI�AÇÃO
Chegaram para o Her,

cílio Luz mais algumas
lâmpadas Que serão colo,:
éadas nos refletorEs do Es

tRdio Arütal Costa me

lhorando assim a i1umina";.
ção daquela praça esporti..,
va de Tubarão.

REUNIÃO DO

��,OVIAR:::O .

Foi realíihda na noite
de 4a. feira a reun! ã() que
contou com a pres �nça de

todos ,os membros ,la d!.re-,
toria do c:ube tul:.aronen
se. Na oportur:id:3ch foi �

bordado o caso do treina
dor Bega que não. com1)a
receu no último jô�o para
dirigir a equIpe. A direto
ria após ouvir o treinádor
resolyeu mantê-lo no p'is
to. Também o caso da re

novação do contraJ;o de
vários atlptas foi 01- ieto 1.1",

estudos, ficando r�solvido

que tod,os serão reforll'..a-

dos, 'ases da;

-::.�q4;,�\h;;"l;f;k:�{;;!:�';;,,;����ll:*:�� .:!WM!!lJbiJti"
' "

.
,', !_:':m.:�E:ws.�r ,

-

, � -

::\;I<"<.;Et.. #o::.)
"

da pugna o apítador Jdn�' x Paula. Ramo", em dispu-,-
II �f V'd'vilense.Osni Marcoltno ,pe- ta da líderança do certa-, Osni Me 'o em F'�onte- I eu; as.

dra. me profíssíonallata Aa I:i-'

,_p_r_.;..eli..::_m_ina_'r_:_Si'..,,_1f1_P_aU_'10_d_a_de_.
'

-__,.;.- \um�rá a presidência da F.e.F. o dr.
Árbitros para os .jôgos de hoje: Saul Oliveira

Eis como está elaborado Urussanga x Guata

o "Carnet" de jogos 'do Afonso Avila (Oricíuma) Tendo o' presidente da Federação Cata-
campeonato eararínense de rinense de Futebol, Sr. Osni Meno, viajadcfutebol em suas respecuvas 70NA DOIS '

zonas e õs árbitros que es- Atlético e Carlos Re-.; para Montevidéu em companhia do Sr. Joãc
tarão em ação' \ naux ___: Laudino Pedro', da Havelange, presidente da C.B.D.,

ZONA UM Silva (Itajaí) -

b " 'Pay-sandú x olímpico .Assumindo a presidência da entidade rnis-Bal;.loso' X Im ítu ....a

Nilo Elizeu da Silva (Fpo- Arno Boas (ltajaí)'. ter o Dr. SaulOliveira, vice-presidente, qUE,

lis) Tupy x Baependi - 'WaJ-
d
.-

... ter víeíra, ,(Fpoll·S.) , vem se desincumbindo a contento 'a mIS,'Sa(,Metropol x Ccmerc.arro '"

Adelcío Demo de Meneze8 Usaty
.

x Guarany de dirijir o esporte-rei em terras Catarinen-
(Tubarão) Agobar Santos (Fpolis.)
Figueirense x Marci�i0 Estrêla x América ,......; , seS.

Dias - Osni Marcolino Pe- Djalma, IGonzaga, (Blume-
dra (JoinV'ille) nau).

Ferroviário '" Mínerasil
_ Gerson De:naria (Fpo
lis)

, .

Ser

e,

Nôvo''Írtunfo d�
G. t. Otm�fco
Em continua,l}ão ,ao cer-

tame barriga-verde de

futebol, jogaram na noite

de 4,a. feira, em Itourpav�
Norte, -em B'ume�au, as

ee<:uip�s do Guarany e do

Carlos' Reraux. No prime\
ro tempo a .equ�pe brus

quense conseguiU inclus:ve

desepvolver maior açà.]
porém não chegou às rê

des adversárias devido �ê

péssima 'pontaria d� sellS

atalcantes, especialr.•ente
do ponteiro Bvssinh::-" que
esteve três vêzes �Rra

,marcar, desperdiça"ldo tô

das as oportunidades ( quan
do o marcador ass'''''élla';·a.
O 'x O, AoS 22 mi""uto::; sur

giu o ponto de abertunl. do

plac2�rd, através Cf) 'ata

cante Ivo; anós 1)1"12. ';"'rie

de passes �om NEo. Com

1 x D, o Guarany m?lhm'ou

de pro.du�ão e a pg;rti" ci:tÍ

passou a jogar _ com· ruais

harmo""ia, apesar dos fre

quentes ataques 'dos brm'-

querses. INa segunda fase, Q Car- I

los Re"aux, começou :1 Jar j
mostras de cansa«o en- 'j
Quanto o Guárany m9.nti- 1'�ha o mesmo ritmo �e jô-
go, Aos HI minutos, (j�'Xli- J
nhos de c!l,beça, elevou pa-

I'ra'2 x O e <tos 23 Ivo, mar-
"

cou 3 x O.

Somente aos 43 'n\m1 os

foi que o Carlos í-{,e:,1aux
,l

tirou o zéro do m'1reador,
através de um tento de

Rodrigues.
Arbitragem de Jair de

Souza e renrl3. de Cr$
134.400,00,
Como anormalidades re

gistra-se que o' darlos Re-·
naux atuou a segund'l. eta
pa com apenas 10 jogado
res já que o atleta Adel-
san· deixou o �ramado
contundido logê pos pri
meiros movimentos da
:fase" complementar.

R�1)A;rOR
Pedro Paüle Macfiado '

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY Bo.RG�S _j. GILBERTO NAHAS '

,

pILB:J!:RTO '�AIVA '

'COLABORADORES
�Ul LOHO - MIL'i'ON F,. A'VlLA -- ORILDO'USBOA

,

MARIO INACIO COEL!iO _ DÉCIO BORT�LU�ZI
ABEllARDOABRAHAM

t,

I

ateh
, ,:�

3M

,- '" ';.,.�

11 �, I

ZONA TR1:S Emoatãfüm At'lético e Gua'tá
Olinkraft x Botafogo'

Silvano Alves Dias (F,po-'
lis.)
Guarany' x Internacion:l

- José Carlos Bezerr<'

(Fpolis.) ,

bepois de estar vencendo
mi primeira fá.�e por 1 �

O, a eq.uipe do .\tleti(!o (llle

'rário ,permitiu o empate
ao Guatá, em jôgo válido

pelo campeo"li:-ü.o estadual
de futebol, n"la um. R:J-

>,

'meiro, marco.i o pn.1t,V'd"s
atleticanos (' Boris deter

minou a ig"a,l,da,de r�:ra o

Guatá, um', �(n l':ada ...tapa.
Renda de Cr$ 7.1.000;00

em

.

números rendondoS e

anormalidades lião h01)ve.

.:,

1

PORQUE N2\O TEMOS O 14 BIS .. _

Não mantemos nenhum museu de "relíquias aé:çeas": um motivo

Fazemos questão absoluta de oterecer rapidez e confôrto: outro.

O 14 bis não oferecia nada disto � ,nunco �eici a Florian6polis.
A Tac-Crozélro vem todos os dias (coisa que outros não fazem)
nos rnelh@res horários.. O' avião? Convair, podrão de confôrto e

,

.rapidez'l ContInue prefe�do a Tac-Cruzeíro.

TAC ...;,CRUZ,EIRO 0.0 SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,Willys 'pos$ui carro,
NOVIDADES DA COPACABANA - �A A "motorização" 'dos em- 'estacionamento, com uma ---'-,__� _

Méiga Elizete -. No. 5 - CLP - 11383 - Com pregados é sémpra rhaior e :área pavimentada 'de apre-
,

'

'PREMIO SllVIU 'ROM�'ROgrande e o número' de cola- 'ximada:mente 30 mil metrosElizete Cardoso e Conjunto, participação "8- boradores que • g ü a rda; quadrados, ."miHndo que O Diretor-ExEcutivo da Campanha d,pecial de Moacir Silva Provindo da fase oportunídade para entrar os trabalhadores possam
Defesa do' Folclore Brasi'eiro acaba de de.na posse de seu' carro pró-

"

encontrar vaga e parar co-heróica da músíca popular brasileira, Elizetc prio, facilitando ó transpor- modaments junto ao pró- signar a' comissão julgadora do Prêmio SiI-.Cardoso é um, dos elementos de maior preso te pessoal do funcionário e prío 10""1 de trabalho. " ;'

vio 'Romero, de1964, ,proporcionando, à sua famí- Uma rampa ascendente,'t"gio'do pOSSO' cancioneiro e que, muito em- lia novas alegrias com os totalmente coberta, liga o A comissão é composta pelos seguinte.bora o passar dos tempos e o surgimento d, passeíos dos fíns-d..so",a,' "''''clon,mento às In'tala, folcloristas: Edison Carneiro, membro ,<],Somente' no ano passado" ções -fabrís e aos escritó- .
'

,

'.
,

novOS valores, continua um dos nomes mai:
um em cada dez emprega', rios, proporciJnando aos Conselho Nacional de Folclore; general Mexpressivos

-

e de maior prestígio, contando dos teve .oportunid'1de de empregados abrigo . contra
Cavalcanti Proença, da; Casa de Rui,Barbo-entrar na posse de seu; car- as inclemências do tempo e'

,

d
sempre com um público fiel. Existem núme-

ro próprio, adquirindo di- segurança para seus veícu- sa; Maria de Lourdes Borges Ribeiro, eros da música popular brasileira na qual (; retamente da emprêsa, nu- los. Comissão Paulista de Fo'clore,ma mostra inequívoca do P.'D. {'lT1náo ct<" �"n�í11"1l< , '

d
ela soberana absoluta, inimitaveL Com. urr

aumento do. PO;'" aquísítí- melhoria das condições de, Dentro de POUCQS, dias' será da 0'3 co-estilo próprio, éaracteristíco e límpido, sabe vo do, colaboradores da c vida do, traoc lhartore ,da nhocer O nome do vencedor- daque'e eoncuri como poucos interpretar, criando com au- Willys.' Em 1963, só nara errmrêsa, grand s é o nüme-

so anual, cujo prêmio é de Cr$ 100.000,00
.

emnresrndos foram fat'ln- .. ro dos one V1m. mensal, _tenticidade, Isto pode ser realmente com- do,'20 veículos, nu-n -mon- mente- deixando di ut;>,"",
,e que se desina a incsn+ivar o ostu;ilo e ,

\ '.

t.f'nt.e de 1 'biHã;'; e 1�2' mí- se d') t-rfjnST)")",e CO'3��,n
f

'

1
provado nêste disco, que possui algumas das

lhões de G-ruO'r.�r('" t;:;n:-;ià,e 9,'r;--t,ui"" 1)f8�e�i ia ')e�!l ,e"": rc :;C_:U;S2 do
'

o;ç�.cr� '1�'cio=,a .melhores interDretações de sua carreira. Uu rando que 19'13 :findou �')"n \'}"0<;a; adquírínrto carro pró. _.

destaque especial merece êste "Diz que, fu 8.559. "emnrevados, 'tvl"l--a'" prio.
Dt:CC"A�Tf �1i>-""Tf1.

lharrdo nos- mais' d;,;p�",�s, f\ Cllrr>n.,,,hi'1 exe�ut,� um IL I" ," K � Ir r ;7'1q ; � �jJpor aí", o magnifico .

sambinha de Zé
.

K,-(; setores da WHl�" coriclui-sa 'olano. se" tndo Ó ,,,,.1 o'·

lA I ·

S ��'U� & ! ('que estava justamente esperando por Elizetc qüe sorrtentt;l nês<;e ano um, veiculo' de ,sce. f"ota
..

de:- p'ut! ( �KAã'). em cada dez colnboradores
',. pnis de �etfr""'in<),rJ_;: C1lUJS- . j

. •

,

te para que sôbre O: :mesmo. !ôsse_ dé1da a úl-
teve oportunid'1dé de'. �'!)'10- wct.tap;em rle 1'<;0. S::\CJ ."'?C" ATEi'�ÇÃO

.

tima. palavra. Piàtic.amente todos os númc- tOl i�ar,se", sem c-'nt;;.,r os
" lir-;dos e 1'e'ldi("hs a.,prAm til

que já passuÍ::,.m (,8 ...ros: an- 'sen'1 �"'1nrel1;!"'os, \ df'-Viri,"':1'os mereCe"rimn uma referência, mas quere- terioTmente adauiridog e 'mente ins!':-ritos PGva. anuis1-
me:_!, aqui deixar assinalados "Encontro can' os au� comnrata'11 pronu- ç'8}l'dê seu t�, ll'itiorte pes,.

a saudade", novo e inspirado samba de Bill,y" tos Willvs através da'rêde. soál e f2mi1iar, Esses :��l�de revendedores. les, uS<1dQs., são. ven, ,1'),0 '

Blattco, "Deixa Chover". de Dunga e "AlIne' Nê;;te ano, no JJrjrneil'') aos t!'Hbqlh2do"�s exclnf,i.,,�.

d f Ih d semestre, foram en+7'Ao;lleS mente, me�jfjnt� Il"Ódir,q en,de Serenata", composição o i o a canto-
275 veículos 8, t.-r!J1)91h�rio, traCla e prazo de 24 meS8S,

ra, Paulo Valdez.
res, no valôr de 702 mi.lbõ3S Al.ém disso, os empre�"dos
de cruzeiros. aue à dese,iarem, adquireU1
A Wil1ys já vend(Ou a. �'a)'!'os O tm,,' [1- vista ou

.

a

seus empregados '2,2"l1. "eI, prazo,'
culos, de todos os n'o"li').os Urn- departar,1ento espe,

T AI'" d' J de sua ll'nha de produção, d:"l cuid!'1 da v,mda dos ,;ei,ernura. e egna e maIS um ISCO (tE
qesde o início de suas ope- en1.as a fu��ir:mários, dentro.' Moacir Franco para o qual está asseguradc rações. ele u� c(itério racional Que

pleno sucesso. Os admiradores do canto! Com o aumento c�nstéln," pondera fMores d'iversos.'
te das vendas de veícul�s Q. dr:<;de o tempo de CáS9, .d�

..certamente se encantarão com: "Depois dE
empregados, a' emurêsa intc"'e;'s�d() à canacidade ,

tudo", do já noSso conhecido Mirandinha construiu um n�vo- páteo de. aquisitiva do mesmo.

antigo pianist,a .da Diário da Manhã. É UlY _

CLP 11371. FISCAUZA'CAO Da- AUMt�\!TO DE Cp,;.
.

.

PlTftJ

, I
I

P. DUTRA

OUTROS

..

,

Samba "Comme iI Fau't" com os Cop,
Vips é outro título de dest,aque da Copaca d diretor da Divisão dobaIla, apresentando nomes, de destaque' de

.
ImpÔsto de :Rend':l,- sr. Or- '

Bossa. Nova Como Roberto Menésc�, Ro�r- .lando Travanc!l:s, estabele-,
-

'
-

,

ceu um programa de fisca-,to Bóscoli. Este CLP 11358 nos dá com, tôo lização geral a ser cumpri,
. da. a sua classe êste conjunto que conseguiu do a pa.rtir de agôstr) /'. """,'

, éalização da DIR ÜSr'"!i?;0--<i.,chega'f a primeira plana, gara,ntindo um COl1 extermmente
.
os l:eCOlJ";

trato em uma das mais famosas, boÜes de mentos dos imuostos 1'1'-- �recadados no período :59/!);. ��.Brasil.. . tendo prioridade as SO('18. �Almh: Ribeiro" que continua' possuindc dades anôni111as e as em, �,�,id d I· prêsas estrangeiras. sep;un. ��não poucos a mira ores ,vo ta ,agora ao cor
do ordem .de ssrviço onte'!1

�
vívio dos qiscófilos, com um novo disco O1i-' baixada, Nos casos de falta

'ge são 'aproveitadas músicas de dois disco:
anteriores seus. Em etiqueta SOM, dis' ri
buição da Copacabana, desfilam número;
de alguns de nossos principais compositol'e�
populares, na voz deste compositor que de-

, sapare�eu tão cedo_
'Orquestra Milionários deI Rio em·Hol

lywood - nêste seu ,volume II, volta nova
mente a nos oferecer melôdias popularizada:,

pela sétima arte. O que perculas nos conSE

guiram transmitir em momentos de emo

ção, volta agora num disco com a etiquet2
da Copacabana, o que é Uma afirmação df,
qualidade e bom gôsto.

'

impôsto e ficarão aind'1 su

jeit�s à multa igual ao va-
,,

ror do imp'Ôsto ,devido. Por

aIrida ordenado o exame de

esc;ita das emprêsas indus-

triais:

-,--�--,- ._,._--

.dE;'l recolhimento, qmmdo ,'Ol

fonte descçntar 'o imDôsi:0,
será promovid::\ a. apura';!ã�
da resDonsahilid:---', c:-i-ni
nal pela. aD�!}p!'iad'\o i;"J��,
bita, �rninou aÜl':h
aquela autorid'1de que a Fi'>'
calização faça o contrôlp
dos aumentos de capitfll'

P O N T O

D E

ENCONTHO

COM

A.I'ITUNES

SEVERO

mediante o reajustamento
dos valôres

imobilizado,
do seu ativo

une é ohrig�� É
tório, dentro ctn "'1"'1"10 ,de
três meses, /'.<; fir"",:>') e S"

de
efetuar a rep.v'1)ja�ã.:') a qUE'
esti'h (1h!�i�8cta3. serào tri,
butadas ex,oficIo, perdend6
o direito a optar nela aau�,
8i_r�fí') de Htn!t':ls do Tp"l')u-ro
em' lugar do pagamento do

P O N T.O

O E

E!'JCüNTRO

ÀS 11,30
(HORARIO
,Hi\BITUAL)

� .'

/

SALAS DE FORMIC,A
.'

Belíssimos c@njllJ!dOS á sua escoHla
com bufei de 1,80 - CIES 1f",0") A.,. '} "")1" r :l ��'�::l I!'J

�.Jii,'.�,;,....:_;;,;at ..;.'j .,

ou mens�J
com billlf,�i de 1.95 -

'

'ou mensal
(

CGD lufei de 2,00 -
,ou mensal

Súmenle duranle o mis de Agoslo .

RÁDIO. ,
GUARUJA2�lDJn�J�@

2i.OO�,03
�9S,,�:JO.,OO
23J]�O/OO

000
000
000
000

em

MOVEIS CIMO
,

1'120 Kcso
2� -,

ZYT .. ltlt
.

:"

1
,

'--�._---

,Chama-se a atenção dos in�eressa"o
nara o Edital 'de Concorrên:ia Adr'1inisf.ra i·
�a que �ste Derar�arn.ento está fazendo p'J
tlicar nos diaS 21 e 27 do corren1e mês� l1(

.

Diário Oficial do Estado, para venda de 4
.jeeps . WILLYS e uma camioneta DODGE
PERUA.

Florianópolis, ÂgôSl'o. de 1964
A COMiSSÃO.

26/8'64, I

�CONvnE PARA MiSSA DE 1 ANO
'f A família de

SOFIA BERKA

. Convid'a aos parentes e pessoas de sna�

relações, para assistirem'a missa de 10 aI:c
de falecim,snto, que manda celebrar no' ,dI(;
24 (segunda-feira), ás '7 horas, na Catedral

Metropolitana.
,

Desde já agradece a todos que com�Ja-

recerem a êste ato de fé, cristã.

VENDE-SE PRED'O rO:·�'ERC�At PARA
n.""�O"'I�Outr J �

Vende-se 'ó�imn pré(Ho. roJYl três '·avi·

mentes, si4-úado à rua Cons�lheiro lVlafra n!
,

. li' rl .

R"11':l? f17nr1o", com o cms i rp ,eneo !,O a.t.)"�). .

i: _, I.)

Tratar com sr, dr. Paulo. à rü? D::orlo
I {) nO 13 -I Apto, n� 1, fone ��230,

.__ -_. --- -------
____

o

_

St�lA COMERCI��l
.f' 111r:iéJ�Se sp'ão situado roa Rua Padre

nClY'�,1 ""pnUh",3 Co:'selheiro lVlafra.
4 "-'('rto<).

Me1}::,cres il1fcI'I�laçCes
_'----�----:---,

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

Vai ConstruiJ' ou

P"I'C!lf

k ti d' UeodOI'O N

li 'fÍia I F'!orianóvo! i�

.��---

Lomumcacão
,

O Departamento Central de Compra�
íaz ciente é,OS interessados que se acha aber

ta' Conccrrencia Pública, aprazada para c

dia 16 de 'setembro de 1964, conforme Edi
tal publicado as fôlhas nO 6 do Diário Olicia .

do Estado nO 7.619 de 13":'08-64, destinlldo 2

venda de veículos.
,

'

Maiores' informações serão prestadéll,
.

diariamente na séde do Departamento Cen
tral de· Co�pras, localizado a Praça Laure
Müller nO 2..

Flvrianopolis, 18 de agôsto de 1964.

RUBENS VICTOR DA SILVA.

fmpréss tdllora O t.}IAOO� lida.,
",ua t_;tUllSellleuo lUail'il .1bO - .lei . .:iOi!i:. " Liuxa i'ulnal 13

- Endt!Jeço Telegráfico "O EST,ADO"
DIKKl'Ull

Rllbens de Arruda Ramos
GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino
REDATOR-CHEFE

Antônio Fernando do Amaral e Silva
DEPARTAMENTO DE ED1TUIUAL

.

João Francisco Vaz'Sepetiba - Pedro Paulo Macbad4
- Osvaldo Melo
PUBLICIDADE

Osmar António Schiíndweín
DEPARTAlVlENTO COMERCIAL

Divino Mariot
CULABOUADOhES

.

Prof. Barrerros FIH1U, r-fUL Ubv",1Ciu Rodrigues Cabral.
Tito Carvalho, .Prof, Alcides Abreu, Prof. Othon Game
Lobo E;E:)a Mlnist.ro Milton Leite da Costa, Dr. Ruben&
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to, Oswaldo M�ritz, Jacob Auguáto Nácul, �a.ic:r ��(,
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, Sábada - dia �9/8 - às 22· hor.:s·
Bail� da Universict2de - E;eição dç
IV[iss Universitária

Doming0 -, dia 30/8 -- ás 20 horas

Dançando na Colina

----_ .".

M'· d f'!lJSICas ,. e Hmes

Ouça às segundas, quartas e sexta�"
._

feiras, ás 20�h 3i:lm, 'pelá Húdio Anita Gàri;'� :'''':
baldi, MELODIAS DA TrLA, propramà dt.
Orivaldo dos Santos e da "Livraria Educa-

- "

çao _

REX-MARCA5 t PA l'ENJJS

Agenie Oficial da F ropdedade
Jndüstnai

Registro de marcas patentes d� invençãt,
nomes COmerCIaIS; títulos de estabelecllnen

.

to, insigma� frases de propl-3.ganda e marcas

de exportação ,

nua Tenente Silveira, 29 - 10 andar
Sala 8 -- Altos da Casa Nair - Florianó

pol.is -- Caixa Postal 97 - Fone 391�

'MI' 'f'·,ON· n-·IP.EIRA .Dlt. 1LI-..... 1 .. jfj ��

,

Advvgado
H. BLU�,1IENBERG
A. HPJ'iN

So1ici1ê.l.d()f·;:>:_'
A ("f)y;;S' CfVF.TS rr'RAB:\LprS'T'AS CO

MERCIAIS, PREVIDE;NCIA SOCIAL, ETC
1�1t,1 ('(·qc:pH'lI"";o MRfra, (Ix ,- S::Jl::l 2.

.

ABELARDO

----- ....... '

OLHO.S
,�
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.

"-'

usa óculos
bem adoptados

otendemos com e)'otidõo

i suo receito de óculos

ÓTICA ESPEClAUZ�DA
MODtRNO lABORATOR;J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MQ dia 17 de ar� rte.
1.963, hã �m ano' ati"â� o

Oover: ador Celso .
Ramos

apunha sua assinatura
sancíonavà a Lei n. . .....

.
3.283, que criou a Secreta-

e

iia .. N� do oes� .

4l� 0.OIltra 08 desejoS
dos aposÍcionistas, que
identificaram a medida
como de ordem politica e

.

e.eítoreíra, a clE!-rivldêr.cia

ão
�tlva de

.
verda

deiro plon�mo do G0-
vernador Celso Ramos, se,

fez valer na oportunidade,
argumentando que a Se-.

cretaría do Oeste leria o

Vê1e�o tcSea1 d�te
da presença «;\0 Q9Vêt'nO
em nossa região, pOiS a

iniciativa. era fruto de
.

amadurecídos e sérios es

tudos e planejamentos, e

ecr
I·

l)âo �da �e.at.«Ullo
e ® fütlm.$ hQ�, OQÓlO AI"

guna
. pretendíam,

UlP ano 'após -.
&. assínatu ...

ra dê�e v<lrd.de�ro· docu
mento de alforria e de in-

.��,_. -_ •._-._----.....----------------------------------------------------

Prc jeto DIB CHEREM
1

O deputado Dib Cherem, chefe do executivo rrancts
líder do govêrno ao Legis- quense,
lattvo Estadual recebeu � Através da imprensa, to
sejulnte carta de E;!ã::> Fran- mamas conhecimento da

. cisco do Sul assinada pelo -, emenda à Constituição do
Sr. Celso Salazar Pessoa Estado, em projeto apre-

Da

se.

Repercute
tu se enquâ�rem dentro

.

das normas gerals de direi
to fil'lanceito, estipuladas
pela cítada lei.
Das mais oportunas é

também a sugestão
.

de V.
Excia; pata que se leve a

. Florian6polis uma eauipe
do 'I.B.A.M. para ministrar,
'aos Prefeitos' Catarínenses,
esclarecimentos detalhados
de .como elaborar ás novas

propostas orçamentárias.
.

V. ExCia. cita, à guísa de

exemplo, o caso de São
.

� Paulo e, em aditamento,

.. S�I't,lk;j .Jj .. =:��;t�::�.��:�:
'O MAiS jlfl!GQ illAllÓ OE SANa �A1Aíll."A' . .'," níca aos Municípios . Para�

naenses, promoverá em Curi
, tíba, de 23 a 29 do corren

te, ,umà reunião 'IJl'esentes
aqueles: técnicos e comi a

,nieSlll�'���Hdade. ..
.

:"rSeria' '0. .caso de;! aproveí- Prosseguem as' maníres-

. târiaó!�,Vni_esma ' viQ,g�m;. len- taçôe�" de solídaríedade . e

tt4r: 'em :c6'nt�c�() C9rp.:�aque- pelo pronto restal�elecimel1-
le o'rgãóiespecikuiad.6, rE;a�

.

to ,do nósso Diret01'; ,

liz�uido: a.pôs ii reunião' de' De Tâubaté o Sr. Germa
cllritibl:\, uma outra em no" r..,l,\noel Pereira' envlm.l
J<'10�iàn6pbus, com a convo- carta ao Dr. Rubens solida·
-Ci3.Ç�o;·dos· nossos prefeitos. �izando·se com o jornalj.s
,

.

Aos nossos cumprimentos; ta.
jUritamos,

'.

a manifestação
da ,nossa,

.Estima e apreço
. çeí�o . Salazar Pessoa

sentado por V. Excia., dís
pondo sõbre a dilatação do
prazo para a apresentação
dos orçamentos munícípaís.
A iniciativa de V. Excia.

é das mais louvaveis, pois a

reformulação imposta pela
Lei n° 4,320�: alterando aS'
normas ger�is para elabora
ção e controle das propos-

- tas' orçamentárias, e xi g e
tempo para que as Prefeitu-

Estabelecid J Defnitivaments "O.
Imprensa Catarinense"

Tendo em vista a mensagem .do Sindi- -

cato dos Jornalistas Prcfissionaís de- Sa��E .

[I'Ca.i.rina, o Gcvernador }o Est�do baixou \

'

:!
.. :.

O secuin:e deereto: '. ,

.

.

' .' .'
.

...... \.·0 .1. .... '" "" • '

. t,

=I.» i;o 1°.': O dia 28 de ju.ho é con

�ap,:;clo como oDia :d:a Imp.ensa Ca.arin..n-

D'ia

, r

Florianópolis, (Domíngo), 23 de Agôsto d.e· 1964
.

.. -_
. !''': .

: I' ,-
.

Parágrafo :
único �,A data, ·,a: que. se··

refere ts�,e �.��igo,'·.· reJ)re;s�nt��;hP1nenagen
é\O seu ra'rbrto,,: 'ConselL,eÍro :(e\'p'nüno ,Fi·an.
cisco Coe�ho.

'.' , ·.e
. ,

>.

'DRÁ�' EVA SCHV/E"DSON ",BUtH.ELER
,: Segi;mdO anúncio na sec- '« , ',"

çã�' eompetente deste • lar- niédica' p�tij_(ifa'; ;,'�i��9U ..Ô
tu\}, nos .'é gra"to L'1forh1.ar ,s�u consúltár-io'J no ';�iliiiói9
quê' a Dra. Eva S. Buchler, Julieta; iL r�ã Jer6nitn6"Cd�
ii conhecida e competente lho, n° ,325:.';

., > '.

O SESI de Santa Catari·

na, por SU'i1 Divisão

OrIentação e Educação So

cial, ,vem proporcionando
l:�� ;:·eu.:ões ,e Espo�e,s a?s'
operários' das" industrias,
n�s cld:ldes' de B "usqqe,

E;i.unenau, Jaraguá ,do' Sul,
-

. "'",
.

de

NQ qUb se' refere a récrea

!}ão,; Ó cj;.�e:D.a '. vem' se ,des
't.'ac<ihCio n�'préferericia

'

dJS
. ':. . t'· - .. ,

.\.

opê'rârios," "seg]lDdo nos é

d�do obs�rvar 'pelo Relató
:'10 de' 1963 do. Departa�en-

. ,
' �

ijdl,h�
/

,iÓN9 :<

ill'tHIi(l'S SiYN :W,dN3S,311Y,

.

"

.

'JllH:'l ·'3 Via.tllZ:J···:, .'
,

,

j.'
'

� ...
_ ..._�--_.... ,

G;r!FO ESCOLAR EM"RODEUl
O P�ano de Metas dO·Govt.r� eol.tJeai.'8-

á dis�=csição do engenheiro Luiz Proeop'�
R€fidente do D.E.R;.em Blumenau'� a imp()r�
tÊ.ncia de 9 milhões e 500'mU cruí?,eiros� }l3-
ra ser a::licada na .ço�s�ruçãp' de um grupt
Escolar na Joça1idade de· Eoieió';50;'po rtlu�
nirio de Rodeio.'

,

.' �J ":., •••

o 'deputápo,:Jdão, Bert�H ,ext���)U· :SLU
viu coroado de êxito o,trcibálho' desehvolvi·
satisfação lá ;re:porta.gern, assinalando qUt
do junto ao� orgãos (sh:�duais.

__;_�";"".-'_�".:-.���,�'------'---

Mlodo D�gno.e Humano .de
Assinalar um An�versário

VaHosa' Doacão'
" ...

Um aniversário, quet de

pessoas quer de instituições
e quer ainda de entidades
comerciais, rar"Lmente ui
t'!'nl")as,s�tn dos estreitos li·
Ir'.ites dos festejos. Sem
maiores repercussões.
maiores alc�ncés.

,Just:1 é portanto que

Sem

di) c1e,,�aque ao tnl1Jsccrrer
d� 40° anivarsário d:>s Es,'
tr.l1e'e-:i;::1entos A !VI-,delar,
nqD porque con�e9� vant':l

gen'l ans seus ·milhares de

citentes "não D::>rque fEIrá â

felicidade de aigum chefe
c'Jm a doar;fto ..

por slrteio, de uma ótima.

resi,à.ência, ma� é u":"in::inal
tr.ente. pela irtici':ltiva que
acaba 'de ter' a su'a ·firma

u"Dprietária, de auxiliár vá·

rias das nossas institúições
de caridade.

se

Estamos se,gurgmente in

form"Ldos que cêrca de oito·

centos mil cruzeiros e:n

mercadorias, de máxima ca

tegoria e utilidade, será')

doadas para a realização de·

bingos, cujo resuIfado" com

a valiosa col<lbo:mçuo de

damas da nossa alta socie),

da.de, poderá âtingir uma cio

fra muito acima de um 'ri1i
lhM de cruzeiros.
OUtras firmas, igu"Llmen-

te prüsuetas, igualmente
tradici:Jn�is. poderiam. se·

guir ,o exe�ulo fil'lntróp':",'1
dos.popula�es e benquistos
Estabeleelmentos A ).VIode.
lar.

Ifm WnVl' P;lnO �·m 1
No Brasil de hoje, País

em trars:ção, p�eno �e '

contradiçées mas pleno
tamb.óm de fôrça em P0-

te-eial, t.udo jazendo la,

tente à espera' de surgir e

se cO'�cretizar, não deve

ser fácil nem' cômodo go
vernar. Os problemas, por
vêzes mui�o erhoora os

pla"'f'�a,me .... tos mais. cuida
c!rsos. fop."em ao c0"1t,rô1.s
dos home"'s O crescimen"

to df'snrde'"'ado de df'ter

ml'"'arlas areas, o atrofia'

mento de outras. os entre

choqu"s, h1i10 cHfiel')ta l1TYl

� .'�.�. -.,rlf'tLo '1)�:i,':o '()s -i

P_�o�ltpclment(;S :se: rn' ·.!�"iDi

t.am, se modi dcam, não

a"aptam a esquemas, por
m.áis elasticos que êstes se"

iam. Estamos puma épr,ea
onde os fatos se ttaT1smu

Clam. 'ir>espetadaine:rte, cri..

a"'cfo "'ovas' cOT'dições í1

exigirem também modifi-

cações radicais. .

'

Pais que qut'r fugir à�
""h-".t�,-�," arcaicas para

.
se proJetar nO futuro, Pais

que 'possui tôdas as co�di

ções ob�etivas e $ubjetivas
para isto, gigante' que quar
romper as amarras, Pais
CfI'l) �"'ormes possibilidad�s
�f�ricolas <l��r co. lhif1ha,;;R,i,I.,,..
ra uma �indust.r"

"
..

, "'C, I
,

Juraguá do Sul e São Bento'
, cio Sul - <> SESI mantém

cdi'lttat,o: com Cines, propor. "

cíOnando ' 60
.

seSsões cine:na-
. t_ográficas ·com filmeS re-·

creativos e educativos em

L�63," que'· obtivetam uma

,frequência ;,âe 17.400 'benefi·
ci'irio (operários e familia-
'res).

'
' '.

As aU'I(idades esportivas,

••

arla
d�ep.dên� pa�.O oeste
eatarínenee, a a.cretarla
do Oeste - entregue as
mães honradas de Serafim
Bertaso - colhe os �a"
generosos frutos para os

munícípíes- que estão na

'área de sua jurisdição.
O. observador imparcial,

estudando os benefícios
distribuidos a todos os mu

nícípíos oestínos, indistin

tamente', sem a preocupa"
ção do servilismo politico
partidário, há de, necessà
ríamente, concluir pela
afirmação categórica dé
que a criação da LSecreta

.

ria do Oeste se constitue
em medida de alto alcan

ce patrióticos de verdadei
ra redenção desta rica re

gião geo-econômica de
.

Santa 'Catarina.
O trabalho desenvolvi

do até aqui, mesmo em fa-'

ie de �al._o, ,'i • aO
b�ra li80nje1ro. O
que estã progTarnado e por
se fazer nos próxímos me
leI!, fJ&flfllla.rá, � vlgôr
mais aeentuade, e acêrto
com que se houve o Gover
nador Celso Ramos ao

idealizar a Secretaria rJo
Oeste.

* a�os.
Sàlllf:nte êsse rf�to, bas ..

taría para. I ratificar plena
.

e
. íncontestàvelmentc.: os

méritos do Governador
Celso R,l,mes, ern . criar. e

fawr· fllnr;;onar a Secreta:
ria do Oeste.

A' verdade .é que o povo
oestino está sentíndo a

realidade índíscutível
.

de
que, com a Secretaria. do :

Oeste,' as
: reívíndícaçõea

mais caras e legítimas vão
sendo atendidas ou equa

cíonadas para breve solu
ção, encontrando da parte
da administração pública,
do Estado, uma ressonância
imediata aos seus pedidos
e reclamos, ressonância es

sa jamais cons sguída an

tes, desde há muitos e mU,i-

Seu 110me ilustre, por
isso, nca ligado intima
mente aos anais da hJ.stó
ria do oeste de Santa Ca
tartná, O futuro se encar

regará, por certo, de desta
cá-lo, na medida exata,
ao incluir o nome de cel
so Ramos como um dos
grandes responsáveis pelas
mais importantes conquís
tas que nossa brava gente
conseguiu alcançar, na ca

minhada em pró I do pro
gresso e do desenvolvímen
to dêste raeonheeído "ee- �

leíro do nosso Estado".

': ;,
-...---

InstalQção do,'Municí'prô: ,.,., ....

. .

,

de' ;Pênte Preta..
"

Recebendo e� audiêricia�
;

() dep\lt,a J(.
. Altir Vlebher de Me1�Q, o' Gov�rn':;tdo.�·G:e�si
Ramos marcou para o pró ximo di;;t 2·0

'

<;tE
setérnLro.a ins�alaçãO de PpiÚe Alta:.:'
", Com'o

.

se r,ecorda,'" aqu-ele·
.
.inuriidph

desmembnülo de CtiritibGnos, ri�sceir de urr .

projeto itssinado por aquele parlanÍenÜrr, t

pelo líder governista Dib Cherem,
;

-- ...._----''--�----..-......----�-

Curso de' Tternama:nto
em Suinoculfura'

çoro á: presença de vá-
.

tios técnicos rio ramo, rea
lizou-se em Chapecó, sob
os auspícIos. e superVlsao
da ACARESC, Um curso

intensivo de treinamento
em suinocultura, ao qual
·compareceram todos os

,técnicos e ,<ilhgentes da
ACARESC' naquela região.

, O
.

cúrso
.

,obteve
."

o mais
absoluto. êxitQ, ,tep_c;ió sido
realizadõ' .por m�io de a ,l

Ias práticas e' te6i'icas mi ..

nistradas por técnicos' es
pecialmente convidados.'

.-

, . Palhoça :,_

Foi .' ina/uguràd'O na noi
te 'de ontem ó Cine Scliarf.
O' moderno cinema abriu
'. .

suas apresentações com o

fÍlme 'Samar, li, Ilha' do

besespero; Ganha assim o

pr6s�,ero muni'c�pio mais
unia ótima' casa de espé
táéulos.

'

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

Novas manifestações �e soli·
dariedade ao nosso Diretor

Redação -regístra:
'mais ',as. seguintes " mensa-

,� . .:.

gens:,
De

.

Curitiba ::., •

,RUBENS RAMOS -, FIo-
'. '"l, ",. ...!(

rian6p_olis: M'ó)\l cato. Jú ; QS

jequitibás
.

representam' ;'"
màdeira' de lei vg não se
qrtebrain' yg' ;por ISso. te"rlho

': .

;

-----------------------__---------

Nossa certeza, em Delis no seu

prõrí�o ,restabelecir;nento pa·
ra� que. os amígos' continuem
a ter a sua presença vg os

leItores a sua pena e a SUll

.iiiteligência e Santa Catnri
na o seu Papa da impren- .

sa pt Com abraços de pron
to restabelecimento Mário

'n€s"te"séntido det-erÍriiilOu ao

Diretor do. Dep�rtainento
de Educaçã.o, a êxped,içâo �i)
teIegráfha Cfrcúlar' aos 'friso
p'etores 'Regionais ,de 'Educa
ção. vasado nos: seguintes
termos:

'

, ,�
I 'Il�o."Sr:

I( r'

lilSpetor
.

. LemDro prezado colega
tôda :sua atenção, pára· que
esfabeleeiméntos ensino sua

Petrelli.
',De No,'a Trento
RUBENS DE ARRUDA

RAMOS - "O ESTADO":
Desejando prezado amigo
breve restabelecimento apre·
sento meus abraços e irres
t.rita . s0lidariedade Ayres
f>1;ânoél Rachadel Prefeito
Municipal.

'Nos Estabelledmenfos: de Ensino:·'
DIA DO SOLDADO

o .. Secretário . Cie' Educa
ção e Cultura, Prof<' Elpidio
Bàrbos'i, no sentido de' dar
maior bril)J.antismo as' fes

tividades nos Estabeleci
mento;;; de Ensino, comemÇ>
rativas ao Dia do Soldado,
quando será. exaltada a fi·

gura ,do gr<índe. herói brasi·
leirÓ Duque de Caxias, 'no

próximo dia 25 do c01:rente,

xxx
.

Por outro lado, em
.

sua

última reumao Sl Câmara

JlíritQl" de FlorianópoliS. de
liberou, por' unanimidade,
designar uma Comissão'pa·
ra levar' ao Dr. Rubens .de
Arruda Ramos os votos. de
pronto' restabelecimento.

.

X,..i:X

:RecistramoS, aind&. o car
ião �emetido pelo Sr. J3Y
n;:;e Vieira formu�ando votos

'.

de. �ronto ,�estabelecimento.

. .

regíão comemorem atI:avés
palestras 'dia do soldado vg
exr.ltando figura 'de - Ca·

xú:úi.et ás Vittud�s .,' exército
brll:s�le�ro .

pt . QDS ,S1:>$ . Ç&n:
didato Goulart Diretor. De

pártámentó ' EdUc�çãd.
", ESTEJA' A' PAR'DO' QUE" ACONTECE NO MUNDO,
:'\TRAV.E:S DAE; MAIS RECENTES NOTíCIAS, OUVINDO
DE SEGUNDA. A SAl3ADO, AS 4 EDIÇOES DIARIAS DO

"RÉP9RTER ALfRE.D". 08:55, -:: 12:00 f_' 16:55 - 21:00.

SINTONIZE 015 1.420 ·Kcs. DO SEU DIAL, E SAIBA O

QUE SE PASSA NO Mt]NDO.
NOTíCIAS, Ê'MEsMq COM A (mARUJA .

iDOMynQ :i9010
i01YIIYB ONSSN IBd,NO:1 :JS 11'1
':1'11:19 OlN3111YSM3d YlilS

.,.

DRA� EVA � CUNICA'lNFANlíl
Comunic� a reahertura de $eu consul-'

tàrio no conjilnto 207; do Edifício JULiETA
Rua Jero�imà, Coelho ,no. 325. - Horáric

15,30 - 18,00.

Esla Ca�áA' SUa D9. Jardim AUânlicoi
, Póde Ser Sua

k
I

_______--'- ..:.-_ ..__ , ---,-------------..,..-or----,-------

�ESt ·Recc:eac·ão···· Pa:a IndulltriãrioS.·
." 1. I
•.'"'3.;:;

Porte TÍnif'w, Rio !io Sul e ,to ,He�ional do SESI.., Nas contaram ,no ano "passado
Sao B'(mto dO' Sul. cidades de Porto União - com 1;46.2' atle�:as ....... operá,

rios inscritos" . proc�dentes
de 60' firmas 'e. qu.e' partici
parám 'de

"

187 �c(i)riipetições,
de campo ou de salae. . ,; "

O SESi ,Íúé'r!l,.
.

<lêl partici·
par na' .' organização das·

àqllipes,. patrocina: as· com-
, petições �ntre .os ppetários,
colaborando, êom mat.erial
esportivo, 4lclusl.ve' prêmÍos.

,
, '

-- O que significa retardl3.mento mental?
"É. u.ma condição na qual o cérebro' fica impediào de

atingir o seu desenvolvimento mer,ltal, limitando a capa,
.

""aaue da pessoa por êle afetada a aprel!der e a bem em- .-
•
__egar '0 que aprendeu.

"

Colab..;re com a campanha que visa furidar' em Floria·

.jpolis uma Associ'lção de P�is e Amigos de Excepcionais.
...n"::ormações pelQ telefone 2678 ou escreva para a Cx. P.

,J9 - Nesta.

."

Ccm�ssão de 'Rfo
.

das Antas av'sta-s.e
,'.,

·:'··-COnl b GOVERNADOR'
,-.:':' ';-Aimportanle .questão da. ,energia �1��
; tl�fca,aléÍn de oU�Fa,s , consti�ui�'o tema ceri·

, tral'da' ·

audiê�'cia 'Concedida, pelo Gdverna�
.: :q:or Ce!so Ranios á'corpiss?o

.

do rriunicipio dF
.

'Rio·, das Antas, 'levada' á Fresença do gover�
.. Ílant� estadual �. pelo deputado Dib Cherell1.

. :.Iptegravam�Ii�·�s srs. Avelino Ai)tônic
SelIa, 'ex-.PtefeitQ de Rio das Antas, o iridus
,tda!'Autinb- Prefeito de Aguiar e o 'farn;1a
bêütlco ,Mário ·Fbrlin. Podemos antecipar :(

.

resultado
.

�atis,f�tàriQ 'da entrevista: o �t
,.Celso 'Ramos' .determinará a ida de técnic(:;�
da CELESC, ri� rrim,eira quinzena do mê<,

desetemtrb" para. o. equacionamento do pro
blénla energético da comuna do Vale Rio de
'Peixe;
- - -----�--------------�-

Você pode ganhar vinte mil
escrevendo a esta redacão

, 1

Escreva a esta red'!çã�
dizendo o que pensa d'JS
inúméros

. pequenos anún
cios pl�bliêados' nêste jor
nal e terminados com 'as

perguntas "ONDE? QUAN·
DO?"; As respostas certas'
passarão por um sorteIo ca

bendo 0.0 sotteado a impor
t.ânci'3. de Cr$ 20.000,00 em

dinheiro.

anúncios; "PARA COMPRAR

BARATO, HAVERA UM só

PENSAMENTO: .� ALi!

QUANDO? ONDE?'; - É só
fazêr o que sugere êste ou

os demais anúncios. dêsse

gênero e dizer onde.é que
será instalado o novo e

g r a n à e estabelecimento,
cujo propósIto, é 'vender
mesmo barato, mais barato

. do que todos e a data da
sua inaugUração.' E . sim
ples. 'Presente de A Modelar ..

- lOONVnU l�UIHO
HJlyaYI BlfHdND3 VIVi

Olrll�NTl:l ç S wn O'lI�l S-DOOl
"Y.311

'V IMY�!:;' S lJ��rW�f,3 S 1 SDIO·'�fi.
Para facilitai' vamos exem:

nlificar corri um' dêsses

naturais êstes entrecho

-qties' que se observam ho�

je em dia.

Mas, se por um lado te

mos que reconhecer serem

,naturais tais fatores, por
outro. la,do também temos

que reconhecer toma.rem

nada fácil a tarefa de um

,gover�a"te que deseja o

bem estar e progresso je

sua terra 'e sua gente.
Com pequenas variações

locaJs, anaptadas ao nos<;o

meio, não são em pada dile
rent.es ,desse Quadro. a�

condições em Santa Cata�
.rira.
Dai os. múltiplos e co:n

ple�os problemas com que
se de·fro.... toll o Sr. Celso

Ramos Recebendo urn es-

bado de, prob�ema's; -c-à-r.-1
.....á-vo- e' maleável, calcado na, também, e principalm�nte, probie;;�q�.;--i�enh�-;;--ct;_d�do-se a outro e

uma cláSse produtClra' e nossa realidade, no co- de aceleramento do pro- outro governante, em tão longo prazo, estudando as

um operariado sem ést:'- nhecimento de nossas re- gresso. curto período, enfrentou,' necessidade& mais premen
mula, descrentes: dós. pode. gi6es geo-econômicas, no Pouco mais de três anos realiza uma obra motlelaL' tes 'das comunas e criando
res públicos, uma máauina. nOSSQ meio social e nas após assumir o poder, de recuperação política a dai as prioridades, já se'

admi��trll;ti'Va. empert�da, potenci:1lidaQes. m:uito embora os graves adrhinistrativa.
"

entreve, em todo o Estada.
foi n'e��arl0 uni .ingente Percebeu que J'lecessitava, problemas que enfrentou o, O plano que se

.

traçoll
.

um ,novo' panorama, pleno
eSfôrço para 'que a ret;upe- urgentemente, fazer com País, com refle�os em 1;ô· vem sendo. executEl.do a de 'entúsiasmo e luta po-.
ção de Sant.a Cata,tina :'.e 'que a popUlação voltasse 3. das as freptes, pode o gc- contento. Obras e benfei- sitiva..
tornasse possívei.·

. ,

confiar· noS homens púbU- ver�ador Celso Ramos afir- torias surgem' em todos ···S·
-

Até o nual do seu go-
Mas ninguém 'vai-' 'l'l,erer coso p�rcebeu que os pro- mar que vem cumprindo a recantos do território, vêrno, Sr. Celso Ramos

mi�ag,res; Homem lúcido, blemas básicos, funda- contento a tarefa a que ,:;e atendendo às necessidad�s mente o que prometeu,
de larga experiência no mentais, do Estado, preci- lançou, de recuperar San- mais' prementes de Santa transmitindo ao seu . su

t.nüo dos assuntos; peLt,i- savam ser atacados com ta Catarina, integrando-a Cátariná, servindo à nossa cessar um Estado em fran-
nentes à .sua terra' e sua vontade de vencer, não plenamente na União. gente, melhorando as con- ca evolução, um Estado a-'
gente, percebeu logo o G'J- ape"'as. se procurando um N.ão quer isto dizer que diçóes de trabalho, crian- tuante, onde governantes
vernador .

Celso f Raln03 paliativo, mas uma formu- tenha êle aÍingido o l'0'!!-- do novas condições pára o er governados se integran'!. e

não ser lúáis possível, nà Is. que, t,róuxesse sOlu,ções tó mais altQ. Bastante lú- progreSso e desenvol�men- completam numa arranea-

n.ossa época" contFnuar go- definitivas, capazes de' cidó, $abe bem êle 'que tal to. da sem igual, visando tl1�
vernandó na b�se da im- possibilit.arem, ao, govel'"- não seria possível; Mas Com. um plano cientifl� fiin comum: melhoria das

!",rovisação .. Era' preciso. l�m nante. futuro, pão anel"las dentro d3,s conc:Uçrjés vi- cameh-te elabora. . condições de vida e tra-

plano de trabalho, um p'a- a continuidafle do tralJall.lo gentes, sobrenadando di· pláno adap�ável à.. baiho para todos os cata-
na lPi?lco c C()er�llte; obje- e descàvolvimcntü,.. m�1S versas cri;:;cs, cnfrcntál1do de,' G-rt101d::mdo-se: rlncnse:3.tado paralizt..do,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




